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NASZE WODY

W dniu 18 maja 2016 r. w Zespole Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej w Grzmięcy,
który jest oddziałem Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu, odbyło się
spotkanie z delegacją Posłów Komisji Rybołówstwa Parlamentu Europejskiego 
zorganizowane przez biuro Posła Jarosława Wałęsy.
W spotkaniu tym uczestniczyli Europarlamentarzyści: Jarosław Wałęsa (Polska),
Urlike Rodust (Niemcy). Francisco Millan Mon (Hiszpania). 

Wizycie przedstawicieli Parlamentu Europejskiego towarzyszyła Konferencja po-
święcona akwakulturze. Omawiano zagadnienia dotyczące aktualnych osiągnięć 
w zakresie restytucji jesiotra ostronosego oraz program restytucji tego gatunku 
w Polsce i innych państwach zlewni Bałtyku. 

Zaproszeni goście zwiedzili ośrodek wylęgu jesiotra ostronosego w Grzmięcy,
muzeum tradycji rybactwa i wędkarstwa oraz wędzarnię – inwestycje, które zostały
zrealizowane przez Okręg PZW w Toruniu przy współfinansowaniu ze środków:
Ekofunduszu, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
Europejskiego Funduszu Rybackiego.

Delegacja Parlamentu Europejskiego została pozytywnie zaskoczona Zakładem
Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej w Grzmięcy. Goście podkreślali, że nowocze-
sność i skala całej infrastruktury robi ogromne wrażenie, a zakres działania 
oraz zaangażowania w program restytucji członków PZW dobrze rokują na przy-
szłość restytucji jesiotra ostronosego i jego szybki powrót do rzek: nie tylko Polski,
ale także innych państw zlewni Bałtyku. 
Pani Poseł Urlike Rodust z Niemiec interesowała się także współpracą Ośrodka 
w Grzmięcy z Instytutem Leibniza w Berlinie.

W spotkaniu w dniu 18 maja 2016 r., które odbyło się w Zakładzie Gospodarki
Wędkarsko-Rybackiej w Grzmięcy, uczestniczyli również:

Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski - Józef Ramlau
Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego - Ryszard Bober
Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego – Dionizy Ziemiecki
Prezes Związku Producentów Ryb - Krzysztof Karoń
Prezes Polskiego Towarzystwa Rybackiego - Marek Ferlin 
Prezes Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych - Jacek Juchniewicz.
Prezes Organizacji Producentów Ryb Jesiotrowatych – Mirosław Purzycki.
Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej
Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu - Michał Korolko. 
Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 
- Emilia Kawka-Patek.
Starosta Brodnicki - Piotr Boiński 
Wójt Gminy Zbiczno - Wojciech Rakowski 
Panią Poseł Joannę Scheuring-Wielgus reprezentował Patryk Lubowski.
Obecni byli także przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, 
przedstawiciele Zarządu Głównego i Okręgów PZW oraz innych instytucji i organizacji.
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Panie Prezesie, 18. maja w naszym Zakładzie Gospodarki
Wędkarsko-Rybackiej w Grzmięcy gościliśmy delegację
Parlamentu Europejskiego. 
Jaki był cel tej wizyty?

22 września ubiegłego roku w Parlamencie Europejskim 
w Brukseli, odbyło się wysłuchanie publiczne organizowane
przez Komisję Rybołówstwa. Na zaproszenie Jarosława Wałęsy,
posła do Parlamentu Europejskiego i wiceprzewodniczącego
Komisji Rybołówstwa, w wysłuchaniu wzięli udział przedstawi-
ciele polskich środowisk rybackich i wędkarskich, w tym delega-
cja Polskiego Związku Wędkarskiego.
Tematyką spotkania, które odbyło się przy udziale ekspertów
Komisji Europejskiej oraz Rady Unii Europejskiej, były plany
zarządzania stadami ryb na Bałtyku oraz innych akwenach. 
Wizyta w Brukseli była również okazją do wymiany poglądów
m.in. na temat znaczenia restytucji jesiotra ostronosego dla
zlewni wód Bałtyku. To temat nam bardzo bliski. Szczegółowo
poinformowaliśmy ekspertów Komisji o znaczącym udziale
naszego Ośrodka w Grzmięcy w produkcji tego gatunku. Nasze
informacje do tego stopnia zainteresowały członków Komisji, 
że postanowili odwiedzić nasz Ośrodek. W rezultacie 18 maja do
Zakładu Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej w Grzmięcy przyje-
chało troje przedstawicieli Komisji, Pan Jarosław Wałęsa, Pani
Urlike Rodust (Niemcy) i Pan Francisco Millan Mon (Hiszpania).

Jakie były odczucia członków delegacji, co mówili o Ośrodku?

Bardzo pozytywne. Zaskoczyło ich to, że wysiłek i determinacja
działaczy Okręgu PZW w Toruniu umożliwiły stworzenie 
w Grzmięcy bardzo nowoczesnego w skali Europy - choć wielu
naukowców uważa, że także na świecie - zakładu chowu i ho-
dowli tego niezwykle cennego gatunku, który przecież całkowi-
cie wyginął w latach 60-tych ubiegłego wieku. 
Bardzo szczegółowo interesowali się całym cyklem produkcyj-
nym: interesowały ich metody pozyskiwania ikry, warunki jej
inkubacji, podchowem narybku, wreszcie systemem i liczbą
zarybień, a także hodowlą tarlaków, dzięki którym już niedługo
będzie można zrezygnować z kosztownego importu ikry 
z Kanady. 

Wizycie przedstawicieli Parlamentu Europejskiego 
towarzyszyła Konferencja poświęcona akwakulturze?

Przyjazd przedstawicieli Komisji Rybactwa PE był doskonałą oka-
zją, do rozwinięcia niektórych zagadnień omawianych podczas
ubiegłorocznego wysłuchania w Brukseli. Dlatego zaprosiliśmy
do udziału przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji producen-
tów ryb z całej Polski, a także przedstawicieli władz i samorządu
województwa kujawsko-pomorskiego.
Oczywiście tematem wiodącym były zagadnienia dotyczące
aktualnych osiągnięć w zakresie restytucji jesiotra ostronosego
oraz program restytucji tego gatunku w Polsce i innych
państwach. Przedstawiono także aktualne problemy, z którymi
zmagają się polskie organizacje rybackie. Dyskutowano m.in. 
o konsekwencjach zmian opłat za wodę w opracowywanym 
obecnie nowym Prawie Wodnym i o zagrożeniach dla ichtiofau-
ny ze strony kormoranów. Problem negatywnego oddziaływania
kormoranów na stan ryb w Polsce i Europie został szeroko
przedstawiony przez Prezesa Zarządu Głównego PZW Dionizego
Ziemieckiego. Wystąpienie spotkało sie z bardzo dużym zainte-
resowaniem Europarlamentarzystów - oświadczyli, że będą
wspomagać Polskę w rozwiązaniu tego problemu.
(informacje o kormoranie na str. 21)

W podsumowaniu wizyty poseł Jarosław Wałęsa w imieniu wła-
snym i całej delegacji podkreślił, że nowoczesność całej infra-
struktury w Grzmięcy robi ogromne wrażenie, a rozmiar działań
oraz zaangażowanie w program restytucji członków PZW dobrze
rokują na przyszłość programowi restytucji jesiotra ostronosego
i jego szybki powrót do rzek nie tylko Polski, ale także innych
państw zlewni Bałtyku.

Panie Prezesie, Zakład w Grzmięcy to najważniejsza ale nie
jedyna inwestycja Okręgu w ostatnich latach.

Inwestujemy od 1993 roku, a więc od chwili powstania Okręgu
PZW w Toruniu. Przypomnę, że zaczynaliśmy praktycznie od
zera. Przejmując jeziora i zdewastowaną infrastrukturę po byłych
PGRyb, musieliśmy najpierw wszystko uporządkować, a następ-
nie dobrze zastanowić się nad formami działań naprawczych.
Nie mięliśmy żadnego doświadczenia w kierowaniu tak dużą
organizacja, ale dzięki zaangażowaniu działaczy, często metoda-
mi prób i błędów krok po kroku pięliśmy się w górę. Zmieniliśmy
zasady organizacyjne, zatrudniliśmy ichtiologów, zmobilizowali-
śmy działaczy, wreszcie zaczęliśmy stopniowo inwestować.
Ten upór opłacił się. Przetrwaliśmy najgorsze lata - próbowano
nas nawet zlikwidować - i dziś jesteśmy, tak uważamy, ważnym
ogniwem Polskiego Związku Wędkarskiego.
Wygrywając kolejne przetargi i konkursy dysponujemy dziś
powierzchnią 14.606 ha wód, z czego 8143 ha to jeziora a 6463
ha rzeki. Tym samy oferujemy naszym członkom 1 ha wody 
na każdego wędkarza. Niewiele jest takich miejsc w Polsce,
zwłaszcza, że nasze wody są dobrze zarybione, a tym samym
atrakcyjne wędkarsko. 
Rocznie zarybiamy nasze wody atrakcyjnymi gatunkami ryb 
za niebagatelną kwotę ponad 3 milionów złotych. W kwocie tej
mieści się produkcja własna narybku, która systematycznie
wzrasta, osiągając obecnie wartość blisko miliona złotych.

Co innego jednak przetargi i konkursy, na które można spożyt-
kować wpływy ze składek, a co innego inwestycje, które kosz-
tują setki tysięcy a nawet miliony złotych.

Od 2009 roku na dofinansowanie naszych projektów otrzymali-
śmy ponad 10,5 mln złotych. Środki pochodziły z Ekofunduszu,
Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,
z programów realizowanych przez Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, głównie w ramach unijnego Programu Operacyjnego
RYBY 2007-2013. Znaczący wkład miały także władze
Samorządowe, a zwłaszcza regionalny program operacyjny
województwa kujawsko-pomorskiego oraz Lokalne Grupy
Działania i Lokalne Grupy Rybackie. 
(wykaz inwestycji na str.6-7)

Oczywiście nie było to takie proste, ponieważ występując o do-
tacje musieliśmy przedstawiać dobrze umotywowane projekty.
Robiliśmy to jednak na tyle skutecznie, że lokując relatywnie
niski wkład własny nie tylko wybudowaliśmy najnowocześniej-
szy w Europie ośrodek chowu i hodowli jesiotrów, ale również
gruntownie zmodernizowaliśmy całą bazę służącą do produkcji 
i transportu narybku. Te inwestycje pozwoliły znacząco obniżyć
koszty zarybień, których poziom ilościowy jest stały i określony
operatach rybackich na poszczególne akweny. Nie wywiązanie
się z kwot zarybieniowych skutkuje utratą akwenu. Zasada jest
prosta, albo sami wyprodukujemy potrzebną ilość narybku, albo
będziemy musieli go kupić od innych producentów po cenach
rynkowych, aby wywiązać się z umów zawartych z RZGW na
poszczególne obwody rybackie.
Zdarza się, że jedna inwestycja rodzi kolejną. Tak było np. 
z budową zespołu ogniw fotowoltaicznych, które umożliwiają
dywersyfikację źródeł zasilania naszego Ośrodka, zapewniając
ciągłość dostaw energii i znaczące zmieszenie kosztów. Temu
celowi służy również własna mała elektrownia wodna z turbiną 
o mocy 55 kW, a także ogniwa solarne, wykorzystywane do pod-
grzewania wody pobieranej ze studni głębinowej i używane do
produkcji narybku jesiotra. 
Zdobyte doświadczenie oraz dokładna analiza nowych źródeł
unijnego finansowania, połączona ze współpracą z samorządami
lokalnymi, będą także w przyszłości kluczem w realizacji naszych
projektów. 

Pilne zadanie na dziś to szukanie środków na sfinansowanie
modernizacji „starej” wylęgarni w Grzmięcy, która wymaga prze-
budowy, bo osiągnęła już kres swoich możliwości wytwórczych.
Z tego samego powodu remontu wymagają stawy w Montowie,

PZW TO WĘDKARZE
Rozmowa z Prezesem Zarządu Okręgu PZW w Toruniu Mirosławem Purzyckim
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których asortyment produkcyjny należy rozszerzyć pod kątem
wymagań wynikających z umów dzierżawnych ale również 
w celach handlowych. 
Jest też pilna potrzeba zbudowania w Zakładzie Jesiotrowym
zamkniętych basenów umożliwiających produkcję jesiotrów 
w warunkach zbliżonych do naturalnych.
Przewidywany koszt tej inwestycji to około 3 miliony złotych.

Produkcja narybku to dziś dochodowy interes, który pozwala na
finansowanie innych celów statutowych, m.in. takich jak ochro-
na wód, działalność sportowa, praca z dziećmi i młodzieżą.

Wody można użytkować przez czas określony. Słychać głosy,
że wielu dzierżawców będzie musiało ponownie wystartować
w konkursach ofert. 
Jak Okręg zamierza rozwiązać ten problem?

Naszego Okręgu to nie dotyczy. Zdecydowana większość naszych
akwenów to wody przepływowe, które należą do Skarbu
Państwa w którego imieniu umowy zawiera RZGW. Nasze
umowy na wody, które przejęliśmy od PGRyb, są ważne do 
2023 roku. Z kolei wody stojące, nieprzepływowe, znajdują się 
w gestii starostw. Liczymy, że dotychczasowa, dobra współpra-
ca wędkarzy ze starostami, będzie owocować przedłużaniem
takich umów dzierżawnych, czego doskonałym przykładem jest
podpisanie w październiku ubiegłego roku umowy ze
Starostwem Golubsko-Dobrzyńskim na dzierżawę dwóch jezior.

Na ostatnim posiedzeniu Zarządu, które odbyło się 
2.maja, Komisja pod przewodnictwem kolegi Zbigniewa Tyde, 
przedstawiła wyniki oceny działalności Kół.

Od dłuższego czasu zastanawialiśmy się nad kryteriami oceny
działalności Kół w naszym Okręgu. Wiemy, że są Koła bardzo
aktywne, są takie, które koncentrują się tylko na niektórych
zagadnieniach oraz i takie, których działalność pozostawia wiele
do życzenia. Kierując się przykładem Okręgu mazowieckiego,
powołaliśmy specjalną Komisję, składająca się z doświadczo-
nych działaczy, która opracowała zasady ocen w systemie punk-
towym. Zakres ocen obejmował działalność organizacyjną,
finansową, sportową, ochrony i zagospodarowania wód, pracę 
z dziećmi i młodzieżą a także inne, dotyczące choćby współpra-
cy z samorządami, Lokalnymi Grupami Działania, inicjatyw oby-
watelskich itp. 
Wyniki prac Komisji zostały wysłane w celu konsultacji do
wszystkich Kół. Zwyciężyło Koło Miejskie w Wąbrzeźnie, które
wykazało się dużą aktywnością w całym zakresie ocen, drugie
miejsce zajęło Koło Miejskie w Nowym Mieście Lubawskim 
a trzecie Koło Miejskie w Chełmnie. W rezultacie większość Kół
otrzymała noty pozytywne, aczkolwiek były i takie, które wypa-
dły na poziomie kompromitującym. 
Dla Zarządu jest to ważny zbiór informacji, pozwalający na
korektę naszych opinii o poszczególnych kołach. Bo co innego
jest słuchanie o tym „czego to my nie robimy”, a czym innym
miarodajne kryterium punktowe. Warto zauważyć, że wygrały
koła duże, co wprawdzie nie jest szczególnym odkryciem, że im
więcej członków, tym więcej osób aktywnych i tym większe
możliwości działania. Ale już spore różnice w działalności takich
kół, dają wiele do myślenia.
Chcę podkreslić, że system oceny konkursowej wzbudził ogrom-
ne zainteresowanie Kół.

Panie Prezesie, część wędkarzy zarzuca nam, że składki 
w Okręgu toruńskim są najwyższe w Polsce.

Potwierdzam. Składki na wędkowanie w naszym Okręgu 
są wyższe niż w wielu innych Okręgach. Ale są ku temu ważne
powody.

Po pierwsze, wartość zarybień, która należy do bardzo wysokich
w skali kraju  - przypominam, ponad 3 mln. zł - a także struktura
tych zarybień, która jest nakierowana na gatunki szczególnie pre-
ferowane przez wędkarzy, niezwykle korzystnie przekładają się
na atrakcyjność naszych akwenów.
Osiągnięcie wysokiego poziomu zarybień stało się możliwe dzię-
ki dużej produkcji własnego narybku. I to właśnie dlatego naj-
więcej środków inwestycyjnych skierowaliśmy na Zakład
Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej w Grzmięcy.

Po drugie, wspominałem już, że jesteśmy jedynym Okręgiem,
gdzie na jednego członka przypada 1 ha wody. Taki przelicznik to
naprawdę rzadkość w Polsce. 

Ale także wydajność tych wód stawia nas w krajowej czołówce.
Jak wynika z analiz statystycznych prowadzonych przez naukow-
ców z IRŚ w Olsztynie, średnia dzienna złowionych przez węd-
karza ryb przekracza 1,5 kg. Oczywiście najpowszechniej poła-
wianym gatunkiem jest płoć, co dotyczy całego kraju, ale my
dysponujemy i takimi jeziorami jeziorami, na których kolejnym
najliczniej łowionym gatunkiem jest szczupak.

Zgodnie z rejestrami połowów nasi członkowie złowili łącznie
92,2 tony ryb. Zważywszy, że rejestry połowów zwraca około
60% wędkarzy oraz uwzględniając wędkarzy łowiących z pozwo-
leniami okresowymi, można przyjąć, że rzeczywiste połowy
mogły osiągnąć poziom 150 ton. Takich wyników nie osiągali na
tym obszarze nawet rybacy zawodowi.
Przypomnę, że Zarząd Okręgu zrezygnował z odłowów gospo-
darczych. Metodami rybackimi odławiamy wyłącznie tarlaki:
troci, łososi, szczupaków i sandaczy w celu pozyskiwania ikry.
Między innymi z Wisły i Drwęcy pozyskaliśmy 121 litrów ikry
troci, a z innych akwenów 191,5 litrów ikry szczupaka.

Po trzecie, duży areał wód wymaga szczególnej ochrony.
Kłusownictwo zamiast maleć znowu wzrasta, a skoro ceny ryb
na rynku są wysokie, dla złodziei ten proceder jest bardzo opła-
calny. Sprzyja temu łatwość w zakupie narzędzi rybackich,
przede wszystkim różnego rodzaju sieci, które trafiają do nas zza
wschodniej granicy. Zorganizowane grupy kłusowników dyspo-
nują nowoczesnymi łodziami, środkami łączności i transportu.
Musimy za nimi nadążać, stąd konieczne inwestycje w sprzęt
pływający i środki transportu, które bardzo poprawiły mobilność
naszych straży.
Między innymi dlatego, utworzyliśmy w naszym Okręgu, 
w Grzmięcy i w Grudziądzu - za zgodą Urzędu Wojewódzkiego -
dwa patrole Państwowej Straży Rybackiej. Do współpracy 
z każdym patrolem Okręg zatrudnił dodatkowo po jednym pra-
cowniku, zapewniając także m.in. samochody, paliwo i lokale.

Wreszcie po czwarte, w wyniku transformacji ustrojowej z dnia
na dzień staliśmy się instytucją samorządną i samofinansującą.
Organizacja de facto hobbystyczna nagle musiała przekształcić
się w firmę, ze wszystkimi tego konsekwencjami. 
Zarządzanie naszym majątkiem wymaga odpowiedniej infra-
struktury i profesjonalnych kadr. 
Ile to kosztuje, można przekonać się z zamieszczonej na następ-
nej stronie informacji z której wynika, że wpływy ze składek są
tylko częścią naszych przychodów? 

To, że udaje nam się dopinać budżet jest wynikiem pozyskiwania
dodatkowych przychodów ze źródeł zewnętrznych.  
Szukamy też oszczędności w działaniach własnych. Miedzy inny-
mi w latach 2014-15  zatrudnieni w Okręgu ichtiolodzy wykonali
nieodpłatnie 71 operatów rybackich. Takich przykładów jest
wiele. 

Skrupulatnie pilnujemy naszych spraw finansowych. Okręgowa
Komisja Rewizyjna sprawuje stały nadzór nad kwestiami finan-
sowymi, szybko wychwytując ewentualne pomyłki, bo przecież
takie mogą się zdarzyć. Zwłaszcza, że nie zatrudniamy zbyt wielu
osób w służbie finansowo-ksiegowej.

Wiele osób związanych z polskim wędkarstwem czyniło nam
zarzuty, że inwestując tak szeroko popadniemy w kłopoty, 
że wystarczy przecież skupiać się wyłącznie na działalności
wędkarskiej, itp.

Odpowiadam. Inwestujemy właśnie dlatego, że chcemy także 
w dalszej perspektywie zachować wody dla naszych wędkarzy 
i to, co ciągle podkreślam, wody dobrze zarybione. 
Nasze inwestycje są najlepszą polisą ubezpieczeniową na przy-
szłość, bo moga kiedyś nadejść gorsze lata. 
Wartość naszych inwestycji, które kiedyś tanio kupiliśmy wzrosła
wielokrotnie i dziś nasz majątek jest wyceniany na około 
10 milionów złotych.

Z całą mocą chcę podkreślić, że rozwój Okręgu to głównie zasłu-
ga naszych działaczy i pracowników. Dzięki ich inwencji, deter-
minacji  i harmonijnej współpracy osiągnęliśmy to wszystko dla
dobra naszych Członków.

Informuję również, że każdy Wędkarz na zebraniach Kół 
czy posiedzeniach Rad Rejonów może o wszystko pytać: tak 
o finanse Okręgu, jak i o zarybienia oraz wszelkie inne formy
naszych działań i zamierzeń. 



Rok Działanie Wartość Udział własny
ogółem (w zł) Okręgu (w zł)

przy udziale dotacji Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 
z Lokalnych Grup Rybackich

2012       Samochód z kompletnym wyposażeniem do ochrony i badania jakości 312.287,27 *483,50 
wód łącznie z ich napowietrzaniem Grzmięca (LGR Drwęca)

Samochód z kompletnym wyposażeniem do ochrony wód Grudziądz 245.767,67 *347,00 
(LGR Rybak)

Festyn „Święto ryby – jesiotr powraca” 20.421,50 6.309,09

Organizacja konkursów i zawodów wędkarskich w miejscowości Biały Bór 20.047,77 6.193,62

* opłaty rejestracyjne związane z zakupem nowego środka transportu

2013 Organizacja i wyposażenie trzech gminnych szkółek ekologiczno-wędkarskich 142.929,33 22.532,75

Promocja obszaru LSROR oraz popularyzacja rybactwa poprzez organizację 15.343,80 4.455,30
konkursów  i zawodów wędkarskich w miejscowości 
Lisnowo, Szarnoś i Lisnówko

2014       Adaptacja budynku biurowego w Grzmięcy na ośrodek tradycji rybactwa 634.686,28 107.207,49
i wędkarstwa 

Budowa wędzarni spełniającej wymogi działalności marginalnej w Grzmięcy 329.090,58 203.764,19

Budowa pomostu rekreacyjnego nad jeziorem Chełmżyńskim 334.038,86 50.138,86
w miejscowości Strużal

2015 Centralny rejestr - geolokalizacja 83.381,32 13.381,32

Budowa infrastruktury turystyczno-wędkarskiej nad Jeziorem Chełmżyńskim 510.386,57 76.557,99
w miejscowości Zalesie

przy udziale dotacji Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 
z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

2010       Szkolenie z zakresu ochrony wód 48.140,30 4.875,67

Szkolenie z zakresu prawidłowej gospodarki na śródlądowych 48.140,30 2.845,30
zbiornikach wodnych

2011       Samochód do przewozu ryb żywych (materiału zarybieniowego) Grzmięca 112.396,66 55.721,86

2012       Specjalistyczna przyczepa z osprzętem do przewozu ryb żywych 30.326,79 14.988,39
oraz przyczepa do przewozu łodzi rybackich

przy udziale dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej

2009       Sala edukacyjna w ośrodku wylęgu i podchowu jesiotra w Grzmięcy 27.119,00 4.655,00

2011       Kolektory słoneczne dla ośrodka wylęgu i podchowu jesiotra w Grzmięcy 127.230,00 65.230,00

przy udziale dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej

2009       Samochód specjalistyczny do przewozu jesiotrów w Grzmięcy 400.255,07 8.055,07

Ośrodek wylęgu i podchowu jesiotra w Grzmięcy 3.780.445,31 480.445,78
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ZREALIZOWANE DZIAŁANIA W OKRĘGU PZW W TORUNIU

Wpływy ze składek - 4.473.974.40
- z wpisowego - 52.429,00
- ze składki członkowskiej - 807.017,40

organizacyjnej
- ze składki członkowskiej - 3.614.528,00

okręgowej na zagospodarowanie
i ochronę wód

Wpływy z dotacji
- na sport - 1.000,00
- na rzecz młodzieży - 16.838,00
- na zarybienia - 200.000,00
- na produkcję jesiotra - 275.934,04

- środki trwałe - 628.008,78
- inne dotacje - 134.132,83

Koszt zarybień - 3.279.418,28
- ze środków Okręgu - 1.822.277,56
- ze środków zewnętrznych -1.457.140,72

Inne wydatki
- opłaty ze dzierżawę wód - 775.761,52
- koszt ochrony wód - 679.312,35
- na rzecz młodzieży - 115.476,76
- sport - 362.709,82
- działalność organizacyjna - 766.741,88

Gospodarka finansowa Okręgu w 2015 r. (w zł)



Rok Działanie Wartość Udział własny
ogółem (w zł) Okręgu (w zł)

2012 Rozbudowa bazy tarlakowej jesiotra w Grzmięcy 1.948.965,16 111.715,16   

2014 Podniesienie przeżywalności narybku i selektów jesiotra ostronosego ex situ 1.302.911,10 80.181,10
(monitoring) – poprzez montaż instalacji automatycznych 
systemów kontrolno-sterujących

Fotowoltaika - Zabezpieczenie działania ośrodka wylęgu i podchowu narybku 232.042,84 4.492,84
oraz bazy tarlakowej jesiotra ostronosego poprzez dywersyfikację 
źródeł zasilania

przy udziale dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego 
województwa kujawsko-pomorskiego

2014 Restytucja jesiotra ostronosego i tworzenie stad selekcyjnych oraz promocja 398.861,24 59.829,19a
zasobów przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego

z własnych środków Okręgu, m.in.:

2010 Wykup gruntu pod Ośrodkiem Turystycznym Wąbrzeźno 33.118,26 33.118,26a

Samochód Volkswagen dla Społecznej Straży Rybackiej Grudziądz 27.073,00 27.073,00a

Wędzarnia ryb Grzmięca 45.060,42 45.060,42a

2011 Samochód Toyota dla Straży Ochrony Mienia Grupa Toruń 73.200,50 73.200,50a

Samochód Honda dla Społecznej Straży Rybackiej Chełmno 15.576,00 15.576,00a

2012 Samochód Suzuki Grand Vitara dla Społecznej Straży Rybackiej Toruń 34.378,90 34.378,90a

Samochód Mercedes do przewozu ryb dla ZGW-R w Grzmięcy 58.380,50 58.380,50a

Działka nad Jeziorem Górsk 7.012,81 7.012,81a

2013 Samochód Renault Kangoo – SSRyb Łasin 15.196,50 15.196,50a

Prawo wieczystego użytkowania gruntu nad jez. Nielbark 102.485,07 102.485,07a

2014 Działka w Strzemiuszczku 15.174,66 15.174,66a

Samochód TATA Safari dla SSRyb Nowe Miasto Lubawskie 20.539,74 20.539,74a

Samochód SUZUKI Grand Vitara dla SSRyb Brodnica 23.143,73 23.143,73a

RAZEM
całkowita wartość zrealizowanych działań 11.575.554,81 1.854.746,56a

Koszt zarybień wiosennych łącznie 1.455.466,17 zł

Jeziora

Gatunek sortyment ilość koszt w zł

Produkcja 
własna
Sielawa wylęg 5.000.000 szt. 25.000
Sieja wylęg 80.000 szt. 5.520
Szczupak wylęg 8.677.000 szt. 182.217
Razem 212.737

Zakup
Karp kroczek 200 kg 3.000
Szczupak nar. letni 831.500 szt. 80.073,45
Lin kroczek 500 szt. 1.000
Razem 84.073,45

Ogółem 296.810,45

Rzeki

Gatunek sortyment ilość koszt w zł

Produkcja 
własna
Szczupak wylęg 2.475.000 szt. 51.975
Brzana nar. wiosenny 6.000 szt. 6.600
Troć nar. letni 400.000 szt. 120.000
Troć wylęg 114.400 szt. 11.122,97
Razem 189.697,97

Zakup
Szczupak nar. letni 2.970.000 szt. 286.000
Pstrąg nar. wiosenny 9.000 szt. 10.395
potokowy
Razem 296.406

Programy 
rządowe
Łosoś smolt 60.000 szt. 114.300
Troć wylęg 200.000 szt. 18.000
Troć nar. letni 200.000 szt. 60.000
Troć smolt 265.700 szt. 480.252,75
Razem 672.552,75

Ogółem 1.158.655,72
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Zarybienia wiosenne
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Z A K Ł A D  G O S P O D A R K I  
WĘDKARSKO-RYBACKIEJ w GRZMIECY

Ośrodek produkcji jesiotrów ostronosych. Na dachu ogniwa solarne podgrzewające wodę ze studni głebinowej używanej w cyklu
produkcyjnym od temperatury ok 10oC do wymaganych 22oC.

Ogniwa fotowoltaiczne umożliwiające dywersyfikację energii

Kontrola inkubatorów Baseny do podchowywania wylęgu

OŚRODEK CHOWU I HODOWLI JESIOTRA OSTRONOSEGO
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Złoża biologiczne na recyrkulatach

Ziornik z wizjerem do hodowli selektów tarlaków

Wylęg jesiotra ostronosego Narybek jesiotra ostronosego

Jesiotry przygotowane do wypuszczenia do rzek Zamknięcie cyklu produkcyjnego - zarybianie jesiotrem ostrono-
sym rzek, w tym wypadku Drwęcy

Zautomatyzowane centrum sterowania cyklem produkcyjnym

Baseny zewnetrzne do hodowli jesiotrów
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Wnioski
Zagrożenia wynikające z nadmiernego 
rozwoju populacji kormoranów i fok.
u Trwający od 30 lat gwałtowny wzrost liczebności populacji
kormorana w Polsce, spowodował, że gatunek ten, stał się 
obecnie zagrożeniem dla innych gatunków zwierząt. 
u Gwałtowny wzrost jego liczebności oraz trwałe zasiedlenie
obszarów, na których wcześniej nie występował nosi znamiona
inwazji, która powinna być powstrzymana. 
u Zagrożony jest byt wielu gatunków ryb we wszelkiego rodza-
ju naturalnych wodach śródlądowych, w hodowlach stawowych
a także zalewach Morza Bałtyckiego i jego strefie przybrzeżnej. 
u Szkody ekonomiczne i przyrodnicze czynione przez kormora-
ny są coraz wię-kszym zagrożeniem dla egzystencji wszelkich
form rybactwa, w tym również i wędkarstwa.
u Szkody wyrządzane przez nadmiernie rozrośnięte kolonie nie
ograniczają się tylko do straty ryb. Bardzo istotny wpływ ekono-
miczny i środowiskowy mają tereny, na których zniszczony
został drzewostan i wszelka roślinność na skutek działalności
kolonii.
u Nie bez znaczenia pozostaje również wpływ, jaki wywiera na
wody powierzchniowe, ogromna masa fosforu wprowadzana 
w postaci odchodów ptaków z kolonii, przyczyniając się tym
samym do przyspieszenia procesu ich eutrofizacji.
u Konieczne jest bezzwłoczne podjęcie działań zmierzających
do ograniczenia populacji kormorana do ilości odpowiadającej
wymogom ekologicznym, naukowym i kulturowym, z uwzględ-
nieniem aspektów ekonomicznych i rekreacyjnych. 

Konferencja „Wymiana doświadczeń związanych z restytucją jesiotra ostronosego 
w zlewni Morza Bałtyckiego 

Poczdam – Berlin 21 – 23.01.2016r.

u Ograniczenie ekspansji fok na Morzu Bałtyckim, których
populacja w ostatnich latach dramatycznie rośnie, powodując
poważne straty w rybołówstwie.

Odbudowa populacji ryb wędrownych
Aby zapewnić na stałe powrót łososi, troci i jesiotra do polskich
rzek, koniecznym jest spełnienie poniższych warunków:
u Udrożnienie rzek, budowa dobrze działających przepławek dla
ryb na już istniejących piętrzeniach,
u Powstrzymanie budowy nowych, często niczym nieuzasad-
nionych piętrzeń,
u Odtwarzanie zniszczonych tarlisk,
u Prawidłowe wyznaczenie stref ochronnych ograniczających
rybołówstwo ko-mercyjne w ujściach rzek,
u Ograniczenie populacji fok szczególnie w ujściach rzek
bowiem zagrażają one migracji troci i łososi wędrujących na
tarło, stanowiących także niezbędny materiał dla sztucznego
tarła i programu zarybieniowego.
u Zdecydowane zwalczanie kłusownictwa na rzekach i strumie-
niach tarliskowych ryb łososiowatych poprzez zmianę przepi-
sów prawa. Obecna praktyka sądownicza uznająca kłusownic-
two za czyn o „małej szkodliwości społecznej” 
i niskie kary nie przystają do obecnej rzeczywistości, w której
działają nie tylko pojedynczy kłusownicy, ale również zorganizo-
wane grupy wykorzystujące nowoczesne środki łączności elek-
tronicznej, systemy ostrzegania i ucieczki, co czyni je w prakty-
ce niemożliwymi do schwytania „na gorącym uczynku”.

Rybołówstwo bałtyckie
u Podstawowym problemem rybołówstwa bałtyckiego są zmia-
ny w hydrologii morza Bałtyckiego, mające poważny, negatyw-
ny  wpływ na stan zasobów, głównie dorsza.
u Gwałtowny i niekontrolowany rozwój populacji fok powoduje
poważne straty w połowach i może zagrażać funkcjonowaniu,
szczególnie rybołówstwa przybrzeżnego. Jednocześnie powo-
duje on intensywny wzrost zapasożycenia dorsza, ograniczając
jego tempo wzrostu i zwiększając śmiertelność.
u Fundusze europejskie i oparte na nich programy operacyjne
w latach 2004-2006 oraz 2007-2013 z jednej strony umożliwiły
redukcję nadmiernej zdolności połowowej a z drugiej strony
pozwoliły na modernizację zarówno jednostek łowczych jak 
i infrastruktury w portach i przystaniach rybackich.
u Fundusze europejskie pozwoliły również na dynamiczny roz-
wój polskiego przetwórstwa rybnego, będącego obecnie jed-
nym z najnowocześniejszych w unii Europejskiej.
u Środki dostępne dla rybołówstwa w ramach Programu
Operacyjnego „Rybactwo i morze” winny być wykorzystane 
w sposób roztropny, zapewniając trwały rozwój sektora i jego
ekonomiczne funkcjonowanie po roku 2020

Restytucja jesiotra
Odbudowa stabilnej  populacji jesiotra bałtyckiego poprzez:
u Utworzenie na terenie Europy stad tarlaków jesiotra 
bałtyckiego;
u Koordynacji prac związanych z wychowem materiału zarybie-
niowego do restytucji jesiotra ostronosego;
u Zarybień materiałem zarybieniowym systemów rzecznych 
w Europie;
u Monitoring efektów zarybień;
u Kontrola zrównoważonych odłowów rybackich jesiotra 
na morzu;
u Odtworzenie tarlisk;
u Udrożnienie rzek;
u Promocja jesiotra na krajowych oraz międzynarodowych 
konferencjach oraz targach;
u Pozyskiwanie środków z funduszy krajowych oraz europej-
skich na ww. cele.
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Wystąpienie Prezesa Zarządu Głównego
Polskiego Związku Wędkarskiego
Dionizego Ziemieckiego 
na Konferencji w Berlinie
(fragmenty)
Polski Związek Wędkarski jest największym w kraju stowarzysze-
niem zrzeszającym w 44 Okręgach i 2.500 Kołach, ponad 630 tys.
miłośników wędkowania, reprezentujących wszystkie środowi-
ska i grupy społeczne (...) PZW powstało w 1950 roku i jest kon-
tynuatorem ponad 130 letniej historii i tradycji zorganizowanego
wędkarstwa polskiego. 

Celem Związku jest organizowanie wędkarstwa, rekreacji, spor-
tu wędkarskiego, użytkowanie i ochrona wód oraz ochrona przy-
rody, a także kształtowanie etyki wędkarskiej i świadomości eko-
logicznej.

Wędkarstwo jest najbardziej masowym hobby w Polsce.
Wędkarstwo to rekreacja i wypoczynek, ale także dyscyplina
sportowa uprawiana w wielu krajach na całym świecie.
Rokrocznie organizowane są Mistrzostwa Świata i Europy, 
w których uczestniczy Kadra Narodowa wywodząca się z człon-
ków PZW. Od roku 1985 Narodowa Kadra zdobyła 418 medali 
na MŚ i ME (...)

Obecnie Polski Związek Wędkarski gospodaruje na 219 tys. ha
wód, co stanowi ok. 45% ogółu powierzchni wód śródlądowych
w Polsce. W tym: 73.468 ha jezior, 87.200 ha rzek i małych zbior-
ników zaporowych, 51.048 ha dużych zbiorników zaporowych
oraz na 8.164 ha wód drobnych (glinianki, torfianki, wyrobiska). 
PZW użytkuje wody w przeważającej części należące do Skarbu
Państwa. Ponad 188 tys. ha wód użytkowanych jest, na podsta-
wie umów z Regionalnymi Zarządami Gospodarki Wodnej – jed-
nostkami budżetowymi właściwymi w sprawach zarządzania
wodami oraz korzystania z wód w regionie. Pozostałe wody uży-
tkowane są na podstawie umów: z ANR (4.042 ha), samorząda-
mi i innymi podmiotami (14.355 ha). 

Bierzemy czynny udział we wszelkich konsultacjach społecznych
organizowanych przez RZGW, dotyczących przede wszystkim
planów gospodarowania wodami oraz jesteśmy też ważnym,
zauważanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi part-
nerem w konsultacjach dotyczących zmian w prawie rybackim.
Dotyczy to np. ustawy o rybactwie śródlądowym i rozporządzeń
wykonawczych do tej ustawy, czy Wspólnej Polityki Rybackiej.
Bierzemy również udział w Zespole do spraw Zarybiania przy
Ministerstwie Rolnictwa, mając realny wpływ na aktualną polity-
kę zarybieniową prowadzoną przez Polskę. 

Od lat 80-tych, jesteśmy uczestnikiem programu zarybiania
obszarów morskich mającym na celu przywrócenie łososia
atlantyckiego do polskich wód oraz jednym z partnerów wio-
dących w programie restytucji jesiotra bałtyckiego.

Ponadto Związek aktywnie uczestniczy w programach mających
na celu ochronę i restytucję takich gatunków, jak certa, troć 
i węgorz. Przykładamy dużą uwagę do zachowania drożności
korytarzy migracyjnych dla ryb dwuśrodowiskowych i innych
organizmów wodnych - propagujemy działania mające na celu
budowę lub modernizację przepławek. Dodatkowo w celu
ochrony pogłowia ryb, wnioskujemy o zmianę planu zarządzania
populacją kormorana czarnego w Polsce, który na przestrzeni
ostatnich lat stał się najpoważniejszym szkodnikiem rybackim 
w kraju.

Finansując działalność Związku, staramy się korzystać ze wszel-
kich dostępnych, zewnętrznych źródeł finansowania. Okręgi
PZW w latach 2007 -2013 pozyskały, w ramach funduszy
zewnętrznych oraz unijnych kwotę w wysokości ponad 51,5 mln
złotych. Z czego środki z: 
6 PO Ryby  stanowiły około 25 mln zł
6 LGR  stanowiły 18 mln złotych
6 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) : 68 tys. zł
6 Wojewódzki fundusz Ochrony Środowiska około 7,5 mln. zł.

Polski Związek Wędkarski wspólnie z powołaną przy Zarządzie
Głównym PZW Radą Naukową, w której zasiadają wybitne
postacie polskiej nauki związane z rybactwem, inspiruje i w dużej
mierze finansuje prace naukowe w zakresie monitoringu wód,
prac ichtiofaunistycznych, opracowywania bądź doskonalenia
biotechniki rozrodu cennych gatunków ryb, optymalizowania
metod podchowu ryb w warunkach kontrolowanych, badania
czynników wpływających na efektywność zarybień, biologii ryb.

Okręgi PZW rokrocznie dokonują zarybień 32 gatunkami ryb 
w różnych asortymentach. W 2014 roku przeprowadzono zary-
bienia w wielkości ponad 1.500 ton asortymentów starszych
oraz ponad 188 mln młodszych. Łączna wartość materiału zary-
bieniowego wprowadzonego do wód użytkowanych przez PZW
w 2014 roku wyniosła ponad 34 mln złotych, pochodzących 
ze składek wędkarskich. Należy tutaj zwrócić uwagę, iż nasze
zarybienia rybami dwuśrodowiskowymi, które są bardzo istotny-
mi w polityce Unii Europejskiej, stanowią sporą część wszystkich
nakładów ponoszonych na te cele w Polsce (...) 
Materiał wprowadzany do wód użytkowanych przez PZW pocho-
dzi w 25 % z naszych Ośrodków Zarybieniowych (...) 
Do bezpośredniej kontroli przestrzegania ustawy o rybactwie
śródlądowym została powołana do życia w 1985 roku tą ustawą
Państwowa Straż Rybacka. Współpraca pomiędzy PSR a PZW,
jako rybackim użytkownikiem wód, w ostatnich latach jest bar-
dzo dobra i rozwija się coraz lepiej (...)
Ustawa powołała do życia również Społeczną Straż Rybacką,
którą może utworzyć Rada Powiatu na wniosek Starosty albo
wyrazić zgodę na utworzenie jej przez zainteresowane organiza-
cje społeczne lub uprawnionych do rybactwa. Większość stra-
żników SSR działa z rekomendacji Polskiego Związku
Wędkarskiego, a nadzór specjalistyczny nad nią sprawuje
Wojewoda poprzez komendanta wojewódzkiego Państwowej
Straży Rybackiej (...) 

POLSKI ZWIĄZEK
WĘDKARSKI
NAJWIĘKSZY
UŻYTKOWNIK

WÓD 
ŚRÓDLĄDOWYCH

w POLSCE 
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W miarę następujących zmian w środowisku,
wywołanych przez człowieka, których efektem
jest postępująca eutrofizacja i degradacja jezior,
następuje wycofywanie się z nich 
najcenniejszych gatunków. 
W pierwszym rzędzie zakłócony zostaje naturalny
ich rozród, podczas gdy warunki dla ich wzrostu
pozostają  dobre jeszcze przez dłuższy czas. 

Ogólnie wiadomo np., że rozród koregonidów w warunkach
naturalnych w Polsce jest praktycznie nieefektywny. Stąd
rosnąca rola zarybień, które stymulują wykorzystanie przyrodni-
czych możliwości produkcyjnych przez m.in.:
u poprawę składu pogłowia ryb,
u zwiększenie liczebności ryb,
u zwiększenie zróżnicowania gatunkowego,
u wykorzystanie wolnej niszy pokarmowej,
u tworzenie dodatkowej bazy pokarmowej dla ryb 

miejscowych,
u  ochronę i zachowanie cech genetycznych.

Zarybianie może odgrywać rolę pomocniczą lub odgrywać rolę
zasadniczą, zwłaszcza  w zbiornikach, w których warunki zmie-
niły się na tyle, że nie mogą rozradzać  się w sposób naturalny.
Szczególnie dotyczy to gatunków, które nie odbywają tarła 
w danym zbiorniku lub  zbyt mało osobników przystępuje do
rozrodu. Zarybianie może być stałe lub okresowe. Stałe prowa-
dzi się tam, gdzie brak odpowiednich tarlisk lub spowodowane
to jest biologicznymi właściwościami ryb, przykładem w tym
wypadku może być węgorz. Okresowe zarybianie stosuje się 
w nadmiernie przeeksploatowanych zbiornikach, po wystąpie-
niu przyduchy lub po to, aby wprowadzić nowy gatunek.
Zasadniczym warunkiem powodzenia zarybiania jest właściwe
wytypowanie i przygotowanie jeziora oraz śledzenie skuteczno-
ści prowadzonych zabiegów. Nieprzemyślane zarybianie, jak 
i nie przygotowanie jeziora do tego zabiegu powoduje jedynie
zniszczenie cennego materiału zarybieniowego. Nie możemy
być jednak całkowicie pewni, że zamierzony zabieg da pomyśl-
ne wyniki, ze względu na istnienie w środowisku wodnym czyn-
ników ubocznych, a nawet szkodliwych. Dlatego należy jak naj-
dokładniej  poznać warunki środowiskowe, skład ichtiofauny 
i określić typ rybacki zbiornika. Należy również przewidzieć efek-
ty wprowadzenia nowego gatunku, jak wpłynie na równowagę
biologiczną , czy będzie on mógł reprodukować się w sposób
naturalny i w jakim stopniu będzie konkurował z rybami miej-
scowymi. 
Szereg dokładnych zaleceń, który stanowiłoby podstawę do
prowadzenia zabiegów zarybieniowych w danym zbiorniku
zawiera ostatecznie opracowany operat rybacki.  Badania w
ramach operatu obejmują trzy rodzaje elementów- środowisko,
ichtiofaunę, gospodarkę. Wszystkie te elementy należy rozpa-
trywać razem, gdyż tylko kompleksowe ich ujęcie pozwoli na
dokładną charakterystykę jeziora i wyznaczenie słusznego kie-
runku produkcji, w tym wypadku zarybiania. 

Odłowy kontrolne
Odłowy kontrolne (selekcyjne) – mają na celu zebranie materia-
łów dotyczących ichtiofauny danego akwenu. W przeciwie-
ństwie do odłowów gospodarczych stosuje się specjalne zesta-
wy wontonów pozwalające na pozyskanie ryb z różnych katego-
rii wiekowych w identycznych proporcjach. Odłowy takie dają
informacje dotyczące:

u  struktury ilościowej i jakościowej ichtiofauny,
u  oceny rekrutacji naturalnej i skuteczności zarybień,
u  oceny populacji gatunków ważnych gospodarczo 
u  oceny stanu ichtiofauny,
Na podstawie tych odłowów można stwierdzić efektywność
zarybień poszczególnych roczników i gatunków oraz ich liczeb-
ność 
Wyniki takiego monitoringu mogą być podstawą  zgłoszenia
zmian w operacie rybackim pozwalając dostosować poziom eks-
ploatacji wędkarskiej do zachodzących zmian środowiskowych.

CEL ZARYBIEŃ
TARLAKI

Łosoś atlantycki

Troć wędrowna

Sandacz

Szczupak
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Napowietrzony worek z narybkiem

Węgorz podchowany

Inkubacja ikry Wylęg żerujący szczupaka

Okręgi Polskiego Związku Wędkarskiego,
jako użytkownicy  obwodów rybackich,
zobowiązane są do prowadzenia racjonal-
nej gospodarki rybackiej zgodnie z opra-
cowanymi operatami rybackimi, które
określają zasady tej gospodarki dla każde-
go z tych obwodów. Nieprzestrzeganie
tych zasad opisanych w operacie może
skutkować zerwaniem umowy.
Najczęściej operat nakłada na użytkowni-
ka rybackiego obowiązek przeprowadza-
nia odłowów kontrolnych.
Należy pamiętać, że również ważne dla wła-
ściwej analizy stanu ichtiofauny jest rzetel-
ne wypełnianie rejestrów połowowych.
Na ich podstawie, można w sposób zbli-
żony określić ilość wyłowionych z wody
poszczególnych gatunków ryb i uwzględ-
nić to w ogólnej ocenie produkcji zbiorni-
ka oraz zaleceniach gospodarczych.

Informacje uzyskane na podstawie m.in.
odłowów selekcyjnych, badawczych 
i ankiet wędkarskich mogą być również
podstawą do oceny różnorodności biolo-
gicznej w danym akwenie lub obszarze. 
Część wód należących do Okręgu PZW 
w Toruniu cechuje duża bioróżnorodność
jeśli chodzi m.in. o gatunki ryb. Dotyczy
to głównie Wisły i Drwęcy oraz nie-
których jezior.

Regularne zarybienia wybranych akwe-
nów m.in. takimi gatunkami jak sieja, sie-
lawa czy przez ostatnie kilka lat jesiotrem
ostronosym, pozwala na utrzymanie lub
zwiększenie tej bioróżnorodności.
Jednak niezbędny jest taki monitoring,
który pozwoli na wyciągnięcie określo-
nych wniosków na temat zjawisk w przy-
rodzie i przy współpracy z np. różnymi
jednostkami badawczymi i naukowymi,
również na ocenę wydajności akwenu 
i określenie dalszych planów  eksploatacji
i zarybień w ramach prowadzonej gospo-
darki wędkarsko-rybackiej.

Bartosz Kalikowski

Literatura:

A. Szczerbowski, A. Mamcarz „Rybactwo
jeziorowe i rzeczne”;
J.A. Szczerbowski „Rybactwo Śródlądo-
we”.J.
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Jubileusz
Księdzu Kanonikowi Piotrowi Igielskiemu, 

Kapelanowi toruńskich wędkarzy 
serdeczne gratulacje z okazji 25-lecia kapłaństwa 

składają koleżanki i koledzy z Okręgu PZW w Toruniu

NOWA DROGA NAD WISŁĄ
W dniu 22 maja 2016 r. odbyły się Spinningowe Mistrzostwa
Koła Wędkarskiego nr 67 w Złejwsi Wielkiej. W zawodach udział
wzięło 23 zawodników. Po posumowaniu punktów zwycięzcą
okazał się Artur Iwicki ,który zdobył tytuł mistrzowski, a kolejne
miejsca zajęli: Tomasz Melkowski oraz Mariusz Kamiński.
Największą rybę zawodów, bolenia o długości 56 cm złowił
Artur Iwicki. Warto dodać, że cała trójka będzie reprezentować
Koło w zawodach rejonowych.
Po wręczeniu medali i nagród ufundowanych przez Urząd
Gminy w Złejwsi Wielkiej wszyscy uczestnicy, organizatorzy 
i zaproszeni goście zasiedli przy wspólnym stole, racząc się gro-
chówką oraz kiełbaską pieczoną na ognisku, ufundowanymi
przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. 

Po zawodach dokonano uroczystego otwarcia nowej drogi
wzdłuż rzeki Wisły. W wyniku zawartego porozumienia z właści-
cielem gruntu panem Gajdemskim i po uzyskaniu niezbędnych
pozwoleń na wycinkę drzew i krzewów uzyskano dogodny
dostęp i dojazd do stanowisk wędkarskich na niebagatelnym
odcinku 1500 metrów. Droga powstała dzięki społecznej pracy
wędkarzy i wydatnej pomocy Urzędu Gminy, który m.in. nieod-
płatnie udostępnił, konieczny do budowy, sprzęt zmechanizo-
wany. Podczas budowy szczególnie wyróżnili się koledzy:
Andrzej Sztuwe, Grzegorz Gawlak, Marek Łuczak, Wojciech
Patyk, Zbigniew Patyk, Krzysztof Tomala, Tomasz Melkowski,
Jacek Gulczyński.
W uroczystości otwarcia wzięli udział między innymi: Jan
Surdyka -Wójt Gminy i Piotr Pawlikowski - Przewodniczący RG

Paulina Zakierska
Jacek Gulczyński

Od redakcji: niespełna pół roku wcześniej Koło nr 67 wystąpiło
z wnioskiem do Zarządu Okręgu o przekazanie pod opiekę pra-
wego brzegu Wisły w miejscowości Zławieś Wielka na odcinku
3.500 m. Uchwałą nr 253/2016 Zarząd Okręgu PZW Toruń wnio-
sek zaakceptował. Decyzja bardzo słuszna ponieważ po zaled-
wie kilku miesiącach są w tym miejscu: i nowa droga, i stano-
wiska wędkarskie. 
Gratulujemy wędkarzom i dziękujemy Urzędowi Gminy.
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Przystań nad Jeziorem Zamkowym
Inicjatywa wąbrzeskich wędkarzy

Budżet obywatelski (inaczej: budżet partycypacyjny) - to proces, który umożliwia
mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budże-
tu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez obywateli.
Skutecznie skorzystali z tej możliwości działacze Koła Miejskiego PZW w Wąbrzeźnie,
dzięki czemu w ubiegłym roku nad Jeziorem Zamkowym, obok Stanicy Wędkarskiej,
kosztem blisko 90.000 zł, zbudowany został pomost rekreacyjno-wędkarski.
Niestety dojście do pomostu pozostawiało wiele do życzenia, stąd w kolejnej edycji
budżetu obywatelskiego wąbrzescy wędkarze wystąpili z projektem uporządkowania
drogi prowadzącej do przystani. Ponownie skutecznie, ponieważ rozpoczęto już prace
przy budowie oświetlonej i monitorowanej drogi o długości 70 m i szerokości 1,5 m,
która połączy przystań ze ścieżką spacerowo-rowerową. 
Jak to się robi? – pytamy pomysłodawcę obu projektów Prezesa KM PZW 
w Wąbrzeźnie Andrzeja Duńczyka.
- To pomysł wszystkich działaczy naszego Koła – prostuje Andrzej Duńczyk. 
- Fakt, że to moje nazwisko sygnuje oba projekty wynika z zasad regulaminu budżetu,
który nie dopuszcza do konkursu instytucji, lecz wyłącznie osoby fizyczne. W naszym
wypadku zadania mogą zgłaszać mieszkańcy Wąbrzeźna, którzy mają ukończone co
najmniej 16 lat - każdy może złożyć jeden projekt, który musi zyskać poparcie co naj-
mniej 6 mieszkańców Wąbrzeźna.
Ruszyliśmy więc „w miasto” starając się przekonać mieszkańców Wąbrzeźna do popar-
cia naszego projektu. Zebraliśmy 334 podpisy, co wystarczyło do zajęcia II miejsca 
w konkursie i tym samym ścieżka jest już budowana.

W akcji zbierania podpisów szczególnie wyróżnili się, na zdjęciu od lewej: 
Jarosław Brachowski, Wiesław Trendewicz, Andrzej Duńczyk, Waldemar Dzielski,
Franciszek Stempski a także Józef Stasiak, Izydor Żółtowski, Marcin Michałowski
i Andrzej Fiałkowski.

Gratulujemy.

Sprzątanie jeziora
Puszki, butelki, pudełka po robakach i opa-
kowania po zanętach oraz niedopałki
papierosów to niestety realny obraz typo-
wego stanowiska wędkarskiego. 
Brodniccy wędkarze akcję sprzątania
jeziora Wielki Głęboczek mają wpisaną 
w swój kalendarz od wielu lat. 
W dniu 21.02 2016 członkowie sekcji spła-
wikowej BLS, powstałej w 2011 roku przy
Rejonie PZW w Brodnicy - z własnej ini-
cjatywy zorganizowali akcję, której celem
było uprzątniecie brzegów i przygotowa-
nie stanowisk na nadchodzący sezon
wędkarski. Zależy nam bardzo na utrzy-
maniu czystości nad jeziorem konkurso-
wym Wielki Głęboczek. Jest to wizytówka
naszego rejonu; nad Wielki Głęboczek
przyjeżdżają wędkarze z całego Okręgu
PZW Toruń. 
Efekty tegorocznego sprzątania brzegów
Jeziora Wielki Głęboczek nie napawają nas
optymizmem. Czyste było tylko miejsce
gdzie odbywają się imprezy wędkarskie. 
Największe skupisko śmieci znajdowało
się na odcinku, który jest zajmowany
przez biwakujących wędkarzy i amatorów
nocnych zasiadek. Pod krzakami znaleźli-
śmy całą plejadę śmieci, począwszy od
butelek po alkoholu i napojach, kończąc
na pampersach, dmuchanym kole i plan-
dece z polietylenu. 
Na wędkarzy nie dbających o swoje oto-
czenie nie ma rady: jakim trzeba być bru-
dasem, żeby nie zabrać z sobą pudełka
po robakach czy woreczka po zanęcie,
które zajmują tyle miejsca co nic?
Plastikowe butelki po napojach czy pusz-
ki po piwie można przecież zgnieść. 
Czy naprawdę tak trudno jest to wszystko
wrzucić do reklamówki i zabrać z sobą do
domu? Ile to miejsca zajmuje w porówna-
niu do sprzętu, który wozimy?
Dodatkowo śmiecą turyści i cała reszta
ludzi przebywających nad wodą lub jej
otoczeniu. 
Podczas akcji zebraliśmy blisko 1000
litrów śmieci (osiem 120 litrowych wor-
ków). 
W sprzątaniu uczestniczyło 9 członków
BLS: Marek Rytka, Leszek Osiński,
Łukasz Zieliński, Jacek Gerka, Grzegorz
Konera, Sebastian Słomiński - Koło
Miejskie PZW. Sławomir Brzeziński,
Grzegorz Witkowski - Koło Wiarus PZW,
Zdzisław Bagiński - Koło Grążawy PZW.

Łukasz Zieliński
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Już z końcem kwietnia karasie wykazują się dużym apetytem,
dzięki czemu można trafić na wielogodzinne żerowanie tych
ryb. Najpewniejszą i zarazem najprzyjemniejszą porą łowienia
jest świt.

Gdy nad wodą gęstnieje mrok karasie dobrze żerują, lecz trudno
łowi się zestawem spławikowym. Można założyć na spławik
świetlik, ale i wtedy nie będzie łatwo. Łowienie z odległości 20-
30 metrów w tych warunkach jest niemożliwe. Do dyspozycji
wędkarza pozostaje świt. 
Dlaczego ta wczesna pora? 
Bo chcę zachęcić Was do łowienia karasi odległościówką.
Ta wędka wymaga przestrzeni i dobrej widoczności. Stanowisko
musi być na tyle duże, aby wędkarz swobodnie zamachnął się 
4-metrowym wędziskiem i niewiele krótszą zwisającą żyłką. 

Tam, gdzie nikt nie sięga
Od zawsze łowisko karasiowe jest kojarzone z akwenem zarośnię-
tym, i owszem, w jeziorkach i bardzo zarośniętych zbiornikach
karasie żerują w podwodnych zaroślach. Można powiedzieć, że
mieszkają w obficie zaopatrzonej, dla nich bezpiecznej stołówce.
Nie ma zanęty, dla której karasie opuszczą podwodne gęstwiny 

i dlatego zostawmy te podwodne dżungle by poszukać w okoli-
cy znacznie większego łowiska, gdzie karasi jest więcej niż roślin.
Na większym akwenie rzadko widuje się wędkarzy spławikowych
łowiących na dystansie ok. 30 metrów. I to jest właśnie miejsce
dla nas, karasiowców. Na tym dystansie ryby wszystkich gatun-
ków żyjących w zbiorniku czują się swobodnie, dzięki czemu 
w zanęcone miejsce wpływają stadnie i dłużej żerują. Nawet
większe karasie, tak przecież kapryśne przy brzegu, tutaj chętnie 
i stadnie smakują zanętę. Każdy akwen jest inny, ale w każdym
najlepsza głębokość dla nas i ryb sięga 200-300 cm. Dla nas 
z tego powodu, że nie trzeba instalować spławika przelotowo
(przelotowy odczuwalnie komplikuje wędkowanie). Dla ryb nato-
miast warstwa wody jest na tyle gruba, że czują się bezpieczne
oraz przepuszcza wystarczająco światła, by tętniło w niej życie.
Teraz pozostaje tylko odnalezienie twardego dna na wspomnia-
nej głębokości, o powierzchni przynajmniej 3 m2. Jeżeli to się nie
uda, wtedy trzeba wędkować w pobliżu roślin nad dnem mięk-
kim. Tam też można łowić z dobrym skutkiem, ale trzeba odpo-
wiednio sporządzić zanętę oraz lokować przynętę nad dnem.
Potrzebna jest też dokładność zarzucania zestawu, bo wrzucony
w rośliny przysporzy wędkarzowi kłopotu. Łowienie przy rośli-
nach zostawia się na czas nabycia wprawy w posługiwaniu się
odległościówką i zanętą.

KARASIOWY ŚWIT

Wspaniała, duża zatoka jeziora z szerokim pasem litoralu.
Znakomite łowisko karasiowo-linowe wymagające użycia odległościówki.
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Odległościówka (match)
To wędzisko służące do precyzyjnego łowienia stosunkowo lek-
kim zestawem spławikowym na mniejszym i większym dystan-
sie. Jego długość zazwyczaj mieści się między 360 a 450 cm, zaś
c.w. najczęściej określa się w 3 przedziałach: 12 g, 20 g i 25 g. 
O ile to możliwe, zawsze warto nabyć droższe wędzisko, dosta-
jąc w zamian wysokiej jakości odległościówkę i tym samym 
zwiększając swoje możliwości na łowisku i komfort wędkowa-
nia. Od ubiegłego roku wszedłem w posiadanie i z przyjemno-
ścią używam 2 odległościówki: Combat UL Match 3.60 m c.w.
do 12 g – służy mi do bardzo lekkiego łowienia oraz Black
Shadow 4.50 m c.w. 20 g – służy mi do łowienia linów, karasi,
większych leszczy. długość wędziska każdy wędkarz musi
dobrać wg uznania.

Waggler
Używam spławik specjalnej konstrukcji, inny do wody stojącej 
i nieco inny do użycia w bieżącej. Wspólna nazwa tych spławi-
ków to waggler (wym. łagler). Na naszym rynku znakomite spła-
wiki oferuje p. Gutkiewicz i firma Expert. Na początek warto
skompletować dwa zestawy o wyporności: 3/, 4/, 6/+1 i 3/, 4/,
6/+2. Liczby po znaku „+” wskazują, ile trzeba dołożyć obciąże-
nia. Chcąc łowić ryby z większej odległości np. 40 m, spławiki
muszą być cięższe i większe.
Główna cecha wagglera to kształt i własne obciążenie, co
pozwala mu daleko szybować i odpowiednio się zachować na
powierzchni wody (fala, wiatr). Własne (a często dzielone) obcią-
żenie spławika dodatkowo sprawia, że na żyłce montujemy nie-
wiele śrucin, co z kolei zmniejsza do minimum szkodliwe obci-
ążenie zestawu wyczuwane przez rybę. Ja często łowię karasie
spławikiem z własnym obciążeniem 6 g, zaś na żyłce montuję
tylko 1 g śrucin. Mimo małego obciążenia śrucinowego (dodat-
kowego) zarzucam na dużą odległość, a karasiom nie przeszka-
dza w braniu wyczuwalny acz niewielki opór zestawu. Spławik 
z dzielonym (odejmowalnym) obciążeniem pozwala na szybką 
i łatwą modyfikację obciążenia zestawu i wyporności spławika 
– to wielka wygoda. Na tym polega idea tej wędki: wygodnie,
skutecznie i elegancko. Spławik można zamocować na specjal-
nym uchwycie z agrafką, dzięki niemu będzie można wymienić
go bez niszczenia zestawu. Do tego celu może posłużyć specjal-
na agrafka lub systemik „Stop Float” Stonfo (firma Stonfo spe-
cjalizuje się w tych akcesoriach) – ten blokujemy rurkami igieli-
towymi i dzięki temu śruciny można rozmieścić wg uznania na
całej długości żyłki. Używając tego udogodnienia należy doli-
czyć do obciążenia jego masę własną (Stonfo – mniejsze 0,3 g,
większe 0,5 g).

Obciążenie
Śruciny do obciążenia powinny być zrobione z miękkiego oło-
wiu, aby zaciśnięte nie osłabiały żyłki.
Rozkład obciążenia ma wpływ na poprawny rzut i właściwe opa-
danie przynęty. Istnieją liczne warianty montowania obciążenia
w zależności od głębokości łowienia, wielkości fali, siły wiejące-
go wiatru i sposobu brania ryb. Zagadnienie to przekracza
zakres artykułu. Przytoczę ogólną zasadę: obciążenie górne
musi być większe od położonego niżej, zaś obciążenie przy spła-
wiku musi przekraczać sumę obciążeń położonych niżej. 
Na początek przygody łowienia karasi wagglerem z własnym
obciążeniem polecam najprostszy skład 3-punktowego obciąże-
nia: pierwsze obciążenie montujemy nieco poniżej środka odle-
głości spławik – haczyk (zazwyczaj to będzie ok. 1 m od haczy-
ka), ostatnią zaś poniżej połowy odległości od haczyka do śruci-
ny środkowej. Jeżeli łowimy z przyponem, to jego długość usta-
lamy standartowo na 40 cm. Jeżeli wieje mocny wiatr i prze-
szkadza w zarzucaniu – można założyć śrucinę o ciężarze 0,06 
– 0,10 g na 10-15 cm od haczyka.
Jeżeli brak odpowiednich śrucin lub zwyczajnie nie przepadamy
za mozolnym składaniem takiego zestawu, możemy założyć jed-
nopunktowe obciążenie, np. w postaci cechowanej oliwki 
(z igielitem wewnątrz) tuż nad przyponem, którą warto zastopo-
wać. Takim zestawem też złowimy karasie, ale pozbawimy się
możliwości łowienia z opadu.

Zarzucanie i stawianie zestawu
Zarzucając zestaw zza głowy celujemy 3-4 m poza miejsce nęce-
nia i stawiania zestawu i bacznie obserwujemy lecący zestaw, 
a gdy znajdzie się w drugiej połowie dystansu z wyczuciem 
i miękko (w razie potrzeby amortyzować wędziskiem) należy
przyhamować palcem żyłkę i zatrzymać w momencie, gdy
zestaw zbliży się do tafli – wtedy przynęta wyprzedzi spławik 
i rozciągnięty/wyprostowany zestaw lekko upadnie na wodę;
dzięki temu nie poplącze się. Wkładamy szczytówkę do wody,
czekamy aż spławik stanie (ustawi się), po czym energicznie 
ściągamy zestaw w strefę nęcenia, jednocześnie zatapiając żyłkę
(w tym manewrze chodzi o naprowadzenie przynęty w pole
nęcenia i zatopienie żyłki). Wędkę z zanurzoną szczytówką 
i naciągniętą żyłką odstawiamy na podpórki w zasięgu ręki lub
trzymamy opierając o jedną podpórkę.
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Ustawienie przynęty
Karasie na ogół łowię z dna – staram się, by przynęta muskała
lub nieznacznie się opierała, gdy jest ono muliste podnoszę
nawet do 10 cm (to ustalam doświadczalnie obserwując reakcję
ryb). Zdarza się, że karasie żerują w toni, ale tak dzieje się naj-
częściej tuż obok ściany roślin i wtedy należy skrócić grunt lub
nawet próbować łowienia w opadzie, bo w tym przypadku trud-
no jest sprowadzić ryby do dna.

Żyłka
Jako żyłkę roboczą używa się żyłkę typu match np. X-Treme
Match czy Specialist PRO Match, która tonie – dzięki temu m.in.
zestaw nie jest szarpany przez fale czy wiatr. Ponadto żyłka musi
posiadać określoną rozciągliwość, aby wędkarz mógł błyska-
wicznie zaciąć rybę na dużym dystansie. Do łowienia karasi 
o wadze do 0,5 kg z reguły wystarcza żyłka robocza 0,14
- 0,16 mm, cięższe karasie wymuszają zastosowanie grubszej
żyłki roboczej - 0,18 mm na ogół wystarcza, a gdy łowisko pełne
jest zaczepów i mamy szansę zaciąć karasia ważącego ok. 2 kg
warto założyć 0,20 mm.

Przypon
Do zrobienia przyponu najczęściej wybieram żyłkę przyponową
dedykowaną, czyli posiadającą odpowiednie cechy. Wybór jest
duży, ja używam sprawdzonej w boju HM80 Competition i XT69
Competition. Aby wędka była sprawna należy pamiętać o zasa-
dach jej budowania, jedna z nich mówi, że do haczyka nr 14 lub
nr 16 należy założyć przypon średnicy 0,12 mm, do haczyka 
nr 10-12 – 0,14-0,18 mm (używam haczyki o wzmocnionej kon-
strukcji). Przeciętnej wielkości karaś ma mały pyszczek, dlatego
4 białe robaczki na haczyku są dla niego wielką porcją. Do zło-
wienia dużego karasia należy zbudować odpowiednio mocniej-
szy zestaw, w oparciu o wzmocniony haczyk nr 10. Warto pamię-
tać, że o utrzymaniu ryby na wędce także decyduje wędzisko,
sprawny hamulec kołowrotka i umiejętności wędkarza.

Haczyk
Karasie łowię z udziałem haczyka o wielkości od 10 do 14. Jeśli
brania są delikatne, zakładam wzmocnionej konstrukcji haczyk
nr 14 i jednego białego robaczka. Jeśli brania są wręcz wzorco-
we i poluję na grubsze sztuki – zakładam haczyk do podtrzyma-
nia kukurydzy i zakładam jedno ziarnko kukurydzy słodkiej kon-
serwowej.
Istnieją haczyki typu match, których konstrukcja ułatwia zacina-
nie z większej odległości. Kto lubuje się w stosowaniu nowości

może sięgnąć po Mustad 60005NP-RB, znakomity haczyk 
do przynęt zwierzęcych używany przez wędkarzy wyczynowych
podczas stosowania odległościówki i tyczki. W przypadku
łowienia mniejszych karasi najczęściej wystarcza klasyczny
haczyk do match Mustad 286A, wielkości 10 i 12.

Zapachowe prowokacje
Aby zwabić i utrzymać w łowisku karasie, musimy zanęcić 
i donęcać. Istnieją gotowe mieszanki, którymi karasie nie pogar-
dzą. Warto mieć taką, która nie zapada się w muł i ma ciemną
barwę. Dobra zanęta na taką okazję to linowo-karasiowa o bar-
wie zielonej „Magnum” czy zielonkawa o nucie marcepanowej
„Elite”. Jeśli nie posiadacie w danym momencie zanęty typowo
karasiowej, można posiadaną doprawić dobrym atraktorem 
np. Team Dragon „Toffee” lub SPEZI Dragon „Techn, Crucian”.
Warto pamiętać, że popularna wanilia znakomicie sprawdzająca
się na większości łowisk najlepiej na karasie działa w połączeniu
z karmelem i czekoladą. 

Kąski
Do zanęty warto dosypać trochę robaków, a na haczyk zakładać
robaki nawonione atraktorem. Jeżeli dno jest bardzo miękkie
lub karasie biorą z opadu, należy do jeszcze suchej zanęty dosy-
pać glinkę rozpraszającą – dzięki niej powstanie słup zanętowy
na drodze opadania kuli. Koniecznie należy używać procy do
wystrzeliwania kul zanętowych lub kąsków. Na początek łowie-
nia warto przygotować 2 kg zanęty i połowę porcji przeznaczyć
na zanęcenie wstępne. Pozostała część posłuży do systema-
tycznego donęcania małymi kulkami.

Waldemar Ptak

POSIEDZENIA RAD REJONÓW

3 października Rejon Toruń
4 października Rejon Grudziądz
5 października Rejon Nowe Miasto Lub.
5 października Rejon Brodnica
6 października Rejon Wąbrzeźno

6 października Rejon Golub-Dobrzyń
7 października Rejon Łasin
7 października Rejon Chełmno
8 października Rejon Chełmża

Tematami zebrań bedą m.in:
- opłaty i zasady wędkowania w 2017 roku,
- terminy zebrań sprawozdawczo-wyborczych,
- ordynacja wyborcza w Kołach.
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Lp. Zarząd/Prezydium Data Godz. Temat Referują Miejsce 
posiedzenia

1. PREZYDIUM 27.06.2016 15:30 1. Analiza realizacji uchwał Biuro ZO PZW  TOW

XI Zjazdu Okręgowego PZW. Komisja Wąbrzeźno

2. Wykorzystanie środków Rozwoju

Unii Europejskiej w Okręgu. Regionalnego

2. PREZYDIUM 27.07.2016 15:30 Analiza ochrony wód. Wiceprezes TOW

d/s sportu Wąbrzeźno

3. PREZYDIUM 29.08.2016 15:30 Wytyczanie kierunków pracy w Okręgu Skarbnik TOW

w sporcie i pracy z dziećmi i młodzieżą. Prezes Wąbrzeźno

4. PREZYDIUM 26.09.2016 15:30 Propozycje opłat i zasad wędkowania Wiceprezes TOW

w 2017 roku. d/s sportu Wąbrzeźno

Przewodniczący 

Rady 

d/s Młodzieży

5. ZARZĄD 17.10.2016 15:00 1. Opłaty i zasady wędkowania w 2017 roku. Skarbnik TOW 

2. Zebrania spraw-wyborcze w kołach Prezes Wąbrzeźno

6. PREZYDIUM 28.11.2016 15:30 Analiza ekonomiczna Okręgu w 2016 r. Skarbnik TOW

Główna Wąbrzeźno

Księgowa

7. ZARZĄD 19.12.2016 10:00 Podsumowanie działalności Okręgu Prezes TOW

w roku 2016. i Wiceprezesi Wąbrzeźno

PLAN PRACY OKRĘGU POLSKIEGO ZWIĄZKU
WĘDKARSKIEGO w 2016 roku

W dniu 5. czerwca 2016 r. na Jeziorze
Handlowy Młyn odbyły sie zawody węd-
karskie dla dzieci z okazji Dnia Dziecka.
Organizatorem byli wędkarze z Koła miej-
skiego PZW „Drweca“ w Golubiu-
Dobrzyniu. 
W zawodach udział wzięło 76 dzieci 
w wieku od 2 lat do 14 i drugie tyle rodzi-
ców i opiekunów.
Zwycięscy otrzymali puchary, medale
oraz nagrody rzeczowe a wszyscy uczest-
nicy dyplomy, nagrody niespodzianki
oraz słodycze.
I miejsce zajął Jakub Lipiński (1350 pkt.),
II - Kacper Metel (1100 pkt.), III - Norbert
Bruzda (760 pkt.). 
Największą rybę zawodów złowił Paweł
Alickun - lin o wadze 0,74 kg.
Zawody zakończono wspólnym posił-
kiem przygotowanym przez restaurację
„Kaprys“ w Golubiu-Dobrzyniu.
Wsparcie finansowe otrzymaliśmy 
z Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
(w ramach otwartego konkursu ofert), 
ze Starostwa Powiatowego oraz środ-
ków własnych koła miejskiego PZW
„Drwęca”. 

Ponadto nagrody ufundowali: Pan Grzegorz Cyrankowski, Drukarnia „NOVEL”, sklep
wędkarski „Relax”, Pan Piotr Florke oraz Zakład Przemysłu Cukierniczego Romana
Borysa.
W imieniu dzieci wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.

Jan Ogniewski
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28 maja nad zbiornikiem Martówka, na błoniach parku miejskie-
go w Toruniu, odbył się IX Dziecięce Zawody Wędkarskie zorga-
nizowane przez Departament Organizacyjny Urzędu Marszał-
kowskiego i Koło PZW działające przy UM.
W zawodach uczestniczyło 82. dzieci w trzech grupach wieko-
wych: 5 - 6 lat (18. dzieci), 7-10 lat (42. dzieci) i grupa młodzie-
żowa 11-14 (26. uczestników).
Zawody sfinansowano ze środków własnych Koła oraz przez
Departament Rolnictwa. 

Dla dzieci uczestniczących pierwszy raz w zawodach organizato-
rzy przygotowali wędki.

Zdobywcy sześciu pierwszych miejsc w każdej kategorii wieko-
wej otrzymali nagrody rzeczowe: dzieci najmłodsze tornistry 
a starsze sprzęt wędkarski. Troje najlepszych uhonorowano rów-
nież dyplomami Marszałka Województwa.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i słodycze.

W dn. 29 maja na Jeziorem Szańce w Ryńsku działacze Koła
Miejskiego PZW w Wąbrzeźnie zorganizowali konkurs wędkarski
z okazji Dnia Dziecka. 
W konkursie udział wzięło 27 zawodników wśród nich 8 dziew-
czynek. Wszyscy z Ryńska i okolic. 
Pierwsze trzy miejsca zajęli: Michał Kopczyński, Mikołaj Guś-
ciora i Miłosz Borsuk. Ogółem złowiono 5,5 kg ryb.

Nagrody ufundowali: Wójt Gminy Wąbrzeźno, Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich, sklep zoologiczno wędkarski
„Knieja” w Wąbrzeźnie oraz Koło Miejskie PZW Wąbrzeźno.
Najmłodszym uczestnikiem był pięcioletni Artur Kozłowski,
który zdobył 175 punktów.

Andrzej Duńczyk
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Komisja ds. Rybołówstwa
Parlamentu Europejskiego
Warszawa 11.01.2016 r.

Polski Związek Wędkarski zwraca się z serdeczną prośbą 
o przedstawienie na forum Komisji Europejskiej przedstawio-
nych tematów, ponieważ wyczerpane zostały wszelkie możliwo-
ści rozwiązania tych problemów na poziomie krajowym.

KORMORAN CZARNY – liczebność, rozmieszczenie,
powodowane szkody
Kormoran był gatunkiem zagrożonym wyginięciem, a w nie-
których krajach wytępiono go zupełnie. Stosowanie pestycydów
w rolnictwie po II wojnie światowej znacznie zredukowało jego
liczebność. Od kilkudziesięciu lat liczebność tego gatunku wzra-
sta, zapewne częściowo dzięki zabiegom ochronnym. Między
innymi dzięki rezerwatowi w Kątach Rybackich, kormoran został
umieszczony w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt jako gatu-
nek wydobyty z zagrożenia. 

1. Liczebność i rozmieszczenie kolonii kormorana 
w Polsce

1.1. Rezerwat ornitologiczny „Kąty Rybackie”

Rezerwat ornitologiczny ”Kąty Rybackie“ został utworzony 
w 1957 r., w celu zachowania i ochrony naturalnego miejsca
lęgowego kormorana czarnego i czapli siwej, o powierzchni
10,79 ha. 
W 1959 r. kolonia liczyła 117 par kormoranów. Znajduje się on na
terenie gminy Sztutowo, w Kątach Rybackich (Nadleśnictwo
Elbląg, obręb Stegna Leśnictwo Kąty). Jest to największa euro-
pejska kolonia Od momentu powstania rezerwatu liczebność
kormoranów znacznie wzrosła. W ostatnich latach kolonię
zamieszkuje około 38 tysięcy kormoranów. Przyjmuje się. że sku-
pią ona ponad 50 % całej polskiej populacji kormoranów. 
W związku ze wzrostem liczby par gniazdujących ptaków oraz
rozwojem kolonii w czerwcu 2000 r. powiększono jej powierzch-
nię do 102,54 ha, dodano również otulinę o powierzchni 
62,86 ha (razem 165,40 ha). 
Kormorany potrafią polować nawet w odległości 30 - 50 km od
kolonii. W takim promieniu od Kątów Rybackich mieści się
znaczna część Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego, ujście Wisły,
Nogat i jezioro Druzno. To właśnie rozległość i zasobność
dostępnych żerowisk zapewnia utrzymanie tak wielkiej kolonii.
Kormorany korzystają z sąsiadujących z Mierzeją Wiślaną łowisk

KORMORAN
w różnym stopniu. Na początku sezonu lęgowego (luty-kwie-
cień) większość ptaków żeruje na Zalewie Wiślanym, później
rola Zatoki Gdańskiej stopniowo rośnie i w miesiącach letnich
bywa, że dorównuje Zalewowi. Ogólnie rzecz biorąc, około 70%
pokarmu kormorany zdobywają na Zalewie.
Obecność tak dużej koncentracji ptaków wpływa na drzewosta-
ny w kolonii i ekosystemy Zalewu Wiślanego oraz Zatoki
Gdańskiej. Odchody kormoranów (zawarte w nich związki azotu
i fosforu), a w mniejszym stopniu także czapli, powodują wzrost
żyzności siedlisk. Wiele roślin nie toleruje tak wysokiego nawo-
żenia, jakie spotyka się w sąsiedztwie gniazd. Ponadto ptaki
obłamując gałązki sosen do budowy gniazd osłabiają drzewa,
których część obumiera. Ptaki pozyskują gałęzie, obłamując je 
z sąsiednich drzew lub noszą je z większej odległości. Drzewa
iglaste są bardzo wrażliwe na utratę aparatu asymilacyjnego.
Martwe drzewa stają się kruche, tracą gałęzie i przestają się
nadawa jako podstawa pod gniazda. Ptaki przenoszą się
wówczas na następne, zdrowe jeszcze drzewa. W Kątach
Rybackich ptaki gnieżdżą się niemal wyłącznic na sosnach, jed-
nak zdarzają się nieliczne gniazda zbudowane na świerkach 
i brzozach. 
Rozmiary kolonii w Kątach Rybackich, presja wywierana przez
kormorany na ichtiofaunę Zalewu Wiślanego i ekosystem leśny,
a także zachodni kierunek przemieszczania się kolonii wywołują
nasilające się protesty rybaków, leśników oraz właścicieli ośrod-
ków wypoczynkowych, którzy domagają się ograniczenia liczeb-
ności ptaków. 

1.2. Wzrost liczebności kormorana na przykładzie pozostałych
kolonii na obszarze Polski

Pierwsze doniesienia z okresu z przed I wojny światowej doku-
mentujące występowanie kormorana czarnego w Polsce stwier-
dzają obecność 4 kolonii lęgowych, w których znajdowało się
około 150 gniazd. Podejmowane w latach późniejszych próby
liczenia i szacowania określały liczebność kormoranów na
następujących poziomach:
l w 1959 r. - 7 kolonii i 1.800 gniazd, 
l w 1981 r. - 9 kolonii i 1.500 gniazd, 
l w 1992 r.-32 kolonie i 8.260 gniazd, 
l w 2013 r. - 52 kolonie i 25.761 gniazd. 
Przyjmując przedstawiane w literaturze naukowej założenia, 
że oprócz par lęgowych, w koloniach przebywają również ptaki
1 i 2 letnie, niezakładające jeszcze gniazd a ich liczebność sta-
nowi 1/3 liczebności ptaków dorosłych (gniazdujących) oraz
średni sukces lęgowy wynoszący 2,2 szt. z gniazda, to 
w 2013 roku populacja kormorana w Polsce wynosiła łącznie
125.371 szt., z czego kormoranów dorosłych było 51.522 szt.,
kormoranów młodych, tegorocznych było 56.675 szt. oraz kor-
moranów niegniazdujących  17.174 szt. 
Na podstawie przeprowadzonych w roku 2014 obserwacji wyni-
ka, że populacja kormoranów w Polsce zwiększyła się o około
5%. Można, więc przyjąć, że obecnie w Polsce występuje łącz-
nie ok 131 tys. szt.
Na ciągu ostatnich 30 ostatnich lat, populacja kormorana 
w Polsce, wzrosła wiec siedemnastokrotnie. 
Według opracowanych w 2013 roku przez Instytut Rybactwa
Śródlądowego badań, kolejnymi po kolonii w Katach Rybackich,
co do wielkości koloniami lęgowymi są te usytuowane na
wschód od Wisły, na Pojezierzu Mazurskim. Stanowią one, około
77% liczby wszystkich kolonii, w których stwierdzono łącznie
prawie 24.000 szt. gniazdujących ptaków. Kolejne 3.000 gniazd
zlokalizowanych jest nad Zalewem Szczecińskim i Zalewem
Kamieńskim. Na 3 zbiornikach zaporowych: Zbiornik
Włocławski, Zbiornik Jeziorsko i Zbiornik Goczałkowice stwier-
dzono występowanie łącznie ponad 3.300 gniazdujących par.
Pozostałe liczne, ale mniejsze kolonie składające się z około 100
par usytuowane są na stanowiskach wzdłuż dolin rzecznych i na
dużych kompleksach stawowych. Na przestrzeni ostatnich 10 lat
obserwuje się niepokojące zjawisko migracji i zimowania kor-
moranów na terenach południowej Polski. 
Ponadto, co roku przez Polskę wiedzie trasa wędrówek około
200.000 kormoranów. Najliczniej, ponad 100.000 ptaków jedno-
cześnie, odnotowuje się pod koniec okresu lęgowego i podczas
jesiennych przelotów.

Publikacja dofinansowana 
ze środków Wojewódzkiego
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i Gospodarki Wodnej w Toruniu
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2. Wielkość i skład diety kormoranów

Dobowa wielkość diety kormorana zawiera się w przedziale od
400g do 700 g. 
Prof. T. Krzywosz (IRŚ) w swoich badaniach zakłada, że dzienna
racja pokarmu dorosłego osobnika wynosi 400 g/dobę, a para 
z młodymi przez cały okres pobytu, zjada 285,6 kg oraz, że kor-
morany bytują na Mazurach nie krócej niż 200 dni. Na podstawie
zebranych danych stwierdził, że w 2010 r. populacja kormorana
zjadła, co najmniej 10.600 ton ryb, z czego:
- na jeziorach leżących na wschód od Wisły około 2.252 tony, 

co stanowi 17,2 kg ryb z ha powierzchni tych jezior,
- na Zbiorniku Jeziorsko kormorany wyławiają średnio 84 kg ryb

z ha powierzchni, czyli około 260 ton. 
Dr B.Wziątek (UWM) podaje, że na Zbiorniku Włocławskim śred-
nia ta wynosi 48 kg ryb wyłowionych z ha, czyli około 390 ton 
w ciągu roku.
Zarówno występujące przez cały sezon, jak i zimujące na połud-
ni Polski kormorany powodują ogromne straty w rybostanie rzek
podgórskich, poważnie zagrażając populacjom pstrąga potoko-
wego i lipienia. Okręg Przemyski PZW, swoje roczne straty 
na rzece San wraz ze Zbiornikami Solina-Myczkowce, szacuje 
na 108 ton ryb. 
Skład diety kormoranów jest zdeterminowany dostępnością
ofiar w miejscach żerowania. Kormorany z kolonii lęgowych, 
od momentu wiosennych przylotów, aż do wylotu młodzieży 
z gniazd, żerują w promieniu do 30 km od kolonii.
Na podstawie pobieranych w koloniach prób wyksztuszonych
ryb, Prof. T Krzywosz stwierdził, że średnia masa ofiar kormora-
na z badanych kolonii zlokalizowanych na jeziorach wynosiła
44,2 g i wśród poszczególnych gatunków ryb, wahała się w sze-
rokim zakresie – od 7,2 g u do 302 g. Znajdowano również ryby
cięższe, takie jak: szczupak - 950,4 g, sandacz - 790,9 g, węgorz
– 648,0 g i lin – 641,7 g.
Chociaż pod względem liczebności, jak i masy w diecie kormo-
ranów dominuje płoć, to znaczący udział mają również gatunki
cenne, którymi prowadzi się kosztowne zarybienia, takie jak: lin,
szczupak, sandacz i węgorz, na które przypada 32,5% diety kor-
morana.  Same tylko gatunki drapieżne stanowią 25,3% diety
kormorana.
Badania IRŚ na Zbiorniku Jeziorsko wykazały, że w diecie kor-
morana, największy udział w kolejności miał karp, płoć, szczu-
pak, tołpyga, ukleja, amur, leszcz, okoń, jazgarz i lin, zaś według
badań Prof. Martyniaka w Zbiorniku Włocławskim, odpowiednio:
okoń, jazgarz, płoć, karaś, leszcz, krąp, lin, sandacz, jaź, szczupak
i boleń. 

3. Presja kormorana w relacji do wielkości 
połowów rybackich i wędkarskich 

Na podstawie wyników badań zespołu Prof. T. Krzywosza oraz
zestawienia wielkości masy i składu gatunkowego ryb wyławia-
nych przez rybaków, wędkarzy i kormorany na terenie jezior
mazurskich w 2010 r., można stwierdzić, że krajowa populacja
kormorana, tylko w sezonie wiosna-jesień, zjadła około 
10. 600 ton ryb, z czego ponad 7.100 ton stanowiły ryby z wód

śródlądowych, a w tym około 4.700 ton ryb z jezior i 2.400 ton 
ze zbiorników zaporowych, stawów i rzek. W tym czasie jezioro-
we połowy rybackie kształtujące się na poziomie średnio 8 kg/ha
wynosiły 2.132 tony, zaś połowy wędkarskie 5.470 ton przy
wydajności ok 17 kg/ha wód jezior. Łatwo, zatem zauważyć, 
że kormorany wyławiają z jezior ilości ryb odpowiadające łącz-
nym połowom rybaków profesjonalnych i wędkarzy.
W stosunku do połowów rybackich, liczonych w masie ryb, kor-
moran łowi mniej tylko węgorza oraz sielawy i siei. Od wędkarzy
kormoran wyławia więcej płoci, leszcza z krąpiem, lina, sandacza
i karpia i ma bardzo znaczący udział w połowach okonia i szczu-
paka, czyli gatunków preferowanych przez wędkarzy.
Bardzo niekorzystny wpływ na prowadzenie racjonalnej gospo-
darki wędkarsko-rybackiej ma również fakt, że przeciętna wiel-
kość wyżerowywanych przez kormorany ryb z gatunków, który-
mi prowadzone są zarybienia, a więc szczupaka, sandacza, lina 
i węgorza, kwalifikuje je do kategorii materiału zarybieniowego.
Z powyższego wynika, że zarybienia tymi gatunkami tylko
częściowo, i w niewielkim stopniu, rekompensują straty powo-
dowane żerowaniem kormoranów, i stają się formą dokarmiania
tego ichtiofaga. 

4. Wnioski

Trwający od 30 lat gwałtowny wzrost liczebności populacji kor-
morana Polsce, spowodował, że gatunek ten, stał się obecnie
zagrożeniem dla innych gatunków zwierząt. 
Gwałtowny wzrost jego liczebności oraz trwałe zasiedlenie
obszarów, na których wcześnie nie występował nosi znamiona
inwazji, która powinna być powstrzymana. 
Zagrożony jest byt wielu gatunków ryb we wszelkiego rodzaju
naturalnych wodach śródlądowych, jak również w hodowlach
stawowych. Szczególne zagrożenie stanowi to dla rzek górskich
i populacji pstrąga i lipienia w nich występujących.
Szkody ekonomiczne i przyrodnicze czynione przez kormorany
są coraz większym zagrożeniem dla egzystencji wszelkich form
rybactwa, w tym również i wędkarstwa.
Szkody wyrządzane przez nadmiernie rozrośnięte kolonie nie
ograniczają się tylko do straty ryb. Bardzo istotny wpływ ekono-
miczny i środowiskowy mają tereny, na których zniszczony
został drzewostan i wszelka roślinność na skutek działalności
kolonii.
Nie bez znaczenia pozostaje również wpływ, jaki wywiera 
na wody powierzchniowe, ogromna masa fosforu wprowadzana
w postaci odchodów ptaków z kolonii, przyczyniając się tym
samym do przyspieszenia procesu ich eutrofizacji.
Konieczne jest bezzwłoczne podjęcie działań zmierzających do
ograniczenia populacji kormorana do ilości odpowiadającej
wymogom ekologicznym, naukowym i kulturowym, z uwzględ-
nieniem aspektów ekonomicznych i rekreacyjnych. 

Na podstawie wyników badań Instytutu Rybactwa Śródlądowe-
go i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przekazanych do
Polskiego Związku Wędkarskiego, przygotował dr inż. Marcin
Mizieliński, gł.specjalista Biura Zarządu Głównego Polskiego
Związku Wędkarskiego.
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Gdyby Natura miała możliwość wystosowania celowego apelu,
to myślę, że właśnie tak mógłby wyglądać. Niestety. Słuchajcie!
Zmieńmy to!!!! Zacznijmy działać. Najlepiej od siebie. To nie
kosztuje, a myślę, że na wymierne efekty tych działań nie będzie-
cie musieli długo czekać. Obiecuję Wam zwiększenie szans na
wędkarski sukces, jeżeli tylko zechcecie pomóc naturze.
Postaram się Państwu dostarczyć wszelkich narzędzi do takich
działań. W cyklu artykułów przyrodniczo- ekologiczno- wędkar-
skich postaram się połączyć wiedzę akademicką z doświadcze-
niem wędkarskim. 
W ostatnich czasach słowo EKOLOGIA stało się słowem klu-
czem. Celebryci, politycy, lokalni samorządowcy oraz producen-
ci i sprzedawcy, zauważyli, że „ekologia” otwiera im wiele drzwi
(i portfeli klientów). Ekologia stała się modna i… wygodna. Jaja
z ekologicznych kur (już to widzę), ekologiczne mleko (od krów,
które nie wiedzą czym jest trawa), ekologiczne mięso (tak- te 
z przemysłowych tuczarni) i wszystko z dodatkiem bio i Eko.
Niestety tylko w nazwie. 

Czym jest ta ekologia i jaki związek ma 
z wędkarzami? 
Jestem wędkarzem. Zawodowo zajmuję się biologią wód i sze-
roko rozumianą ekologią. Postanowiłem to połączyć, aby prze-
kuć wiedzę i doświadczenie na wędkarski sukces. 
Postanowiłem sobie, że moją „misją” będzie próba ukazania
koleżankom i kolegom po kiju, że połączenie wiedzy, doświad-
czenia i ekologii zwię-ksza szanse na złowienie okazów życia…
tak zwyczajnie i… naturalnie. Postanowiłem stworzyć coś 
na wzór wędkarsko-ekologicznego kanonu. Jeżeli się Państwu
spodoba pierwszy z żelaznych punktów- będą następne (na co
bardzo liczę)- obiecuję.
Dzisiejszym motywem przewodnim i pierwszym z punktów
mojego „wędkarsko- ekologicznego kanonu” będzie UMIAR.
Umiar to niesamowicie istotny aspekt wędkarstwa. Brak umiaru
- we wszystkim - jest niezdrowy. Będąc kilkukrotnie na targach 
o tematyce wędkarskiej widziałem wielokrotnie w oczach klien-
tów, którzy setkami kilogramów kupowali przynęty, zanęty 
i dodatki wędkarskie z wiarą, że tylko one zapewnią im po wrzu-
ceniu do wody sukces… Niestety ja zamiast sukcesu widziałem
tony kulek, ziaren, dodatków, pelletów, które całkowicie zaburza-
ją warunki w ekosystemach wodnych… Nie jestem nawiedzo-
nym ekologiem!!! Zdecydowanie nie, ale wiem jak źle wpływa
przesada na wszystko co żyje w wodzie.

Wędkarskie mity
Każda ilość kukurydzy w wodzie, będzie zjedzona przez ryby…
Kulki zanętowe mogą być słabej jakości…
Pleśń i fermentacja zanęcie nie zaszkodzi…

APEL NATURY. 
NATURY OŻYWIONEJ 

I NIEOŻYWIONEJ
„Z przykrością zawiadamiam, że kończy się potencjał moich możliwości samo naprawy. Mój mechanizm naprawczy zużywa się

w zastraszającym tempie i przy tej skali degradacji nie mam szans na wygranie batalii o byt. Nigdy wcześniej tego nie robiłam, 
ale obecnie nie mam wyjścia. Bezwzględnie potrzebuję pomocy. Doraźnej- na już i długofalowej- na zawsze!

Sama nie poradzę sobie z bezmyślnością ludzi, którzy „nomen omen” sami siebie krzywdzą. Sama nie odbuduję potencjału eko-
logicznego i sama także w obecnych czasach nie wyeliminuję zagrożeń. Potrzebuję wsparcia! Potrzebuję osób, którzy częściowo
podejmą wyzwanie i pomogą w odbudowie środowiska! Każdy, najmniejszy ruch z Waszej strony, to mniej pracy i nadzieja dla mnie
na lepszą przyszłość. Proszę, nie zostawiajcie mnie samej! Sama nie dam rady… Niech zaczną się zmiany! Zmiany na lepsze. 
Czas myśleć globalnie, a działać lokalnie. Pomóżcie mi proszę…

Zwracam się do Was - wędkarzy, którym nie jest obce dbanie o przyrodę, zwracam się do Was, bo kochacie przecież tę jedność
z naturą, kochacie te poranki i wieczory nad Waszymi jeziorami i rzekami… pomóżcie mi ocalić ją dla przyszłych pokoleń! 

Dla Waszych dzieci i wnuków…

Matka Natura”
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W pellecie i kulkach może być „wszystko”,
oby więcej…
Stare kulki- ”no problem”- ryba zje…
To tylko kilka z wielu wędkarskich stereo-
typów… Niestety bardzo niebezpiecz-
nych. 

Gnijący w wodzie  kilogram kulek prote-
inowych o 30% zawartości mąki sojo-
wej, 30% mąki kukurydzianej i średnio
10 jaj (650g) na 1kg suchej mieszanki
bazowej w procesie rozkładu wydziela
tyle samo trucizn co 1,2 kg padliny.

100 kg kukurydzy surowej wrzuconej do
wody o temperaturze 28oC w procesie
rozkładu wydziela tyle toksycznych
gazów co 46 kurczaków w czasie  czte-
ro-tygodniowej hodowli.

50 kg nasion roślin strączkowych (groch,
łubin, fasola) po sparzeniu (nie gotowa-
niu) i zalaniu melasą w temperaturze
powyżej 25oC  są w stanie w ciągu kilku
godzin i w odpowiednich warunkach
wytworzyć ilość trucizn wystarczającą
do otrucia kilku karpi o masie powyżej
10 kg.

Skąd biorą się te zagrożenia? 
Musimy pamiętać, że wszelkie substancje
organiczne, które wrzucamy do wody, 
w procesie hydrolizy (czyli rozkładu pod
wpływem wody) zmieniają swoje para-
metry, właściwości i strukturę. Część 
związków organicznych, pod wpływem
wody i w połączeniu z innymi związkami,
tworzy substancje, które są truciznami.
Dodatkowo czynnikiem potencjalnie nie-
bezpiecznym, który dostarczany jest pod
postacią zanęt i przynęt jest azot. 
Azot bezpośrednio wpływa na proces
„eutrofizacji”, czyli przebogacenia środo-
wiska wodnego. Wiąże się to z rozwojem
glonów, znacznym wzrostem roślinności
wodnej, wypłycaniem się jezior, oraz two-
rzeniu się stref beztlenowych - umiar więc
umożliwia wyeliminowanie potencjal-
nych zagrożeń.

Dobry, świeży i zbilansowany pokarm,
ryby pobierają chętniej, szybciej go tra-
wią i chętniej sięgają po więcej! 
Sama zmiana jakości podawanych przy-
nęt i zanęt jest już czynnikiem wabiącym!

Graniczne dawki zanętowe
Graniczna dawka zanętowa to taka mak-
symalna ilość zanęty, którą ryby są w sta-
nie zjeść, zanim ta ulegnie zepsuciu. 
Warto więc korzystać z przynęt najlepszej
jakości, w mniejszej ilości, niż tych mniej
wartościowych w ogromnych ilościach!!!

Wartościowe zanęty 
y 10 kg dobrej jakości kulek, 

to odpowiednik niemal 25 kg suchych
ziaren kukurydzy,

y 10 kg dobrej jakości kulek, 
to 17 kg mieszanki ziaren najwyższej
klasy,

y 10 kg pelletu, 
to odpowiednik 24 kg sypkiej zanęty,

y 10 kg dobrej jakości kulek, 
to odpowiednik nawet 22 kg kulek 
o ubogim składzie.

Ile sypać? 
Dawkę ustalamy na podstawie: 
- obsady ryb,
- intensywności żerowania,
- temperatury wody,
- tempa wyjadania zanęty,
- tempa psucia się zanęty,
- gradacji (wielkości) zanęty,
- Czasu rozmycia frakcji zanęty.

Mam świadomość, że my wędkarze kła-
dziemy ogromny nacisk na dobrostan
naszych ryb. Wiem, że chcemy tylko
dobrze! Wiem też, że często brniemy 
w ścieżkach, które są wytarte przez lata
powtarzanych stereotypów i banałów.

Proponuję wyjść poza schemat.
Wystarczy, że zastanowimy się przed
wrzuceniem kolejnego wiadra pszenicy,
czy ziaren kukurydzy, w ciągu czterech
godzin wędkowania. Warto sięgnąć do
artykułów w prasie, książkach, w Interne-
cie, aby sprawdzić - czy nie istnieją sub-
stytuty zanęt/przynęt, które w mniejszy
sposób wpłyną na ekosystemy wodne. 

Musimy zauważyć, że wędkarz skuteczny,
to ten, dla którego ekologia jest prioryte-
tem. Przecież nie truję tego, co kocham!

Piotr Kondratowicz
(autor jest doktorantem Uniwersytetu 
w Getyndze)
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Szmaragdowozielona lub niebieskawa, bardzo przezroczysta
woda, jasne dno pokryte łąkami roślinności podwodnej – taki
obraz często przywołujemy w wyobraźni myśląc o czystych,
zdrowych jeziorach. Choć w dobie postępującej eutrofizacji wód
opis ten brzmi niezwykle i bajkowo, takie jeziora wciąż istnieją, 
a Polska jest krajem, w którym tego rodzaju akweny są wciąż
jeszcze dość liczne. Mowa o tak zwanych jeziorach ramienico-
wych, które zgodnie z zasadami wyznaczania obszarów Natura
2000, zostały zakwalifikowane jako twardowodne, oligo- i mezo-
troficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic (Charetea)
i oznaczone kodem 3140. 
Są to wyjątkowe jeziora, o wysokiej wartości użytkowej, z wodą
natlenioną, o niskiej zawartości pierwiastków biogennych.
Bardzo często jeziora te posiadają znaczną powierzchnię i głębo-
kość. Ich cechą charakterystyczną jest występowanie w litoralu
zbiorowisk specyficznej roślinności, na które składają się głów-
nie makroskopowe glony  z rodziny Characeae, przypominające
swoim pokrojem niektóre rośliny naczyniowe. Ramienice 
w głębokich jeziorach mogą zasiedlać strefę litoralu nawet do kil-
kunastu metrów głębokości, w zależności od przenikalności
światła. Są znane przypadki, gdy ramienice były notowane 
na 40 m (J. Vättern, Szwecja), a nawet na 65 m głębokości
(Jezioro Tahoe, Kanada). Wśród jezior ramienicowych możemy
także spotkać płytkie ekosystemy wodne (poniżej 5 m głęboko-
ści). W takich jeziorach glony te pokrywają zazwyczaj całą
powierzchnię dna, tworząc zwarte łąki ramienicowe. 
Aby jezioro można było uznać za ramienicowe udział glonów 
w powierzchni fitolitoralu musi być znaczący i powinien wynosić
powyżej 20% . Zbiorowiska roślinności może tworzyć jeden lub
kilka gatunków ramienic. Wśród nich najbardziej typowe są
m.in.: ramienica szorstka (Chara aspera), ramienica przeciw-
stawna (C. contraria), ramienica krucha (C. globularis), ramieni-
ca zwyczajna (C. rudis), czy ramienica pospolita (C. vulgaris), 
ale także ramienice z rodzaju Nitella, np. krynicznik giętki (Nitella
flexilis) oraz rozsocha skupiona (Tolypella glomerata). 

W jeziorach ramienicowych często spotyka się również jezierzę
morską (Najas marina) i nymfeidy (Nymphaea alba, Nuphar
lutea). Typowymi gatunkami roślin są także rdestnice 
np. (Potamogeton natans) i pływacze, głównie Utricularia austra-
lis i U. vulgaris. Strefę szuwarową może zasiedlać szuwar kłocio-
wy (Cladietum marisci).
Oprócz światła, które jest jednym z kluczowych czynników deter-
minujących występowanie ramienic, glony te wymagają wód 
o dużej zawartości wapnia i stosunkowo wysokiej zasadowości.
Wapń jest niezbędny do prawidłowego rozwoju tych roślin oraz
inkrustacji komórek ich plechy, jednakże zapotrzebowanie na ten
pierwiastek zmienia się w zależności od gatunku. 
Przykładowo, minimalna zawartość wapnia w wodzie dla Chara
vulgaris wynosi 55 mg/l, dla Chara aspera 47 mg/l, a dla Nitella
mucronata – 67 mg/l. Rzadko stwierdzany jest stan z dominacją
ramienic w tzw. jeziorach miękkowodnych, o mniejszej zawarto-
ści wapnia, choć i te jeziora cechuje wysoka przezroczystość
wody.
Ramienice w litoralu jezior mają ogromne znaczenie ekologi-
czne, ponieważ stanowią schronienie i miejsce bytowania dla
licznych organizmów, a także są preferowanym tarliskiem dla
wielu ryb, w tym dla gatunków cennych gospodarczo, takich jak
sieja i sielawa. Okazuje się  jednak, że rola ramienic jest jeszcze
bardziej doniosła, gdyż ich występowanie jest nie tylko oznaką
wysokiej czystości wody i dobrego jej natlenienia, ale również
jest gwarantem tego pożądanego stanu. Występowanie łąk
ramienicowych w zbiornikach wodnych sprzyja bowiem utrzy-
maniu dużej przezroczystości wody poprzez ograniczanie roz-
woju fitoplanktonu, szczególnie sinic. Odbywa się to na dwa
sposoby: poprzez wydzielanie pewnych substancji i allelopa-
tyczne hamowanie rozwoju fitoplanktonu, a także poprzez kon-
kurowanie z fitoplanktonem o związki biogenne konieczne do ich
wzrostu. Makroglony pobierając biogeny z wody w znacznych
ilościach wbudowują je w swoją biomasę, przez co ograniczają
pulę tych związków dla fitoplanktonu. 

Publikacja dofinansowana 
ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Toruniu

JEZIORA RAMIENICOWE
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Co więcej, gatunki ramienic z rodzaju Chara są w stanie zwięk-
szyć zawartość nutrientów w swoich tkankach w odpowiedzi 
na zwiększoną koncentrację tych związków w wodzie, co świad-
czy o ich znacznej zdolności do zatrzymywania biogenów.
Zdolność do kumulowania nutrientów przez ramienice zależy od
ich produktywności, maksymalnej biomasy, jaką mogą osią-
gnąć, oraz od tempa ich rozkładu i zdolności poszczególnych
gatunków do zimowania. Skuteczność ramienic w zatrzymywa-
niu biogenów jest tym większa, że glony te tworzą bardzo gęste
skupienia, zatem ich biomasa może znacznie przekraczać bio-
masę kolonizujących litoral roślin naczyniowych. Maksimum
zdolności do retencjonowania związków fosforu i azotu przez
ramienice przypada na okres letni, po czym pod koniec sezonu
wegetacyjnego zdolność ta spada, głównie z powodu zmniej-
szającej się biomasy obumierających ramienic. Niemniej jednak
niektóre gatunki z rodzaju Chara, tj. C. tomentosa, C. vulgaris, 
C. rudis i niektóre gatunki z rodzaju Nitella (N. translucens, 
N. mucronata) występujące w płytkich jeziorach w strefie umiar-
kowanej są w stanie rosnąć nawet zimą, o ile znajdują się pod
pokrywą lodową, są również zdolne przetrwać niekorzystne
warunki w głębszych partiach wód, gdzie zwykle temperatura
jest łagodniejsza. 
Znacząca rola ramienic jest także związana z przeciwdziałaniem
wtórnemu wewnętrznemu zasilaniu wód w fosforany, które
zostały zdeponowane w osadach dennych. Ramienice tworząc
zwarte łąki stabilizują osady, zapobiegając ich resuspensji, czyli
powrotowi cząstek osadów do toni wodnej w wyniku np. falo-
wania wiatrowego i ponownemu wprowadzeniu ładunku
nutrientów do wody. Zwiększaniu przezroczystości wody wśród
łąk ramienic może sprzyjać fakt, że występują tam bogate zespo-
ły zooplanktonu, które filtrując wodę usuwają z niej fitoplankton.
Ponadto ramienice, które rosną na osadach organicznych, pro-
dukując tlen w procesie fotosyntezy tworzą korzystne warunki
do mineralizacji związków organicznych w osadach dennych.
Innym zjawiskiem, które sprzyja retencji fosforu i często towa-
rzyszy łąkom ramienicowym jest tzw. proces biologicznego
odwapniania wody. Wapń w wodach, w zależności od jej odczy-
nu, występuje w różnych postaciach: jako kwaśny dwuwęglan
wapnia, który jest dobrze rozpuszczalny w wodzie oraz jako
słabo rozpuszczalny obojętny węgla wapnia. 
Odczyn wody jest regulowany przez zmiany stężenia dwutlenku
węgla w procesie fotosyntezy. Intensywna fotosynteza, jaka ma
miejsce w gęstych łąkach ramienicowych, wyczerpuje dwutle-
nek węgla, wobec czego przesuwa się równowaga chemiczna
między występującymi w wodzie formami węglanów wapnia.
Wówczas rozkłada się kwaśny dwuwęglan z wydzieleniem CO2,
natomiast wytrąca się obojętny węgla wapnia. 
Często jest on widoczny na powierzchni roślin w postaci białych
kryształków, a nawet węglanowej skorupy, bo właśnie 

na powierzchni glonów dwutlenek węgla jest najszybciej
wyczerpywany. Obojętny węglan wapnia ma tendencję do sedy-
mentacji, ale także do wiązania na swojej powierzchni innych
form materii: glonów, bakterii i różnych form fosforu. Większość
wytrąconego węglanu wapnia osiada na dnie zbiorników wod-
nych, wyłączając na pewien czas z obiegu zaadsorbowane 
na swej powierzchni związki, w tym fosfor, który jest odpowie-
dzialny za proces eutrofizacji wód.
Mimo, że ramienice są zdolne do stabilizowania stanu troficzne-
go wód, nadmierny dopływ biogenów do jeziora może dopro-
wadzić do degradacji tego cennego siedliska. 
Antropogeniczna eutrofizacja, która jest związana ze zmianami 
w użytkowaniu zlewni jezior i ze wzmożonym dopływem nutrien-
tów, np. z ob-szarów rolniczych jest największym zagrożeniem
dla jezior ramienicowych. 
Eutrofizacji tych akwenów może również sprzyjać niewłaści-
wie prowadzona gospodarka rybacka, nasilona presja wędkar-
ska oraz intensywne użytkowanie rekreacyjne. 
Nierzadko jeziora ramienicowe są także narażone na znaczące
wahania poziomu wód będące efektem np. odwadniania zlewni
na cele rolnicze. Pierwszymi symptomami niepokojących zmian
jest stopniowe zmniejszanie się powierzchni łąk ramienicowych,
ubożenie gatunków wchodzących w skład tego zbiorowiska, 
a także ekspansja gatunków typowych dla jezior eutroficznych,
takich jak wywłócznik kłosowy, rogatek sztywny, moczarka kana-
dyjska. O degradacji jeziora może również świadczyć wzrost pH
wody oraz coraz większy udział sinic w fitoplanktonie. Działania
ochronne mające na celu zachowanie walorów tych jezior
powinny przed wszystkim być skoncentrowane na uporządko-
waniu gospodarki wodno – ściekowej w zlewni, tworzeniu stref
buforowych wokół tych jezior w formie pasa złożonego z zarośli
i szuwarów oraz na ograniczaniu powstawania stałej zabudowy
mieszkalnej w odległości co najmniej 100 m od brzegów jeziora.
Istotne jest również prowadzenie racjonalnej gospodarki ryba-
ckiej i, jeśli zachodzi taka konieczność, należy dążyć do przebu-
dowy struktury ichtiofauny w kierunku dominacji ryb drapie-
żnych. Pozwoli to na kontrolowanie liczebności ryb planktono-
żernych, które potencjalnie mogą doprowadzić do nadmiernej
redukcji zagęszczenia filtrującego zooplanktonu i w ten sposób
przyczynić się do wzrostu biomasy fitoplanktonu.

dr Magdalena Czarnecka 
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Uchwała nr 213 / 2015 
Na podstawie § 47 ust.1 Statutu PZW, Zarząd Okręgu akceptuje uchwa-
łę nr 52 Prezydium z 30.09.2015r. w sprawie przystąpienia Okręgu PZW
w Toruniu do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania dla Miasta
Torunia, upoważniając do reprezentowania Okręgu PZW w Toruniu 
w ramach jej struktur Kolegę Mirosława Kozioł. 

Uchwała nr 214 / 2015 
Na podstawie § 47 ust.1 Statutu PZW, Zarząd Okręgu akceptuje uchwa-
łę nr 53 Prezydium z 30.09.2015r. w sprawie przystąpienia Koła
Miejskiego w Łasinie, znajdującego się w strukturach organizacyjnych
Okręgu PZW w Toruniu do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
Vistula Terra Culmensis Rozwój przez Tradycję z siedzibą w Stolnie. 
Osobą uprawnioną do reprezentowania Okręgu PZW w tym
Stowarzyszeniu jest Kolega Czesław Atamańczuk Prezes Koła
Miejskiego w Łasinie.  

Uchwała nr 215 /2015
Na podstawie § 47 ust.1 Statutu PZW, Zarząd Okręgu zatwierdza
uchwałę nr 53a Prezydium z 24.10.2015r. akceptującą zwołanie na
21.11. 2015r. zebrań sprawozdawczo-wyborczych Kół : FAM Chełmno
i RECORD Chełmno, celem ich połączenia. 
Terenem działania jest Powiat Chełmno. Liczba członków połączonego
Koła nie może być niższa niż 100 osób. 

Uchwała nr 216 /2015
W sprawie: nadania odznaki Wzorowy Młody Wędkarz 
Na podstawie § 47 ust.1 Statutu PZW, Zarząd Okręgu akceptuje uchwa-
łę nr 54 Prezydium z 24.10.2015r. przyznającą na wniosek Koła
Miejskiego w Chełmnie odznakę Wzorowy Młody Wędkarz następu-
jącym osobom: Szymon Panasiuk, Dawid Domżalski.

Uchwała nr 217 /2015
Na podstawie § 47 ust.1 Statutu PZW, Zarząd Okręgu akceptuje uchwa-
łę nr 55 Prezydium z 24.10.2015r. ustalającą na rok 2016 następujący
podział „pozwoleń za zasługi dla rozwoju wędkarstwa „ wg stanu licz-
by członków na dzień 15.10.2015r. Rejony – zgodnie z uchwałą Zarządu
Okręgu otrzymują do swojej dyspozycji 10 pozwoleń na 1000 człon-
ków, tj. Toruń 48; Grudziądz 20; Chełmża 7; Chełmno 12; Brodnica 17;
Łasin 8; Wąbrzeźno 7; Nowe Miasto 13; Golub-Dobrzyń 8. 
1. Podczas przyznawania „ pozwoleń „ należy kierować się zasługami
danej osoby dla Związku: Rejonu i Koła, a przede wszystkim winny one
być przyznane osobom uczestniczącym w zarybieniach i osobom
chroniącym narybek wpuszczony do akwenów, społecznym strażni-
kom ochrony wód, sędziom, organizatorom imprez sportowych 
i zawodów towarzyskich, instruktorom pracującym z dziećmi i mło-
dzieżą, aktywnym członkom komisji rewizyjnej koła i komisji egzami-
nacyjnych – działającym głównie społecznie. 
2. Prezesi Kół na najbliższych zebraniach sprawozdawczych poinfor-
mują jakie osoby i za jakie zasługi otrzymały w/w pozwolenia. 

Uchwała nr 218 /2015
Na podstawie § 47 ust.1 Statutu PZW, Zarząd Okręgu akceptuje uchwa-
łę nr 57 Prezydium z 24.10.2015r. zatwierdzającą po zakończeniu rozli-
czania osób rozprowadzających składki za wędkowanie dla osób nie
będących skarbnikami Kół należności wynikające z zawartych umów
zleceń – zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do uchwały. 

Uchwała nr 219 /2015
Na podstawie § 47 ust.1 Statutu PZW, Zarząd Okręgu akceptuje uchwa-
łę nr 58 Prezydium z 24.10.2015r. zatwierdzającą po zakończeniu rozli-
czania skarbników Kół z pobranych składek na rok 2015, diety dla
Skarbników w kwocie wnioskowanej przez Zarządy Kół – zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

Uchwała nr 220 /2015
Na podstawie § 47 ust.1 Statutu PZW, Zarząd Okręgu akceptuje uchwa-
łę nr 59 Prezydium z 24.10.2015r. w sprawie zawarcia Porozumienia 
z Okręgiem PZW Katowice w sprawie stworzenia dogodnych warun-
ków do wędkowania w roku 2016 – na zasadach jak w roku 2015. 

Uchwała nr 221 /2015
Na podstawie § 47 ust.1 Statutu PZW, Zarząd Okręgu akceptuje uchwa-
łę nr 60 Prezydium z 24.10.2015r. przedłużając na wniosek Koła nr 15
w Kowalewie Pomorskim w oparciu o „Porozumienie – regulamin opie-
kuna łowiska „ opiekę w/w Koła na jeziorem Szaniec (Oszczywilk) 
w m. Gajewo do dnia 6.10.2025 roku. 

Uchwała nr 222 /2015
Na podstawie § 47 ust.1 Statutu PZW, Zarząd Okręgu akceptuje uchwałę
nr 55a Prezydium z 23.11.2015r. ustalając na rok 2016 odpis ze składki

członkowskiej ogólnozwiązkowej uzyskanej przez Okręg, w wysokości
90% (po odprowadzeniu 10% do Zarządu Głównego PZW) w następu-
jący sposób: 
- 2,5% na działalność z młodzieżą. Środki gromadzone będą na szcze-
blu Okręgu. 
- 44% dla Kół i Rejonów, z tego:

a/ dla Kół PZW w wysokości do 41%. Koła, które przekroczą liczbę
członków wg stanu na dzień 31.12.2016r. w stosunku do stanu na dzień
31.12.2015r. otrzymają dodatkowo 11,- zł na każdego kolejnego człon-
ka ponad osiągniętą liczbę członków z roku 2015 – nowo wstępujące-
go do PZW. 
Pod pojęciem „nowo wstępującego” rozumie się osoby: 
- wstępujące po raz pierwszy 
- wstępujące po minimum rocznej przerwie
- osoby, które w minionym okresie czasu były członkami PZW 

w innych Okręgach. 
Na podstawie uchwały XXX KZD PZW odpis ze składki członkowskiej
ogólnozwiązkowej dla Kół zostanie pomniejszony o limit diet skarbni-
ków Kół. 

b/ dla Rejonów w wysokości do 3%. Środki dla Rejonów z dokonane-
go do 3% odpisu dzielone będą w następujący sposób: 
- 50% odpisu w równych częściach na każdy Rejon
- 50% odpisu proporcjonalnie do liczby członków w danym Rejonie. 
Rejony, które przekroczą liczbę członków wg stanu na dzień 31.12.2016
r. w stosunku do stanu na dzień 31.12.2015r. otrzymują dodatkowo 
13 zł na każdego kolejnego członka ponad osiągniętą liczbę 
z roku 2015. 
Z dniem podjęcia niniejszej uchwały tracą moc obowiązującą uchwały
ZO z 31.08.2015 r. nr 190 ,nr 193 .

Uchwała nr 223 /2015
Na podstawie § 47 ust.1 Statutu PZW, Zarząd Okręgu akceptuje uchwa-
łę nr 56a Prezydium z 23.11.2015r. uchwalającą na rok 2016 diety dla
osób pełniących funkcje skarbników lub osób rozprowadzających
znaki w Kole:
a/ z tytułu pełnienia funkcji skarbnika Koła - zgodnie z załącznikiem do
uchwały, przy ustaleniu, że dieta za pełnienie czynności społecznych
skarbnika Koła nie może przekroczyć 3% całkowitych przychodów ze
składki członkowskiej ogólnozwiązkowej, wpisowego i składki człon-
kowskiej okręgowej, 
b/ z tytułu pełnienia funkcji skarbnika Rejonu i SSRyb. w Kołach
Miejskich przysługuje dieta do 2,5% wartości przekazanych środków
na działalność Rejonu ze środków Rejonu i działalność SSRyb 
w Rejonie ze środków przekazanych na ochronę wód w Rejonie.
2. Skarbnikowi Koła, który nie rozliczy się w ustalonym terminie 
z pobranych składek i nie dokona wpłaty należnej kwoty z tytułu sprze-
danych składek ogólnozwiązkowych i okręgowych w terminie ustalo-
nym w zakresie obowiązków – dieta nie przysługuje.
3. Osoba odpowiedzialna za sprawy finansowe w Kole (skarbnik lub
osoba zatrudniona na umowę o pracę) jest zobowiązana do comiesię-
cznego składania (przekazywania) do Biura Okręgu raportów finanso-
wych. Raport finansowy winien być przekazany osobiście lub za
pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie do 5-go dnia
roboczego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni – decyduje data
stempla pocztowego nadania. Za każde nieterminowe przekazanie
któregokolwiek z raportów finansowych w roku 2016 pomniejsza się
dietę skarbnika o 1% wartości diety.
4. Zarządy Kół w swoich preliminarzach budżetowych określają wiel-
kość kwotową i liczbę diet dla członków pełniących funkcje z wyboru 
– w tym skarbników, przy ustaleniu, że nie może ona przekroczyć 5%
całkowitych przychodów ze składki członkowskiej ogólnozwiązkowej
wpisowego i składki członkowskiej okręgowej.
Wysokość 1 diety wynosi 140,00 zł.
Diety w wysokości określonej w preliminarzu budżetowym na rok
2016, ostatecznie zostaną zatwierdzone w IV kwartale 2016r. przez
Zarząd Okręgu na wniosek Zarządu Koła. Wypłacane będą ze środków
Koła przez biuro Okręgu. 
5. Koła, które po uzyskaniu zgody Okręgu pozostawiają środki w Kole
są zobowiązane do zabezpieczenia odpowiedniej ich ilości oraz prze-
kazania tych środków na konto Okręgu, celem wypłaty diet skarbni-
kom.
6. Za wysokość pogotowia kasowego w Kole, które nie może przekra-
czać 500,00 zł – odpowiedzialny jest skarbnik lub osoba zatrudniona na
umowę o pracę oraz Prezes Koła. Środki przekraczające kwotę 500,00
zł należy niezwłocznie przekazać na konto Koła lub Okręgu.
7. Dla Skarbników Kół Miejskich oraz Koła Rubinkowo, Na Skarpie,
Okoń Grudziądz, Wędkarz przy Ergis Wąbrzeźno, Biskupiec, Record
Chełmno, PKP Toruń, Hydro-Vacuum Grudziądz akceptuje się wypłatę
diet ,na wniosek Zarządu Koła do wysokości 20% uchwalonej diety nie
wcześniej niż począwszy od m-ca sierpnia 2016r., a dla KM Toruń od

Uchwały Zarządu Okręgu PZW w Toruniu z dnia 21 grudnia 2015 roku
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Uchwała nr 224 /2015
Na podstawie § 47 ust.1 Statutu PZW, Zarząd Okręgu akceptuje uchwa-
łę nr 57a Prezydium z 23.11.2015r.powołującą Komisję Oceny
Działalności Kół PZW za rok 2015 w składzie : Zbigniew Tyde – prze-
wodniczący, Czesław Atamańczuk, Andrzej Duńczyk, Andrzej
Gładysz, Mirosław Krasny, Henryk Stajszczak, Ryszard Szkiłądź.

Uchwała nr 225 / 2015 
Zarząd Okręgu akceptuje wykonanie przez Zakład Remontowo-
Budowlany Lech Lewandowski z siedzibą w Lubiczu prac ( usługi ) uzu-
pełniających nad jeziorem Chełmżyńskim w m.Zalesie przy slipie 
– zgodnie z treścią umowy za kwotę netto 9500 zł. 

Uchwała nr 226 / 2015 
Na podstawie § 46 punkt 27 Statutu PZW Zarząd Okręgu akceptuje
treść porozumienia z Okręgiem PZW w Elblągu na rok 2016 w sprawie
udostępnienia niektórych wód obu Okręgów do wędkowania na zasa-
dzie wzajemności - zgodnie z załącznikiem. 

Uchwała nr 227 / 2015
Na podstawie § 46 punkt 27 Statutu PZW Zarząd Okręgu akceptuje
podpisanie na rok 2016 porozumienia z Okręgiem PZW Bydgoszcz na
zasadach jak w roku 2015. 

Uchwała nr 228 / 2015 
Na podstawie § 46 punkt 27 Statutu PZW Zarząd Okręgu akceptuje
treść porozumienia z Okręgiem PZW Wrocław w sprawie stworzenia
dogodnych warunków wędkowania w roku 2016. 

Uchwała nr 229 / 2015 
Na podstawie § 46 punkt 13 Statutu PZW, Zarząd Okręgu akceptuje
podpisanie umowy z RZGW Gdańsk na oddanie w użytkowanie obwo-

du rybackiego jeziora Kuchnia na rzece Gardęga (Gardeja) nr 2a, upo-
ważniając Prezesa oraz innych członków Zarządu Okręgu – zgodnie ze
Statutem, do jej podpisania. 

Uchwała nr 230 / 2015 
Zarząd Okręgu w odpowiedzi na wniosek z 16.11.2015r. Towarzystwa
Przyjaciół Rzeki Drwęcy akceptuje treść odpowiedzi o braku możliwo-
ści wprowadzenia z 2016 rokiem całkowitego zakazu połowu i posia-
dania troci i łososi na rzece Wiśle od 1.10. do 31.12.. Propozycja
Towarzystwa może być rozpatrzona podczas ustalania zasad wędko-
wania na rok 2017. 

Uchwała nr 231 / 2015
Na podstawie § 47 ustęp 1 Statutu PZW, Zarząd Okręgu upoważnia
Prezesa Mirosława Purzyckiego i Skarbnika Zbigniewa Tyde do pod-
pisania z Agencją Nieruchomości Rolnych O/Terenowy w Bydgoszczy
do n/w umów dzierżawy nieruchomości rolnych, aneksów przedłuża-
jących okres ich trwania : 
- Umowy dzierżawy z 11.01.2011r. nieruchomości położonej w obrębie
miasta Toruń, część działki nr 97/10 o pow. 1,5478 ha do 30.09.2022r. 
- Umowy dzierżawy z 11.05.2010r. nieruchomości położonej w obrębie
miasta Toruń, część działki nr 97/10 o pow. 1,500 ha do 30.09.2022r. 

Uchwała nr 232 / 2015
1. W związku ze zmianami w Zasadach organizacji sportu wędkarskie-
go, Zarząd Okręgu zgodnie z wnioskiem Okręgowego Kapitanatu
Sportowego i trenera kadry spinningowej wprowadza korektę
Regulaminu Grand Prix WWKS Toruń w dyscyplinie spinningowej na
rok 2016, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
2. Zgodnie z wnioskiem trenera kadry spinningowej do kadry Okręgu
powoływani będą zawodnicy zajmujący miejsca od 1 do 6 GP Okręgu
w roku poprzednim. 

Uchwała nr 233 / 2015 
Zarząd Okręgu ustala wykaz funkcji pełnionych z wyboru w Okręgu PZW Toruń uprawniających do diet miesięcznie

Pełniona funkcja Liczba diet

Prezes Zarządu Okręgu 8
V-ce Prezes Zarządu Okręgu 4
Skarbnik Zarządu Okręgu 3
Sekretarz Zarządu Okręgu 4
Członek Prezydium – przewodniczący Rady Rejonu 2
Członek Prezydium 2
Członek Zarządu Okręgu 1  (kwartalnie)
Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej 3
V-ce Przewodniczący, sekretarz Okręg. Komisji Rewizyjnej 2
Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej 1
Przewodniczący Okręgowego Sądu Koleżeńskiego 1
Rzecznik Dyscyplinarny Zarządu Okręgu 1
Przewodniczący Komisji Zarządu Okręgu 1
Przewodniczący Rady ds. Młodzieży 2
Trenerzy kadry sportowej Okręgu 1
a/ Komendanci powiatowi społecznych straży rybackich 2
b/ Komendanci SSRyb. odpowiedzialni za obsługę samochodów 

służbowych będących w ich użytkowaniu – dodatkowo 1
c/ Osoby odpowiedzialne za obsługę samochodów służbowych 

będących w użytkowaniu SSRyb. 1

Diety wypłacane będą w oparciu o listę obecności na posiedzeniach, z wyłączeniem komendantów SSRyb. oraz po usprawiedliwieniu przez
Prezesa ZO nieobecności na posiedzeniu z ważnych powodów. Diety dla komendantów SSRyb. pokrywane są z funduszy Rejonów przeznaczo-
nych na ochronę wód .
W przypadku łączenia funkcji, dieta przysługuje za jedną funkcję korzystniejszą dla uprawnionego. 
Z dniem podjęcia niniejszej uchwały tracą moc obowiązującą wszystkie poprzednie uchwały i ustalenia Prezydium i Zarządu Okręgu dotyczące
diet (ryczałtów). 

D
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Y

Uchwała nr 234 /2015 
1. Zarząd Okręgu po przeprowadzonej weryfikacji strażników SSRyb.
za działalność w roku 2015, ustala na rok 2016 dla Społecznej Straży
Rybackiej w Rejonach n/w podział pozwoleń dla zweryfikowanych
SSRyb. o wartości 5 zł: Toruń 13; Chełmża 5; Grudziądz z Łasinem 13;
Chełmno 6; Brodnica 12; Wąbrzeźno 6; Nowe Miasto 4; Golub-
Dobrzyń 6. 
2. Dla 10 członków SSRyb. ustala się uprawnienie do zezwolenia 
o wartości 50,- zł „za szczególne zasługi dla rozwoju wędkarstwa”
(Brodnica 2; Golub-Dobrzyń 1; Wąbrzeźno 3; Grudziądz 2; Chełmża 1;
Nowe Miasto 1).
3. Dla 12 członków SSRyb. (Chełmno 1; Brodnica 1; Golub-Dobrzyń 2;
Grudziądz 2; Toruń 3; Nowe Miasto 3) ustala się uprawnienie do ulgo-
wej składki na wędkowanie o wartości 198 zł. 

Uchwała nr 235 /2015 
Zarząd Okręgu akceptuje PLAN PRACY Zarządu Okręgu, jego

Prezydium i Komisji Zarządu Okręgu na rok 2016 – zgodnie z załączni-
kiem. 

Uchwała nr 236 / 2015
Zarząd Okręgu na wniosek zainteresowanych przekazuje na okres 3 lat
- do 31.12.2018r. n/w łowiska pod opiekę Kół, pod warunkiem realizo-
wania wszystkich obowiązków i uprawnień zawartych w umowie opie-
kuna łowiska. W przypadku nie dotrzymania warunków umowy zosta-
ną one rozwiązane. 
yJeziora: Frydek, Zamkowe, Wieldządz, Płużnica - Federacja Kół
Wąbrzeźno;
yJeziora: Duże, Gorzechówko - Koło nr 19 Jabłonowo Pomorskie;
yJeziora: Szczuka, Staw Ceglana, Staw Cegielnia - Koło Miejskie
Brodnica;
yJezioro Gruta Mała - Koło Gminne Gruta;
yJezioro Grodno /Chełmżyńskie/ - Koło Policja i Cech Rzemiosł
Różnych Toruń; 
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yJezioro Dzikowo - Koło „SKALAR“ i „APATOR“ Toruń; 
yJezioro Wichulec - Koło „POLMO“ Brodnica; 
yJeziora: Handlowy Młyn, Słupno - Koło Miejskie „DRWĘCA“ 

Golub-Dobrzyń; 
yJezioro Grabowiec - Koło „OKOŃ“ Grudziądz. 

Uchwała nr 237 / 2015 
Na podstawie § 46 ust.9 Statutu PZW Zarząd Okręgu ustala, że Koło nie
powinno liczyć mniej jak 100 członków. W przypadku mniejszej liczby
członków (mniej niż 100 osób) – Koła takie winny dążyć do połączenia
z innymi Kołami lub ewentualnie zaprzestać działalności z dniem 31
grudnia 2016 roku. Dotyczy to w mniejszym stopniu Kół Gminnych. Ma
to na celu usprawnienie działalności Kół. 

Uchwała nr 238 / 2015 
Dotyczy: środków trwałych 
1. Zarząd Okręgu akceptuje sprzedaż samochodu ciężarowego specja-
lizowanego IVECO DAILY 55S18DW służącego do transportu i monito-
rowania jesiotra, użytkowanego przez ZGW-R Grzmięca za kwotę
80 000 zł brutto. 
2. Zarząd Okręgu akceptuje zakup : 
a/ silnika spalinowego przez KM Chełmża za kwotę 5 850 zł dla
Społecznej Straży Rybackiej Chełmża,
b/ łodzi wędkarskiej za kwotę 4 900 zł dla Społecznej Straży Rybackiej
Nowe Miasto Lubawskie, 
c/ przyczepy kempingowej w kwocie 12 330,50 zł niezbędnej dla osób
pracujących przy tarle troci i łososia na rzece Drwęccy. 

Uchwały Zarządu Okręgu PZW w Toruniu 
z dnia 20 lutego 2016 roku

Uchwała nr 239/2016 
Na podstawie § 47 ust.1 Statutu PZW, Zarząd Okręgu akceptuje uchwa-
łę nr 59/2016 Prezydium z 25.01.20167r. ustalając Terminarz Imprez
Sportowych Okręgu na rok 2016 – zgodnie z załącznikiem. 

Uchwała nr 240/2016
Na podstawie § 47 ust.1 Statutu PZW, Zarząd Okręgu w związku z pod-
pisaniem aneksu do umowy dzierżawy z ANR Bydgoszcz- dot. części
działki nr 97/10 o pow. 1,500 ha - akceptuje uchwałę nr 60/2016
Prezydium z 25.01.2016r. wyrażającą zgodę na podanie się rygorowi
egzekucji w trybie art.777 § 1 pkt.4 k.p.c. co do wydania nieruchomo-
ści położonej w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, 
w obrębie m. Toruń, cz. dz. nr 97/10, o ogólnej pow. 1,500 ha (słownie:
jednego ha i pięciu tysięcy m2), w tym pastwiska klasy PsIV 1,500 ha
w posiadanie Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy w związ-
ku z wygaśnięciem lub rozwiązaniem umowy dzierżawy z dnia 11 maja
2010 roku z aneksami. Do podpisania w/w aktu upoważnieni zostali
Prezes Mirosław Purzycki i Członek Prezydium Wiesław Budziak. 

Uchwała nr 241/2016 
w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego
Zarząd Okręgu PZW w Toruniu przyjmuje i zatwierdza łączne sprawoz-
danie finansowe Okręgu PZW w Toruniu za rok 2015, na które składa-
ją się: 
1/ zbiorczy bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po
stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę zł: 10 523 860,33
2/ zbiorczy rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do
31 grudnia 2015 roku wykazujący wynik dodatni zł: 760 911,53
3/informacja dodatkowa dotycząca bilansu .

Uchwała nr 242/2016
w sprawie: przeznaczenia wyniku finansowego 
W związku z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok 2015 –
wynik finansowy za 2015 rok w kwocie 760 911,53 zł przeznacza się na
fundusz statutowy w ramach działalności organizacyjnej w kwocie
746 373,42 zł, a wynik na działalności sportowej w kwocie 14 538,11 zł
na funduszu statutowy w ramach działalności sportowej .
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Okręgu PZW 
w Toruniu .

Uchwała nr 243/2016
w sprawie: budżetu Okręgu na rok 2016
Zarząd Okręgu PZW w Toruniu przyjmuje i zatwierdza preliminarz
budżetowy na rok 2016 wykazujący: 
1.przychody 7 153 193,00 zł 
2.koszty ogółem 7 090 690,00 zł 
3.wynik finansowy dodatni 62 503,00 zł 

Uchwała nr 244/2016
1. Zarząd Okręgu PZW w Toruniu zatwierdza sprawdzone przez księ-
gowość Biura Okręgu preliminarze budżetowe na rok 2016 wszystkich
Kół i Rejonów PZW naszego Okręgu.

2. Zobowiązuje się wszystkie Koła i Rejony do:
a/ podejmowania konkretnych działań mających na celu zwiększenie
liczby członków i przedstawienia propozycji na 2016 rok na posiedze-
niach Rad Rejonów w m-cu marcu 2016 roku. 
b/ racjonalnej i oszczędnej gospodarki finansami 
c/ na każdą wpłacaną gotówkę do Koła ( w tym wpłaty dobrowolne,
darowizny oraz inne wpływy gotówkowe ) konieczne jest wystawienie
dowodu KP w bloczku pobranym z biura Okręgu i ostemplowanym
pieczątką Koła na odwrocie każdej kartki KP i dołączone do Raportu
Finansowego. Prezes Koła na rocznym zebraniu informuje członków
Koła o wynikach dobrowolnych wpłat. 
d/ administrowania powierzonym majątkiem Okręgu, w tym zaciąganie
zobowiązań, zawieranie umów do wysokości środków zatwierdzonych
w budżecie Koła. 
3. Wszelkie inne czynności, nie przewidziane w budżecie Koła oraz
istotne zmiany w trakcie trwania roku 2016 w preliminarzach budżeto-
wych Kół – wymagają pisemnej zgody Zarządu Okręgu. 
4. Do wprowadzenia ewentualnych zmian w preliminarzach budżeto-
wych Rejonów upoważnia się Prezydium Zarządu Okręgu, po ich prze-
analizowaniu przez powołany przez Prezydium ZO Zespół. 

Uchwała nr 245/2016
Zarząd Okręgu PZW w Toruniu zatwierdza na rok 2016 podział kosztów
ogólno-organizacyjnych księgowanych na koncie 540 /na poszczegól-
ne typy działalności statutowej: 

Rodzaj działalności: Na działalność Na działalność
Okręgu Kół

Organizacyjna 25% 10%
Sportowa 15% 10%
Ochrona wód 15% 5%
Zagospodarowanie wód 15% 5%

W m-cu czerwcu 2016 roku dokonana zostanie analiza przychodów 
i kosztów Okręgu .
Uchwała nr 246/2016
1. Zarząd Okręgu PZW w Toruniu uchwala odpis ze składki członkow-
skiej z przeznaczeniem na sport kwalifikowany w roku 2016 w wyso-
kości 71 590,00zł, z następującym podziałem:

WĘDKARSTWO Kwota zł

Spławikowe 18 150
Spinningowe 15 360
Rzutowe 19 080
Morskie 19 000

2. Zobowiązuje się Klub Sportowy (WWKS), Okręgowy Kapitanat
Sportowy (w tym Radę ds. Młodzieży) do podjęcia starań w celu pozy-
skania sponsorów na sfinansowanie działalności .

3. OKS dostosuje preliminarz budżetowy OKS do uchwalonych wyso-
kości kwot w poszczególnych dyscyplinach .

Uchwała nr 247/2016
1. Zarząd Okręgu ustala następujący podział przyznanych w roku 2016
działaczom n/Okręgu odznaczeń w ilości 39 sztuk: 

- dla Rejonów sztuk 23
- dla Okręgowej Komisji Odznak sztuk 7 .

2.Rejonowe Rady przedstawią w nieprzekraczalnym terminie do 
30 maja br. Okręgowej Komisji wnioski dotyczące kandydatów do
odznaczeń w ramach przyznanego przez ZO limitu: Toruń 5; Grudziądz
3; Chełmża 2; Chełmno 2; Brodnica 3; Łasin 2; Wąbrzeźno 2; Nowe
Miasto 2; Golub-Dobrzyń 2. 
Przy typowaniu kandydatów do odznaczeń należy kierować się zasłu-
gami danej osoby dla Związku, Rejonu i Koła, a przede wszystkim
winny one być przyznane osobom uczestniczącym w zarybieniach 
i osobom chroniącym narybek wpuszczony do akwenów, społecznym
strażnikom ochrony wód, sędziom, organizatorom imprez sportowych
i zawodów towarzyskich instruktorom pracującym z dziećmi i młodzie-
żą, aktywnym członkom komisji rewizyjnej koła i komisji egzaminacyj-
nych – działającym głównie społecznie. 

3.Rejonowe Rady Prezesów przedstawią Okręgowej Komisji łącznie 
z wnioskami na odznaczenia – wnioski na medale „Za zasługi w roz-
woju wędkarstwa“ w ramach jak odznaki PZW przyznanego limitu:
Toruń 5; Grudziądz 3; Chełmża 2; Chełmno 2; Brodnica 3; Łasin 2;
Wąbrzeźno 2; Nowe Miasto 2; Golub-Dobrzyń 2. 
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4. V-ce Prezesi ZO – ds. zagospodarowania wód, ds. sportu, ds. ochro-
ny wód – mają prawo do przedstawienia Komisji Okręgowej kandyda-
tów do odznaczeń szczególnie zasługujących na wyróżnienie - w nie-
przekraczalnym terminie do 30 maja br. (ds. zagospodarowania wód -
3; ds. sportu - 2; ds. ochrony wód – 4) .

5.Wszystkie złożone wnioski zawierające dane niepełne, nieprawdziwe
lub nie wskazujące na konkretny wkład pracy w działalności PZW nie
będą uwzględniane. 

6. Przyznane a nie wykorzystane limity oraz przekazane po ustalonym
terminie – przechodzą do dyspozycji Okręgowej Komisji Odznak, której
posiedzenie odbędzie się w dniu 6.06.2016r. o godzinie 11.00 w biurze
Okręgu 

Uchwała nr 248/2016 
Zarząd Okręgu akceptuje pokrycie kosztów transportu uczestników
szkółek wędkarskich na Wędkarskie Spotkania Młodzieży w dniach 
14-16 czerwca 2016r. na terenie Niemiec w kwocie do 6 500 zł .

Uchwała nr 249/2016 
Zarząd Okręgu akceptuje organizację w dniach 1-3.07.2016r. 
i 2-4.09.2016r. warsztatów wędkarskich dla dzieci młodzieży ze szkółek
ekologiczno-wędkarskich n/ Okręgu, przeznaczając na ten cel kwotę do
10 000 zł. 

Uchwała nr 250/2016
Zarząd Okręgu przyjmuje do wiadomości, że w kole UNIA Grudziądz
do końca kadencji obowiązki Prezesa Koła pełnić będzie V-ce Prezes
Koła - nie dłużej jak do 30 listopada br. 
Uchwała nr 251/2016 
W sprawie: uznania uprawnień do ulgi związanej z 40-letnim stażem 
w PZW
Zarząd Okręgu w wyniku rozpatrzenia odwołania, na podstawie przed-
stawionych dokumentów uznaje, że Kolega Roman Szmidt zamieszka-
ły w Grębocinie ul. Toruńska 17 posiada co najmniej 40-letni staż 
w Polskim Związku Wędkarskim. 

Uchwała nr 252/2016 
Zarząd Okręgu akceptuje n/w składy komisji egzaminacyjnych:
1. Przy Kole Nr 19 w Jabłonowie Pomorskim: 
Przewodniczący – Zdzisław Prajs.
Z-ca Przewodniczącego – Grzegorz Berendt.
Członek – Tadeusz Klimek.
2. Przy Kole Nr 62 przy SM Rubinkowo w Toruniu: 
Przewodniczący – Mirosław Wysocki,
Członkowie: Wojciech Lewandowski, Waldemar Walecki. 

Uchwała nr 253/2016 
Zarząd Okręgu zgodnie z wnioskiem zainteresowanego, przekazuje
pod opiekę Koła Nr 67 Zławieś Wielka - na podstawie umowy opieku-
na łowiska prawy brzeg rzeki Wisły w miejscowości Zławieś Wielka na
odcinku 3500 m (miedzy Jamfartem a Amfartem) na okres do 
31 grudnia 2019 roku. 

Uchwała nr 254/2016 
W Regulaminie rocznej oceny działalności Kół PZW Okręgu Toruń sta-
nowiącego załącznik do Uchwały nr 146/2014 z 20.12.2014r. wprowa-
dza się następujące zmiany: 
W punkcie II „Terminy składania dokumentów stanowiących podstawę
dokonywania oceny:
1/ w ust.2 zdania pierwsze: w miejsce wyrażenia „ w lutym” wpisuje się
wyrażenie „w marcu”;
2/ w ust.3 zdanie pierwsze: w miejsce wyrażenia „15 marca” wpisuje
się wyrażenie „30 kwietnia”.

Uchwała nr 255/2016
Zarząd Okręgu akceptuje zakup samochodu Renault TRAFIC za kwotę
112 299 zł z przeznaczeniem na działalność statutową Okręgu. 

Uchwała nr 256/2016
Zarząd Okręgu akceptuje wystąpienie do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o zakup dwóch
samochodów dla straży rybackich, przy udziale dotacji z WFOŚiGW. 



SZKÓŁKI WĘDKARSKIE

W Okręgu PZW w Toruniu działa 16 szkółek węd-
karskich, do których uczęszczają młodzi miłośnicy
wędkowania. 

Pod okiem instruktorów uczą się nie tylko skutecz-
nego wędkowania wszystkimi metodami ale także
poznają biologię ryb, ekosystemy jezior oraz rzek,
ochronę środowiska, ochronę wód oraz zasady
zachowania się nad wodą.

Szkółki działają przy Rejonach Brodnica i Grudziądz
oraz Kołach: Leźno Wielkie, Miejskie Chełmno,
„RECORD” Chełmno. Papowo Biskupie, Kowalewo
Pomorskie, Miejskie Łasin, „CASUS” Łasin, Świecie
n/Osą, Nowe Miasto Lubawskie, Miejskie
Wąbrzeźno, Ryńsk, Wieldządz, Cech Rzemiosł
Różnych Toruń oraz w Zespole Szkół w Zieleniu.

Oprac. Magdalena Grunwald




