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DOŻYNKI PREZYDENCKIE w SPALE

Ogranizacja Producentów Ryb Jesiotrowatych oraz Polski Związek Wędkarski od po-
czątku uczestniczą w tzw. „Dożynkach Prezydenckich“ w Spale. Podobnie jak w latach
ubiegłych nasza ekspozycja cieszyła się ogromnym powodzeniem wśród zwiedza-
jących, wśród których był także Pan Prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda wraz 
z Małżonką. Pan Prezydent otrzymał z rąk Prezesa ZG PZW pamiątkowy medal naszej
organizacji.

Paluszki, koreczki, w galarecie, w oliwie,
w occie, wędzone etc.: z jesiotra, sanda-
cza, pstrąga, karpia, szczupaka - nasze
potrawy i przekąski z ryb cieszyły się
ogromnym powodzeniem.

Zupa z jesiotra „jesiotranka“ cieszyła się
ogromnym powodzeniem...

... podobnie jak grillowany karp.

Po wizycie Pana Prezydenta do naszego stoiska ustawiła się ogromna kolejka chętnych skosztowania naszych rybnych specjałów.
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Wykaz numerów telefonów 
komendantów SSRyb i Inspektorów 

Straży Ochrony Mienia PZW

Brodnica 604 591 422
Chełmno 603 682 479
Golub-Dobrzyń 514 814 413
Grudziądz 664 056 165
Nowe Miasto Lub. 606 281 979
Toruń 723 768 515
Wąbrzeźno 607 885 538

Straż Ochrony Mienia PZW (SOM)
Grupa Toruń 600 976 247
Grupa ZGW-R Grzmięca 600 976 245
Grupa Grudziądz 664 056 165
ZGRW Grzmięca              56 493 91 49 

NASZE WODYR o z m o w a  z  P r e z e s e m  Z a r z ą d u  O k r ę g u  P Z W  w  T o r u n i u
M i r o s ł a w e m  P u r z y c k i m

Zbliża sie XII Okręgowy Zjazd Delegatów Kół Okręgu PZW w Toruniu. 
W ciągu najbliższych tygodni koła wybiorą swoje nowe władze i delegatów na Zjazd.
Zebrania sprawozdawczo-wyborcze to bardzo ważne wydarzenie, bo to na nich pod-
sumujemy mijającą, czteroletnią kadencję i wybierzemy działaczy z których część zasią-
dzie we władzach Kół, Rejonów oraz Okręgu, żeby realizować ważne zagadnienia,
których oczekują od nas wędkarze.
Zleży nam, aby w zebraniach uczestniczyło jak najwięcej osób, żeby można było
wybrać osoby, które będą zaangażowane w działalność koła, a w konsekwencji całego
okręgu; ludzi doświadczonych, którzy będą dbali o interesy wędkarzy. 
Związek potrzebuje działaczy z inicjatywą, znających problemy wędkarstwa, chcących
podzielić się swoim doświadczeniem i umiejętnościami wędkarskimi, a także zawodo-
wymi. Takich, którzy zadbają o dalszy rozwój infrastruktury wędkarskiej, jak np. budo-
wa pomostów, slipów, przygotowywanie stanowisk wędkarskich, ale także będą aktyw-
nie uczestniczyć w zarybieniach, ochronie wód i wszelkich innych działaniach 
służących wędkarzom.
Należy również pamiętać, że wybrani na zebraniach w kołach delegaci na Zjazd wybio-
rą nie tylko nowy Zarząd Okręgu, lecz także podejmą ważne uchwały nakreślające nasz
dalszy rozwój przez kolejne cztery lata…

Dziś naszym obowiązkiem jest kontynuacja wspólnego dzieła, z którego możemy być
dumni. To zasługa kolejnych zarządów kół, rejonów wreszcie okręgu.
Przypomnę, że kiedy rozpoczynaliśmy naszą działalność nie mieliśmy żadnego
doświadczenia, nie było wzorców, z których można było skorzystać. Mimo różnych
przeszkód zrealizowaliśmy nasze plany. 
Zaangażowanie i ciężka praca działaczy wszystkich szczebli oraz pracowników sprawi-
ły, że dziś możemy nieco spokojniej patrzeć w przyszłość. Dziś o naszą rzeczywistość 
i przyszłość dbają odpowiedzialni i zaangażowani działacze oraz solidnie wykształcona
kadra pracowników. 
23 lata temu przejęliśmy wody i związaną z nimi infrastrukturę byłego Przedsiębiorstwa
Rybackiego Lubicz, łącznie z pracownikami. Było to ogromne, dla niektórych niewy-
obrażalne, wyzwanie i część działaczy pytała wówczas – po co nam to wszystko; czy
nie lepiej będzie żyć bez problemów? 
To były trudne chwile, bo wielokrotnie słyszeliśmy stwierdzenia, że „Toruń to ban-
krut”…
Wbrew przeciwnościom, wśród których były nawet niegodziwe próby odebrania
Okręgowi jezior, dzięki wytężonej pracy naszych działaczy i pracowników nie tylko nie
zbankrutowaliśmy, lecz rozwinęliśmy nasz okręg, wzbogacając jego majątek o szereg
inwestycji. Mamy, m.in. najnowocześniejszy w Europie, a część fachowców twierdzi, 
że także na świecie, zakład produkcji i hodowli jesiotrów, mamy sprzęt do transportu
narybku oraz dobre wyposażenie straży rybackich, nowoczesną wędzarnię, przebudo-
waliśmy stary budynek w Grzmięcy na Muzeum Tradycji Rybactwa i Wędkarstwa.
Dzięki naszym inicjatywom i pozyskiwanym środkom finansowym, a także ogromnemu
wysiłkowi wędkarzy, systematycznie rozbudowujemy zaplecze wędkarskie dla wędka-
rzy nad wodami w postaci slipów, pomostów, parkingów itp., co nowe władze powin-
ny kontynuować (szczegółowy wykaz inwestycji podaliśmy w poprzednim numerze
Naszych Wód).
Przed nami kolejne wyzwania. Przede wszystkim musimy się skupić na problemie doty-
czącym utrzymania wód, a także na utrzymaniu dotychczasowego poziomu zarybień 
i na ochronie wód zgodnie z umowami zawartymi z RZGW oraz innymi podmiotami. 
Bo to jest dla wędkarzy najważniejsze. 
Powtórzę więc, dlatego zależy nam na wyborze ludzi doświadczonych, zaangażowa-
nych, kompetentnych, ale też młodych, aby sprostać przyszłym wyzwaniom.

Panie Prezesie, Okręg przystąpił do programu Life, co stwarza szansę na budowę
nowej wylęgarni.
Wiadomo, że jako Okręg nie dysponujemy wystarczającymi funduszami inwestycyjny-
mi, dlatego aby zrealizować zakładane cele musieliśmy nauczyć się pozyskiwać fundu-
sze zewnętrzne. Stąd tak aktywnie uczestniczyliśmy w programie RYBY 2007-2013, ini-
cjowaliśmy zakładanie Lokalnych Grup Rybackich, korzystaliśmy z dotacji Narodowego
i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Ekofunduszu, korzystaliśmy 
z pomocy Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, Ministerstwa Rolnictwa, ze środ-
ków będących w dyspozycji Marszałka Województwa, rozwijaliśmy współpracę 
z jednostkami samorządowymi. 
Po wstąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej stworzyły się w Polsce możliwości
pomocowe w wielu działach, w tym w rolnictwie i rybactwie, z czego skwapliwie 
skorzystaliśmy i zamierzamy korzystać w przyszłości.
Projekt „Vistula New Life“, ma na celu udrożnienie migracji ryb w dorzeczu Dolnej
Wisły. Ten ważny projekt w naszym wypadku dotyczy budowy przepławek na Osie 
i Drwęcy. Problem ten wielokrotnie podnosili nasi wędkarze, ale dopiero teraz rysują
się możliwości jego rozwiązania.
Dodatkowo w ramach programu zostanie wybudowany w Lubiczu nowoczesny obiekt
monitorujący wędrówkę jesiotrów (a także troci i łososi), na tarliska w górnej Drwęcy.
Bez takiej wiedzy znacznie trudniej będzie oszacować skutki programu restytucji jesio-
tra ostronosego. To dla nas bardzo ważne, ponieważ nasz Ośrodek Zarybieniowy 
w Grzmięcy produkuje znaczne ilości narybku, tej ważnej dla naszych rzek ryby… 
Projekt stwarza także możliwość wybudowania nowej wylęgarni w Grzmięcy. 
Nasz stary budynek bardziej nadaje się do skansenu niż do wydajnej produkcji narybku.
To, że wylęgarnia jeszcze funkcjonuje zawdzięczamy zaangażowaniu i uporowi naszych
ichtiologów. Trudne warunki i stara infrastruktura produkcyjna tylko nie są w stanie
zabezpieczyć naszych potrzeb zarybieniowych, stąd niektóre sortymenty narybku
musimy uzupełniać u producentów zewnętrznych. 
Koszt tych inwestycji wynosi ponad 5 mln zł.                                

cd na następnej stronie
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Na podstawie umowy z Wójtem Gminy
Łysomice Okręg PZW w Toruniu został
użytkownikiem działki nad Jeziorem
Kamionki o powierzchni 11 arów. Teren 
z dostępem do linii brzegowej otrzymało
w opiekę Koło Miejskie PZW w Toruniu.

Członkowie Koła od razu przystąpili do
porządkowania działki. Plac uprzątnięto 
i wyrównano, wykonano nowe ogrodze-
nie z bramą wjazdową oraz wybudowano
dogodne miejsce do wodowania łodzi
tzw. slip.
W krótkim czasie powstał parking, założo-
no oświetlenie oraz przystań dla łodzi.
Środki finansowe na inwestycję pokryli
po połowie Koło Miejskie i Okręg.
W pracach budowlanych i porządkowych
udział wzięło kilkunastu wędkarzy, spo-
śród których szczególnie wyróżnili się
koledzy: koordynator projekt Marcin
Politowski oraz Przemysław Tobjasz,
Tomasz Piórkowski i Adam Bocianowski.

Zarządowi Koła należy pogratulować
zarówno pomysłu, zaangażowania oraz
wkładu pracy, który włożyli w ten bardzo
potrzebny projekt. Liczymy, że inni
Koledzy pójdą w ich ślady.

DZIAŁKA DLA WĘDKARZY

Planując inwestycję wykupiliśmy w 2004 roku od Agencji
Nieruchomości Rolnych 6,5 ha terenu z infrastrukturą 
w Grzmięcy.
Dziś na zarybienia rzek i jezior wydajemy 3,2 mln złotych rocznie.
Wartość produkcji własnej wynosi ok. miliona złotych, a chcieli-
byśmy powiększyć ją o kolejny milion złotych, tak aby w przy-
szłości jak najmniej kupować materiału zarybieniowego 
z zewnątrz. Dzięki tej inwestycji stwarzamy możliwości bezkoli-
zyjnego wywiązywania się z umów na rybackie użytkowanie
wód i tym samym przed ewentualną utratą zagospodarowanych
jezior i rzek.

Panie Prezesie, Zarząd Główny podniósł wysokość składki
członkowskiej. Czym się kierował?
Chcąc zabezpieczyć potrzeby działalności organizacyjnej i spor-
towej część okręgów sięga do pieniędzy przeznaczonych 
na zarybianie. A przecież są to pieniądze przeznaczone 
na gospodarkę rybacką, która jest bardzo ważna dla wędkarzy. 
W sytuacji, kiedy okręgom brakuje środków na inwestycje,
remonty, odbudowę infrastruktury itp. i żeby jak najwięcej środ-
ków okręgi mogły przeznaczać na zarybienia i ochronę wód, 
a więc na działania najważniejsze dla wędkarzy, Zarząd Główny
podniósł składkę członkowską ogólnozwiązkową.
Zarząd naszego Okręgu zdecydował sie obniżyć nieco naszą
składkę członkowską na ochronę i zagospodarowanie wód.

Wprawdzie nadal będziemy płacić tenuty dzierżawne w prze-
liczniku zbożowym, jednak dowiedzieliśmy się, że znaczna
część tych opłat z tytułu czynszu dzierżawnego wróci do węd-
karzy w postaci zarybień.
Rysuje się zmiana systemowa w tych opłatach. Wprawdzie prze-
licznik zbożowy, a tym samym jego zmienna wysokość zostaną
zachowane, ale skutki finansowe ulegną znaczącej dla nas zmianie. 

Dotychczas opłaty w całości trafiały do Skarbu Państwa. 
Jeśli projekt zostanie wdrożony, część tych kwot zostanie
zwrócona na dodatkowe zarybienia.

Wprawdzie do XII Zjazdu mamy jeszcze ponad 4 miesiące 
jednak na zakończenie poprosimy o krótką recenzję mijającej
kadencji.
Utrzymaliśmy stan posiadania wód, co dla wędkarzy jest najwa-
żniejsze. Utrzymaliśmy zakaz odłowów komercyjnych, co popra-
wiło ilość i jakość ichtiofauny, zwłaszcza w jeziorach.
Wszystkich członków PZW, którzy mają wykupioną składkę cało-
roczną na ochronę i zagospodarowanie wód, albo składkę cało-
roczną na jedno łowisko lub składkę okresową - ubezpieczamy
od następstw nieszczęśliwych wypadków zarówno podczas
wędkowania, jak i w drodze na łowisko oraz podczas powrotu.
Rozsądnie inwestując znacząco powiększyliśmy majątek Okręgu.
Stan dzisiejszy i kondycja Okręgu są nieporównywalne 
ze stanem sprzed 23 lat.
Do działań na rzecz Okręgu zaangażowaliśmy wielu młodych
ludzi, poprawiliśmy pracę z dziećmi i młodzieżą, podniesiono
kwalifikacje i wydajność pracowników etatowych.
Wzrosło zainteresowanie działaczy pracą na rzecz Okręgu, 
a także na rzecz kół i rejonów. Szczególnie dotyczy to ochrony
akwenów, aktywności podczas zarybień, udziału w tzw. progra-
mach obywatelskich, budowie infrastruktury wędkarskiej typu
pomosty, slipy, drogi dojazdowe i parkingi nad wodami, 
dbaniem o czystość otoczenia wód.
I wreszcie, wszystko to byłoby niemożliwe bez ogromnego zaan-
gażowania i wielkiej pracowitości działaczy wszystkich szczebli
oraz pracowników.

Za co serdecznie dziękuję w imieniu Zarządu, 
życząc jednocześnie pogodnych Świat oraz spełnienia 

wszelkich marzeń w Nowym ROKU 2017. 
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22 czerwca 2016 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP im. Kazimierza Pużaka, odbyło się po raz szósty, spotkanie z okazji obchodów Dnia
Rybaka i Wędkarza. W spotkaniu wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej, Ministerstwa Środowiska, Zarządu Głównego i okręgów Polskiego Związku Wędkarskiego, Organizacji Producentów
Ryb Jesiotrowatych, Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Ryb, Polskiego Towarzystwa Rybackiego.
Organizatorem konferencji, była Organizacja Producentów Ryb Jesiotrowatych wraz z Polskim Związkiem Wędkarskim oraz innymi
organizacjami branży rybackiej. Spotkanie otworzył Prezes Mirosław Purzycki, który powitał zebranych i przypomniał, że spotkanie
poświęcone jest problemom z jakimi zmaga się branża rybacka, która wymaga podjęcia działań mających zapewnić stabilne pod-
stawy do produkcji ryb, m.in. w kontekście nowelizacji ustawy Prawo Wodne. Następnie poprosił Ministra Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka o zabranie głosu.

DZIEŃ RYBAKA I WĘDKARZA 
W SEJMIE

Dziękując za zaproszenie Minister powie-
dział, że jego resort wspiera wszelkie
działania służące kultywowaniu i propa-
gowaniu konsumpcji ryb. Podkreślając
wagę rybactwa, wędkarstwa i akwakultu-
ry zapewnił, że ministerstwo będzie dbało
o rozwój tego sektora. - Będziemy starali
sie rozwiązywać problemy hodowców
ryb, a także przyczyniać się do populary-
zacji wędkarstwa szczególnie, że jest to
swoista alternatywa dla rybactwa zawo-
dowego. Jedno nie może się odbywać
kosztem drugiego. Każdy musi mieć
swoje miejsce i musi być odpowiednio
doceniany - powiedział Minister Marek
Gróbarczyk i dodał, że przetwórstwo,

rybactwo i hodowla ryb były dotychczas
raczej marginalizowane, tymczasem jest
to ważna gałąź naszego przemysłu spo-
żywczego. - Zapewniam, że to się zmieni
na waszą korzyść. 

O perspektywach finansowania wspólnej
polityki rybołówstwa mówiła Marta
Rabczyńska-Kapcińska, zastępca dyrek-
tora Departamentu Rybołówstwa 
w MGMiŻŚ. 
Zgodnie z decyzją wykonawczą KE z dnia
11 czerwca 2014 r. łączna kwota środków
finansowych z budżetu Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego na
realizację PO RYBY 2014-2020 wynosi

531.219.456 euro. Kwota ta, pod wzglę-
dem wielkości, plasuje się na 4 miejscu
wśród wszystkich kwot przyznanych dla
państw członkowskich z EFMR - większe
kwoty otrzymały tylko Hiszpania, Francja 
i Włochy.
Wkład własny Polski na realizację PO
RYBY 2014-2020 wynosić będzie ok.
179.290.055 euro, a całkowita kwota
środków finansowych na realizację tego
programu wyniesie 710.509.511 euro.   

Priorytety Programu Operacyjnego
„Rybactwo i Morze“:
1. Promowanie rybołówstwa zrównowa-
żonego środowiskowo, zasobooszczęd-
nego, innowacyjnego, konkurencyjnego 
i opartego na wiedzy – na jego realizację
przeznaczone ma być ok. 24,5% kwoty
środków finansowych, 

2. Wspieranie akwakultury zrównoważo-
nej środowiskowo, zasobooszczędnej,
innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na
wiedzy – na jego realizację przeznaczone
ma być ok. 38% kwoty środków finanso-
wych, 

3. Wspieranie wdrażania Wspólnej
Polityki Rybołówstwa – ok. 4,5% kwoty
środków finansowych. 

4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności
terytorialnej – ok. 15%.
5. Wspieranie obrotu i przetwarzania 
– ok. 11,6%.

od lewej: Poseł Jan Krzysztof Ardanowski, Doradca ministra ds. rybołówstwa w MGMiŻŚ Grzegorz Hałubek, Poseł Dorota Arciszewska, Prezes ZO PZW 
w Toruniu Mirosław Purzycki, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródladowej Marek Gróbarczyk, Prezes ZG PZW Dionizy Ziemiecki, 
Prezes Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych Jacek Juchniewicz, Prezes Polskiego Towarzystwa Rybackiego Marek Ferlin
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6. Wspieranie wdrażania Zintegrowanej
Polityki Morskiej – ok. 0,5%.

7. Pomoc techniczna – na jego realizację
przeznaczone ma być 6% kwoty środków
finansowych. 

CELE WSPÓLNEJ POLITYKI
RYBOŁÓWSTWA:

1. WPRyb zapewnia, aby działalność
połowowa i w zakresie akwakultury była
zrównoważona środowiskowo w per-
spektywie długoterminowej oraz zarzą-
dzana w sposób spójny z celami w zakre-
sie osiągania korzyści ekonomicznych,
społecznych i w dziedzinie zatrudnienia
oraz przyczyniania się do dostępności
dostaw żywności.  

2. WPRyb stosuje wobec zarządzania
rybołówstwem podejście ostrożnościowe
i ma na celu zapewnienie, aby eksploata-
cja żywych zasobów morza odbudowy-
wała i zachowywała populacje poławia-
nych gatunków powyżej poziomów
pozwalających uzyskać maksymalny pod-
trzymywalny połów.  

3. WPRyb wdraża podejście ekosystemo-
we do zarządzania rybołówstwem, aby
zapewnić minimalizowanie negatywnych
skutków działalności połowowej dla eko-
systemu morskiego, a także aby działal-
ność w zakresie akwakultury i działalność
połowowa nie powodowały degradacji
środowiska morskiego.  

Doradca ministra ds. rybołówstwa 
w MGMiŻŚ Grzegorz Hałubek powiedział
m.in.: - masowe połowy ryb, głównie na
mączkę, zwłaszcza przez wielkie trawlery
szwedzkie i duńskie, które nigdy nie
powinny tu przypływać, spowodowały 
w szybkim tempie załamanie biomasy 
i wymieranie ryb drapieżnych, a także
masowe wymieranie dorszy w Bałtyku.
Wszystko przez zły stan zasobów ryb 
w Bałtyku i biurokratyczne ograniczenia
prowadzenia działalności gospodarczej. 
Podkreślił, że resort planuje zasadnicze
zmiany dotychczasowej polityki państwa
w odniesieniu do rybołówstwa morskie-
go. Dotyczyć one będą zasad podziału
kwot połowowych, reformę funkcjono-
wania organów administracji rybackiej,
jak i realizację postulatów przedstawicieli
sektora rybackiego.
Trzeba także odwrócić fatalną politykę
unijną dotyczącą ochrony gatunków ryb
w Bałtyku, bo widać, że ta polityka się nie
sprawdza. 

Prezes ZG PZW Dionizy Ziemiecki
omówił przyczyny zanikania niektórych
gatunków ryb w polskich wodach oraz
przedstawił prowadzone przez Polski
Związek Wędkarski projekty dotyczące
restytucji zagrożonych gatunków ichtio-
fauny.
Polski Związek Wędkarski na przestrzeni
lat prowadził szeroko zakrojone badania,
które potwierdziły, że rozwój cywilizacyj-
ny Polski miał niekorzystny wpływ nie
tylko na rozwój ryb łososiowatych, ale
także na inne gatunki.
Zanieczyszczenia i nieprzemyślane regu-
lacje rzek oraz budowy hydrologiczne
doprowadziły do masowego ginięcia ryb
wędrownych i ryb reofilnych. Spowo-
dowało to nawet całkowity zanik nie-
których gatunków. 
Działania restytucyjne doprowadziły do
odbudowy pogłowia łososi do poziomu
umożliwiającego odłowy. W latach 1995-
2006 wpuszczano corocznie do rzek od
110.000 do ponad 500 tys. smoltów łoso-
sia. 
Restytucja dotyczyła także troci wędrow-
nej. W latach 1972-2007 wypuszczano od
168 tys. do 1,5 mln smoltów tego gatun-
ku rocznie. Zarybienia trocią i łososiem
na Wiśle prowadzono poniżej zapory we
Włocławku, której wadliwa konstrukcja
stanowi barierę dla obu gatunków. 
Działania środowiskowe zniszczyły także
habitaty ryb reofilnych, doprowadzając
do wyginięcia tych ryb w niektórych cie-
kach.
Działania restytucyjne PZW doprowadziły
do odbudowy populacji tych gatunków,
np. jaź i świnka obecnie stały sie w na-
szych wodach dominantem.   W sumie,
dzięki naszym działaniom wypuszczono
do wód 43 mln sztuk osobników młodo-
cianych oraz 58 ton osobników starszych
ryb reofilnych.
Odbudowywana jest także populacja
certy, ryby kiedyś powszechnej, która
wyginęła prawie całkowicie. Do wód
użytkowanych przez PZW wprowadzono
ok. 1 mln narybku tego gatunku.
Od 2007 węgorz europejski został objęty
ochroną. Program odbudowy populacji
węgorza wystartował w styczniu 2010
roku. Plan zakłada wprowadzanie 13 mln
szt. węgorza szklistego średnio do obwo-
dów rybackich oraz ponad 1 mln szt. 
10-gramowych osobników podchowa-
nych. Warto wiedzieć, że PZW realizuje
3/4 udziału w tych zarybieniach. Jednak
aby zarybienia były skuteczne należy
udrożnić szlaki migracyjne tej ryby.
Gatunkiem, który całkowicie wyginął 

w naszych rzekach w połowie lat 80-tych
ubiegłego wieku jest jesiotr bałtycki.
Dzięki zaangażowaniu polskich ichtiolo-
gów ustalono, że jego genetycznym
odpowiednikiem jest kanadyjski jesiotr
ostronosy i na bazie tego gatunku 
w 2004 roku rozpoczęto prace nad resty-
tucją tej ryby.
Od 2006, kiedy to wpuszczono do wód
pierwsze jesiotry ostronose, do dziś
wpuszczono ponad 500 tys. szt. wylęgu 
i narybku tego gatunku.
Obecnie podchowem jesiotra ostronose-
go zajmuje się w Polsce 7 ośrodków zary-
bieniowych. Największy i najnowocze-
śniejszy znajduje się w Grzmięcy i jest
prowadzony przez Okręg toruński PZW.

Dzięki zaangażowaniu i pracy Polskiego
Związku Wędkarskiego realizacja wszyst-
kich programów restytucyjnych ryb sku-
tecznie przywraca naszym wodom ich
stan pierwotny.

W imieniu Związku Producentów Ryb
głos zabrał Andrzej Abramczyk.
Nasz Związek powstał w 1916 roku 
i ponownie został reaktywowany w roku
2001. Jego członkowie gospodarują na
areale stawów o powierzchni ponad
16.000 ha, produkując łącznie 10.100 ton
ryb, w tym 5370 ton karpia handlowego
co stanowi 30% produkcji krajowej.
Produkcja ryb prowadzona jest także 
w jeziorach, które związek zarybia na
kwotę ponad 3 mln. zł.
Mówca przybliżył problemy z jakimi bory-
kają się producenci ryb, a które dotyczą
m.in. kosztów, chorób ryb, systemu
podatkowego a także liczby kontroli,
których, jak określił - „chyba mamy
więcej niż przemysł zbrojeniowy“.
Innym problemem jest brak środków
finansowych na remont i odbudowę sta-
rzejących się urządzeń hydrotechnicz-
nych czego powodem w wielu gospodar-
stwach jest zmniejszająca się opłacalność
produkcji karpi. Szczególnie jest to duży
problem w obiektach stawowych dzierża-
wionych z ANR.  
Problemem są także przepisy prawne,
które zezwalają na prowadzenie produkcji
rybackiej w stawach tylko na zasadzie
tymczasowości, co wynika z braku
zagwarantowania trwałości pozwoleń
wodno-prawnych dla gospodarstw sta-
wowych. W prawie wodnym nie ma w
ogóle pojęcia „przedłużenie pozwolenia
wodno-prawnego”, tym samym pozwole-
nie może być w każdej chwili odebrane.
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Homilia, którą wygłosił Ojciec Benedykt Belgrau OCD, Przeor Klasztoru Karmelitów Bosych 
w Krakowie podczas Mszy Św. Inaugurującej Dzień Rybaka i Wędkarza w Sejmie.

(fragmenty)

(…) Pan Bóg nikomu łaski nie żałuje. Miłosierdzie Boże jest niewyczerpane. To wielka nadzieja dla nas. Przenieśmy tę
rzeczywistość duchową na grunt życia codziennego. Popatrzmy jak jest w rybactwie. Co robią rybacy, aby osiągnąć
jak najlepsze wyniki? Muszą współpracować z prawami natury. Co robią naukowcy ichtiologowie – doktorzy, profeso-
rowie ichtiologii. Oni badają prawa natury dotyczące życia i rozwoju ryb. Oni podglądają naturę. W jaki sposób robi to
natura, że z tego małego jajeczka w warunkach naturalnych urośnie wielka i piękna ryba. I tę swoja wiedzę przekazu-
ją hodowcom ryb. Gdyby taki hodowca zlekceważył prawa natury, nie zapewnił tym małym rybkom, odpowiedniej
wody – to znaczy odpowiedniej temperatury, na poszczególnych etapach rozwoju, odpowiedniego natlenienia, odpo-
wiedniego pH, odpowiedniego pokarmu – nic by z tej hodowli nie wyszło. Hodowca musi współpracować z prawami
natury (…) 
W V wieku przed Chrystusem Hipokrates mówił: „Niech pożywienie będzie waszym lekarstwem, a lekarstwo waszym
przemówieniem”. Te słowa odnoszą się też do ryb. Ryby z naszych stawów, jezior i rzek są z pewnością takim pokar-
mem. Czy dzisiejszy konsument to rozumie? Dookoła nas jest tyle – przepraszam – „śmieciowego jedzenia”. 

Dlatego Drodzy Rybacy! Jesteśmy Wam wdzięczni za troskę, jaką wkładacie, aby wasze ryby hodowlane były dla nas 
czystym i zdrowym pokarmem. To od Was zależy też zdrowie naszego społeczeństwa.
Ale rybacy nie tylko pracują na swój chleb, nie tylko dostarczają nam zdrowe jedzenie. Oni robią dla nas  jeszcze coś
więcej. Oni chronią naszą przyrodę, nasze wody. Rybak żyje z wody i on sam pilnuje, aby ta woda była czysta. 
Ich stawy to miejsce, gdzie żyje wiele cennych i unikatowych gatunków zwierząt, ich stawy to jest ogromna retencja
wody tak bardzo wszystkim potrzebnej.

Życzę Wam dużo życzliwości ze strony wszystkich ludzi i instytucji z Wami współpracujących. A Święty Piotr, patron
rybaków, niech czuwa nad waszym życiem i pracą.

Szczęść Boże!
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W listopadzie 2011 roku na jeziorze Malina/Wielka Łacha
niedaleko Bydgoszczy zatrzymany został Jacek K. pod
zarzutem kłusownictwa rybackiego. 

Kłusownictwo na wodach publicznych, niestety, jest codzienno-
ścią, ale ta sprawa codzienną nie była. Jacek K. to rybacki użyt-
kownik kilku obwodów rybackich, osoba znana zarówno w śro-
dowisku wędkarskim jak i wśród rybackich użytkowników wód.
Rybacki użytkownik oskarżony o kłusownictwo?! To budziło
zaskoczenie i bulwersowało. Po czterech latach procesu sprawa
znalazła swój finał przed Sądem Okręgowym w Bydgoszczy.
Finał taki, że Jacek K. został uznany za winnego zarzucanego mu
czynu. 

Jak to się stało, że użytkownik rybacki dopuścił się
przestępstwa kłusownictwa rybackiego? 
Jak mogło do tego dojść? 
Jezioro Malina/Wielka Łacha znajduje się w pobliżu rzeki Wisła 
i należy do obwodu tej rzeki, którego rybackim użytkownikiem
jest Okręg PZW w Toruniu. Jacek K. natomiast jest rybackim
użytkownikiem pobliskiego jeziora. Podczas procesu tłumaczył
się, że jego zdaniem jezioro Wielka Łacha należy do obwodu
rybackiego jego jeziora. Dokonywał przy tym swoistej interpre-
tacji przepisów regulujących tworzenie obwodów rybackich. Nic
dla niego nie znaczyły fakty. To, że  powstały dawno temu
obwód rzeki Wisły bez wątpienia obejmował jezioro Wielka
Łacha. To, że podpisana przez niego umowa dotycząca jego
jeziora oraz operat rybacki stanowiący załącznik do umowy (spo-
rządzony przez samego Jacka K.!) nie obejmowały jeziora Wielka
Łacha. Operat rybacki wręcz nie przewidywał połączenia jeziora
Wielka Łacha i jeziora, którego rybackim użytkownikiem jest
Jacek K. Nic dla oskarżonego nie znaczyło stanowisko Regio-
nalnego Zarządu  Gospodarki Wodnej w Gdańsku, który nie miał
wątpliwości, że jezioro Wielka Łacha należy do obwodu rybac-
kiego Okręgu PZW w Toruniu. Jacek K. upierał się, że połowów
dokonywał legalnie, gdyż jezioro Wielka Łacha należy do obwo-
du jeziora, którego on jest rybackim użytkownikiem. 

Proces trwał cztery lata. Przechodził różne zawirowania, przesłu-
chiwanych było wielu świadków, stanowisko zajmował biegły.
Ostatecznie Sąd Rejonowy w Bydgoszczy nie miał wątpliwości,
że Jacek K. dokonywał połowów poza jego obwodem rybackim
i wyrokiem z dnia 10 listopada 2015r. skazał go za na karę grzywny.

W dniu 30 czerwca 2016r. wyrok ten podtrzymał Sąd
Okręgowy w Bydgoszczy, dodatkowo orzekając wobec 
Jacka K. zakaz startowania w konkursach ofert na obwody
rybackie przez okres roku. 

Sprawa tego nietypowego z uwagi na osobę oskarżonego
postępowania, została definitywnie zakończona. Sprawiedliwość
zatriumfowała. Bez odpowiedzi pozostały jednak bardzo ważne
pytania: 
dlaczego w ogóle doszło do tego zdarzenia? 
Dlaczego rybacki użytkownik wód zdecydował się dokonywać
połowów poza swoim obwodem? 

Jacek K. doskonale powinien wiedzieć, że organami decydu-
jącymi o granicach obwodów rybackich są wyłącznie regionalne
zarządy gospodarki wodnej. Jeżeli uważał, że granice obwodu
rybackiego jego jeziora zostały błędnie określone, jedyną legal-
ną drogą było wystąpienie do RZGW w Gdańsku o dokonanie
zmian (po zdarzeniu z takimi wnioskami występował, spotykając
się ze zdecydowaną odmową). Jacek K. zdecydował się jednak
zawłaszczyć jezioro Wielka Łacha metodą faktów dokonanych. 

Czyżby miało znaczenie to, że rybackim użytkownikiem jezio-
ra Wielka Łacha jest Okręg PZW w Toruniu? Odpowiedź na to
pytanie zna tylko Jacek K.

Jakiś czas temu opisywałem (strona www.pzw.torun.pl)
postępowanie o naruszenie dóbr osobistych Okręgu PZW w
Toruniu przez Jacka K. (w tamtym postępowaniu również został
uznany za winnego zarzucanego mu czynu), sugerując negatyw-
ne nastawienie Jacka K. do Okręgu PZW w Toruniu.  Publikację
skończyłem stwierdzeniem: „Niestety, wydaje się, nie wyciągnął
właściwych wniosków z kolejnej swojej porażki. Wszystko wska-
zuje na to, że ciąg dalszy nastąpi.” I niestety, ciąg dalszy nastąpił.
Oby jeszcze dalszego ciągu już nie było. 

Na tle tej sprawy narzuca się bardzo istotna uwaga. Jacek K. być
może uniknąłby odpowiedzialności za swój czyn, gdyby nie
godna pochwały postawa bydgoskich wędkarzy. Widząc osoby
poławiające agregatem prądotwórczym oraz sieciami nie pozo-
stali obojętni i powiadomili Policję. W trakcie całego postępowa-
nia nie mieli oporów aby współdziałać, a także zeznawać jako
świadkowie. 

Wiadomo, że Policja oraz straż rybacka (państwowa i społeczna)
samodzielnie nie są w stanie w pełni skutecznie walczyć z kłu-
sownikami. Tylko pomoc wędkarzy, których jest przecież bardzo
dużo i którzy są obecni na wszystkich akwenach, może w tym
pomóc. Każdy wędkarz, który podejrzewa, że w jego otoczeniu
dochodzi do kłusownictwa, powinien natychmiast powiadomić
o tym odpowiednie organy. 
Należy brać przykład z bydgoskich kolegów.

ML

JACEK K. SKAZANY
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Lp. Koło Miejsce zebrania                                            Data            Godzina

REJON TORUŃ
1 Apator ul. Prądzyńskiego 1 18.11.2016 17:00
2 Skalar ul. Prądzyńskiego 1 18.11.2016 17:00
3 MSM Klub Kameleon, ul. Tuwima 9 19.11.2016 9:00
4 Miejskie Klub Kameleon, ul. Tuwima 9 15.01.2017 10:00
5 KW Policji Cech Rzemiosł Różnych, ul. Św. Katarzyny 9/11 27.11.2016 10:00
6 Cech Rzemiosł Różnych Cech Rzemiosł Różnych, ul. Św. Katarzyny 9/11 27.11.2016 10:00
7 UMK Wydział Sztuk Pięknych UMK, ul. Sienkiewicza 30/32 2.12.2016 16:00
8 Na Skarpie Zajazd Jarand, ul. Gdańska 26 3.12.2016 16:00
9 Rubinkowo Klub Jantar, ul. Dziewulskiego 12 4.12.2016 9:00

10 SM Kopernik Klub Olimpia, ul. Świętopełka 15/23 4.12.2016 10:00
11 Elana Kontakt Siedziba Koła, pl. F. Skarbka 4 10.12.2016 17:00
12 Zławieś Wielka GOK Zławieś Wielka 11.12.2016 15:00
13 Lubicz Świetlica osiedlowa, ul. Rataja 8 Lubicz 16.12.2016 19:00
14 PKP Róża Wiatrów, ul. Św. Katarzyny 9 17.12.2016 9:00
15 Działkowiec Górsk Szkoła jazdy Nova, ul. Jagiellońska 25a/1 17.12.2016 16:30
16 Urząd Marszałkowski Urząd Marszałkowski I piętro 3.01.2017 16:00

REJON GRUDZIĄDZ
1 Okoń Klub „Akcent”, ul. Wybickiego 38 27.11.2016 10:00
2 Hydro-Vacuum Ośrodek „Warma”, ul. Jeziorna 1 27.11.2016 10:00
3 Perkoz GKO, ul. 6 marca 1 9.12.2016 16:00
4 Miejskie Sala NOT, ul. Piłsudskiego 20 10.12.2016 10:00
5 Leszcz Bar „U Magdy”, ul. Sikorskiego 28 10.12.2016 10:00
6 Karaś Bar „Zacisze”, ul. Narutowicza 23 11.12.2016 9:00
7 Unia Działki „Unia”, ul. Marcinkowskiego 11.12.2016 10:00
8 Koło Wojskowe przy CSLog GKO, ul. 6 marca 1 11.12.2016 10:00

REJON CHEŁMNO
1 Ursus Stołówka zakładowa 18.11.2016 14:00
2 Miejskie Sala Urzędu Miasta 26.11.2016 10:00
3 Lisewo Sala sesyjna Urzędu Gminy 27.11.2016 16:00
4 Record Stow. Ludzie-Ludziom w bloku nr 4 os. Skłodowskiej 27.11.2016 17:00
5 Papowo Biskupie Sala GOK Papowo 3.12.2016 16:30
6 Kijewo Królewskie Remiza OSP Kijewo Królewskie 3.12.2016 17:00
7 Unisław Sala GOK Unisław 11.12.2016 12:30

REJON BRODNICA
1 Górzno Dom Kultury w Górznie 27.11.2016 18:00
2 Jabłonowo Pomorskie Dom Kultury Jabłonowo 11.12.2016 15:00
3 Polmo Sala posiedzeń zakładów Polmo, ul. Lidzbarska 15 17.12.2016 10:00
4 Grążawy UG Bartniczka 8.01.2017 15:00
5 Wiarus Hotelik Centrum, ul. Kamionka 24 13.01.2017 16:30
6 Miejskie Zespół Szkół Zawodowych ul. Mazurska 28 15.01.2017 17:00

REJON ŁASIN
1 Radzyń Chełmiński Świetlica straży 19.11.2016 16:00
2 CASUS Ośrodek CASUS, ul. Sportowa 20.11.2016 17:00
3 Miejskie Dom Kultury Łasin 26.11.2016 16:00
4 Rogóźno GOK 11.12.2016 16:00
5 Świecie n. Osą Dom Kultury Świecie n/Osą 17.12.2016 15:00
6 Gruta Świetlica cukrowni Mełno 27.12.2016 18:00

REJON CHEŁMŻA
1 Miejskie Siedziba Koła, ul. bł. Juty 5 26.11.2016 11:00
2 Cukrownia Chełmżyński Ośrodek Kultury 14.01.2017 11:00

REJON WĄBRZEŹNO
1 Wędkarz przy Ergis Stanica Wąbrzeźno 2.12.2016 16:00
2 Miejskie Stanica Wąbrzeźno 11.12.2016 10:00
3 Płużnica Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica 18.12.2016 9:00

REJON NOWE MIASTO LUBAWSKIE
1 Miejskie Dom Kultury Nowe Miasto Lub. 8.01.2017 9:00
2 Biskupiec Dom Strażaka 8.01.2017 14:00

REJON GOLUB – DOBRZYŃ
1 Kowalewo Pomorskie Dom Kultury Kowalewo Pom. 27.11.2016 16:00
2 Miejskie Drwęca Urząd Miasta 11.12.2016 11.30
3 Ciechocin Urząd Gminy 6.01.2017 17:00

TERMINY ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYCH W KOŁACH 2016/2017

3

3
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4 września 2016 roku zmarł w wieku 78 lat

Roman Pyszora
Zasłużony działacz

Wieloletni skarbnik Koła Gminnego PZW w Rogóźnie

Członek Społecznej Straży Rybackiej

Do Polskiego Związku wstąpił w 1968 roku

Oznaczony srebrną, złotą i złotą z wieńcami odznakami PZW

Cześć Jego Pamięci
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ORDYNACJA WYBORCZA DO WŁADZ 
I ORGANÓW KOŁA

ORAZ 
DELEGATÓW NA XII ZJAZD  OKRĘGU TORUŃ

1. Walne Zgromadzenia sprawozdawczo-wyborcze w Kołach
odbywają się co cztery lata, w terminach uzgodnionych
z Zarządem Okręgu.

1.1. O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia Zarząd Koła
powiadamia członków lub delegatów, z wyprzedzeniem co naj-
mniej 21 dni przed terminem Zgromadzenia.
1.2. Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać
proponowany porządek dzienny.

2. Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu:
2.1. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą z głosem decydu-
jącym wszyscy aktualni członkowie Koła (delegaci sekcji), 
a z głosem doradczym: członkowie uczestnicy, zaproszeni goście.
2.2.  Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania
uchwał:
a/ w pierwszym terminie przy obecności powyżej 1/2 uprawnio-
nych do głosowania,
b/ w drugim terminie- bez względu na liczbę uczestników
Zgromadzenia.

3. Członek Związku ma prawo wybierać i być wybieranym do
władz i organów Związku na zasadach określonych w Statucie.
3.1. Członek Związku ma prawo pełnić tylko jedną funkcję 
z wyboru we władzach lub organach Związku danego szczebla
organizacyjnego.
3.2. Członek innej organizacji wędkarskiej nie może być człon-
kiem władz i organów PZW.
3.3 Członek Związku ukarany prawomocnym orzeczeniem  przez
Sąd Koleżeński  lub prawomocnym wyrokiem sądu powszech-
nego nie może pełnić funkcji  we  władzach i organach Związku
do czasu zatarcia kary – zgodnie z § 16   ustęp 6  Statutu PZW,
stosowanego przy uwzględnieniu wykładni tego postanowienia
udzielonej przez Zarząd Główny PZW w trybie § 30 pkt. 26
Statutu PZW. 

4. Ukonstytuowanie się Walnego Zgromadzenia.
4.1  Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu Koła , po czym
proponuje Walnemu Zgromadzeniu wybór przewodniczącego,
jego zastępcy i sekretarza ( sekretarzy ) w głosowaniu jawnym.
4.2. Po wyborze przewodniczącego-Prezes Zarządu Koła przeka-
zuje mu dalsze prowadzenie obrad. Przewodniczący przedstawia
porządek obrad Walnemu Zgromadzeniu i poddaje go pod gło-
sowanie. 
4.3 Przewodniczący obrad zarządza wybory komisji (ich liczba 
i skład ilościowy zależy od charakteru zgromadzenia, liczby
członków itp.)- w głosowaniu jawnym.
4.4. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia potwierdzają podpisem
na liście obecności swój udział w Walnym Zgromadzeniu.

5. Tok obrad Walnego Zgromadzenia. 
(patrz projekt porządku obrad)
5.1. Przewodniczący prowadzi obrady zgodnie z przyjętym
porządkiem obrad.
5.2. Czas przemówień i wystąpień w dyskusji przewodniczący
reguluje w zależności od liczby mówców.
5.3. Uczestnicy  Walnego Zgromadzenia  mogą zgłaszać wnioski
we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad.
5.4. Wnioski zgłoszone w toku dyskusji przewodniczący odsyła
do komisji uchwał lub poddaje pod głosowanie w kolejności ich
zgłaszania. Wnioski sprzeczne ze Statutem PZW lub przepisami
prawa  nie mogą być przyjęte pod obrady. 
5.5. Wnioski formalne powinny dotyczyć wyłącznie:
- ograniczenia czasu przemówień ,
- zamknięcia listy dyskutantów ,
- przerwania dyskusji ,
- zamknięcia listy kandydatów do komisji i władz Koła.

5.6. Udzielenie absolutorium dla członków ustępującego

Zarządu Koła - wniosek o absolutorium składa Komisja
Rewizyjna.

6. Procedura wyborcza.
6.1. Dla przeprowadzenia wyborów do władz i organów Związku
niezbędnym jest powołanie:
- Komisji Mandatowej,
- Komisji Wyborczej,
- Komisji Skrutacyjnej.
Kandydatów do w/w  komisji zgłasza przewodniczący zebrania
oraz uczestnicy zebrania.  Wybór komisji odbywa się w głoso-
waniu jawnym. Wybrane komisje konstytuują się, wybierając ze
swojego składu przewodniczącego i sekretarza.
Z przebiegu prac komisje sporządzają protokoły, a przewodni-
czący komisji składają obecnym na zebraniu sprawozdanie 
z działalności.
Zadaniem Komisji Mandatowej jest sprawdzenie ważności
członkostwa; ustalenie ilości uprawnionych do  udziału w zebra-
niu sprawozdawczo - wyborczym oraz ilości obecnych wg listy
obecności.
Zadaniem Komisji Wyborczej jest ustalenie i przedstawienie
propozycji listy kandydatów ( w porządku alfabetycznym ) do
władz i organów Związku wraz z uzasadnieniem, w ilości ustalo-
nej przez  Walne Zgromadzenie  oraz nadzór nad przestrzega-
niem zasad określonych w ordynacji wyborczej, zgodnie ze
Statutem PZW .
Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest przygotowanie kart do gło-
sowania, przeprowadzenie wyborów, sporządzenie protokołu  
i ogłoszenie wyniku wyborów.
W pracach Komisji Skrutacyjnej nie może uczestniczyć kandydat
do władz i organów Związku. 
W przypadku zgłoszenia członka Komisji jako kandydata do
władz lub organów Koła i umieszczenie go na liście do głosowa-
nia - w jego miejsce wybierany jest nowy członek.
6.2. Kandydat musi wyrazić wolę kandydowania osobiście lub 
w przypadku usprawiedliwionej nieobecności przekazać
Prezesowi Koła / przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia
deklarację na piśmie.
6.3.Głosowanie odbywa się wyłącznie osobiście. Udzielenie
pełnomocnictw jest niedopuszczalne. 

7. Wybór władz Koła.
Wybory do władz i organów Koła odbywają się w głosowaniu
tajnym chyba, że większość członków Walnego Zgromadzenia
opowie się za głosowaniem jawnym - głosowanie zarządza
Przewodniczący Zebrania.W głosowaniu jawnym ustalić należy
liczbę  członków Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej oraz kandyda-
tów do Rejonowego Sądu Koleżeńskiego i nie może ona prze-
kraczać 20% ustalonej wcześniej liczby członków władz oraz
Organów Koła. 
W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów do władz 
i organów Koła, należy w głosowaniu jawnym lub tajnym ( wg
wcześniej ustalonego sposobu głosowania ) ustalić liczbę tych
kandydatów ( np. w przypadku ustalenia limitu członków
Zarządu Koła na 10 osób, lista kandydatów nie może być wyższa
niż 12 osób ). 
7.1. Przewodniczący Komisji Wyborczej przedstawia Walnemu
Zgromadzeniu listy kandydatów:
a/ na Prezesa Zarządu Koła,
b/ do Zarządu Koła,
c/ do Komisji Rewizyjnej,
d/ do Sądu Koleżeńskiego (1-2 osoby do Rejonowego Sądu
Koleżeńskiego),
e/ delegatów i zastępców delegatów na Zjazd Okręgowy- wg
klucza ustalonego Uchwałą ZO .

7.2. Po skompletowaniu list kandydatów i wysłuchaniu sprzeci-
wu lub uwag do zgłoszonych kandydatów- przewodniczący
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przekazuje do komisji skrutacyjnej  listy kandydatów na: 
a/ Prezesa Zarządu Koła,
b/ Członków Zarządu Koła (5-15 członków wraz z jego prezesem ),
c/ Komisji Rewizyjnej (3-7 członków),
d/ Delegatów na Zjazd Okręgowy, wg ustalonych limitów przez
Zarząd Okręgu ( na 100 członków Koła – 1 Delegat, każde rozpo-
częte następne 100 członków Koła – to kolejny Delegat; 1 – 2
zastępców Delegata ). 
Warunkiem wyboru na funkcję delegata jest pełnienie funkcji sta-
tutowych we władzach lub organach PZW przez okres nie krót-
szy niż 5 lat. 

7.3.
1/ Dla ważności wyboru niezbędne jest otrzymanie co najmniej
50 %+ 1  ważnych głosów. W przypadku głosowania tajnego
nieważny jest głos , który zawiera : wszystkie skreślone nazwiska
kandydatów  lub liczbę kandydatów  nieskreślonych większą niż
ilość mandatów do obsadzenia .
2/ W przypadku nie uzyskania bezwzględnej większości głosów,
zarządza się drugą turę wyborów, w której uczestniczą dwaj kan-
dydaci , którzy uzyskali największą ilość głosów. W przypadku
gdy w wyborach bierze udział jeden kandydat, wybór następuje
zwykłą większością głosów. 

7.4. Na pierwszym posiedzeniu zarządu Koła, które powinno się
odbyć najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wyborów, względnie w
dniu Walnego Zgromadzenia, członkowie Zarządu wybierają
spośród siebie na wniosek Prezesa Zarządu Koła, między inny-
mi: wiceprezesów, sekretarza, skarbnika, kapitana sportowego
Koła, gospodarza Koła.

7.5. Komisja Rewizyjna Koła wybiera spośród siebie: przewodni-
czącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

8.  Dokumentacja Walnego Zgromadzenia.
8.1. Z przebiegu obrad, wyników głosowania i podjętych uchwał
- sekretarz (sekretarze) Walnego Zgromadzenia sporządza ( spo-

rządzają ) protokół.
8.2. W terminie dwóch tygodni od daty odbycia walnego zgro-
madzenia należy przesłać do biura Okręgu następujące materiały: 

a/ protokół z walnego zgromadzenia
b/ uchwały 
c/ protokoły komisji 
d/ nazwiska delegatów i zastępców delegatów na zjazd okręgo-
wy wraz z ankietą wg załączonego wzoru
e/wykaz władz i organów Koła .

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty powinny być podpisa-
ne przez przewodniczącego i sekretarza walnego zgromadzenia.
Jeden  egzemplarz protokołu wraz z protokołami komisji i inny-
mi   dokumentami walnego zgromadzenia przechowywany  jest
w aktach  Koła.

Ostateczny termin nadsyłania materiałów upływa 30 stycznia
2017 roku. 

8.3. Integralną część powyższej Ordynacji stanowi: Uchwała nr
152 ZG PZW z dnia 17.09.2016r.  roku w sprawie Ordynacji
wyborczej do władz i organów Polskiego Związku Wędkarskiego.

9. Ustalenia końcowe. 
9.1  Członkowie walnego zgromadzenia  członków Koła mają
prawo zgłoszenia na piśmie co do prawidłowości przeprowa-
dzonego wyboru na ręce przewodniczącego  walnego zgroma-
dzenia koła – nie później niż do zakończenia walnego zgroma-
dzenia członków koła. Protest w takim przypadku rozstrzygany
jest przez walne zgromadzenie członków koła. Wobec nieprawi-
dłowości zgłoszonych po zamknięciu walnego zgromadzenia
członków koła – stanowisko zajmuje zarząd okręgu. 

9.2 W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Ordynacji mają
zastosowanie postanowienia Statutu PZW. 

1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Koła.

2. Uczczenie minutą ciszy zmarłych Kolegów wędkarzy.

3. Powitanie wędkarzy i zaproszonych gości.

4. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego 
i Sekretarza ( Sekretarzy ) Zebrania.

5. Przekazanie prowadzenia zebrania Przewodniczącemu.

6. Powołanie prezydium zebrania, w skład którego wchodzić 
powinni m.in. Prezes Koła, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

7. Przedstawienie projektu porządku oraz jego przyjęcie do realizacji.

8. Wybór Komisji: mandatowej, skrutacyjnej, wyborczej, uchwał 
i wniosków

9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania 
(jeśli obecni na zebraniu wyrażą życzenie to protokół może 
być odczytany ) 
oraz odczytanie podjętych uchwał i wniosków.

10. Sprawozdanie  władz i organów za okres sprawozdawczy. 
Prezes Zarządu Koła lub upoważniona osoba składa sprawozdanie 
z działalności Zarządu Koła ,które powinno zawierać m.in. informację 
o gospodarce rybackiej, zarybieniach, odłowach, opiece nad wodą,
ochronie wód, sporcie, pracy z młodzieżą, komisji egzaminacyjnej 
(w kołach gdzie funkcjonują komisje egzaminacyjne) a także  z działal-
ności Rejonowego Sadu Koleżeńskiego , które składa przedstawiciel
Sądu Rejonowego. 

11. Komisja Rewizyjna Koła przedstawia sprawozdanie z działalności, 
i następnie składa wniosek  w sprawie udzielenia  absolutorium
dla ustępującego Zarządu Koła.

12. Wręczenie odznaczeń, pucharów i dyplomów.

13. Dyskusja nad sprawozdaniami.

14. Wystąpienia zaproszonych gości.

15. Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udziele-
nia bądź nie udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła.

16. Wybory, po ustaleniu składu liczbowego, władz i organów Koła 
– w drodze uchwały walnego zgromadzenia. 

Prezesa Koła.
Członków Zarządu Koła ( 5 – 15 członków wraz z jego prezesem ).
Członków Komisji Rewizyjnej ( 3 – 7 członków ).
Członków Sądu Koleżeńskiego (przedstawiciela, przedstawicieli 
do Sądu Rejonowego , 1 – 2 osoby ).
Delegatów i zastępców delegatów na Zjazd Okręgowy.

17. Informacje organizacyjne: na temat wysokości składek członkow-
skich i okręgowych na rok 2017

18. Uchwalenie planu pracy Koła i budżetu koła na 2017 rok:
uchwalenie planu działania pracy koła
uchwalenie budżetu z upoważnieniem Zarządu Koła do przeprowadze-
nia ewentualnej jego korekty podjęcie uchwały o nałożeniu na człon-
ków koła obowiązku wniesienia pracy osobistej lub ekwiwalentu za nie
wykonanie tej pracy podjęcie uchwały o dobrowolnych wpłatach 
na cele statutowe (np. sport zarybienie, młodzież)
dyskusja nad przedstawionymi dokumentami

19. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Uchwał 
i Wniosków zgłoszonych uchwał i wniosków, dyskusja nad nimi 
i zatwierdzenie.

20. Wolne wnioski.

21. Wystąpienie nowo  wybranego Prezesa Koła .

22. Zamknięcie posiedzenia.

PROPONOWANY  PORZĄDEK 
OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO

CZŁONKÓW KOŁA „………” POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO  OKRĘG TORUŃ 
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Organizacja imprez z okazji Dnia Dziecka
promujących wędkarstwo i wypoczynek
wśród dzieci i młodzieży stała się w rejo-
nie PZW w Grudziądzu już wieloletnią tra-
dycją.
Każdego roku  spotyka się młode pokole-
nie wędkarzy aby wspólnie bawić się 
i rywalizować między sobą w różnorod-
nych konkurencjach – nie tylko wędkar-
skich.
Tak samo było w tym roku. W dniu 5-go
czerwca na przystani koła PZW Hydro-
Vacuum nad Jeziorem Rudnik spotkało
się trzydziestu trzech młodych ludzi,
którzy przybyli wraz z rodzicami, dziadka-
mi i opiekunami.
Rywalizowali w Spławikowych Mistrzo-
stwach Rejonu Grudziądz Dzieci i Mło-
dzieży, które wygrała Weronika Kossow-
ska. Dodatkowymi atrakcjami były: zawo-
dy rzutowe – zwycięzca Dominik Bój, test
wiedzy ekologiczno-wędkarskiej, konkurs
plastyczny na tematy ekologiczne i wiele
innych. 
Moc atrakcji i wspaniała atmosfera spo-
wodowały, że uczestnicy imprezy byli
bardzo zadowoleni i uśmiechnięci; ucze-
stnikom cały czas towarzyszyła muzyka
na żywo, a na zakończenie było wspólne
grillowanie. Wszystkie dzieci otrzymały
upominki, których dzięki sponsorom,
było bardzo dużo.

Głównymi organizatorami tej pięknej
imprezy byli koledzy: Wiesław Martyński
- Kapitan Sportowy Rejonu oraz Andrzej
Lemke - opiekun szkółki wędkarskiej (obaj
z koła „Perkoz”), którzy od lat organizują
zawody dla dzieci i młodzieży oraz koło
PZW Hydro-Vacuum.

Chciałbym również, po raz kolejny, podzię-
kować osobom i firmom, które wsparły
organizację naszego wędkarskiego Dnia
Dziecka, a są to: Milena i Rafał Szeliga
- firma Energy Projekt, Hurtownia Napo-
jów „Posejdon”, Sklep Wędkarski
„Kameleon” Tomasz Mogiłko, Sklep
Wędkarski „Minos”, Sklep Wędkarski
„Pstrąg” Zbigniew Byczyński. 

Należy wspomnieć, że wiele dzieci
uczestniczących w tej imprezie, na co
dzień uczestniczy w zajęciach naszej
szkółki wędkarskiej, do której serdecznie
zapraszamy młodych wędkarzy.
Zachęcam także do odwiedzania strony
szkółki na Facebooku – „szkółka wędkar-
ska rejonu Grudziądz”.

Zbigniew Byczyński

DZIEŃ DZIECKA
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Posiedzenie Data Godz. Temat Referenci Miejsce

Prezydium 21.11.2016 15:30 Analiza ekonomiczna Okręgu w 2016 r Skarbnik, Biuro Okręgu
Podsumowanie działalnośći sportowej Główny księgowy
i pracy z młodzieżą Wiceprezes ds. sportu

Zarząd 17.12.2016 10:00 Posumowanie działalności Okręgu Prezes i wiceprezesi ZO TOW
w 2016 r. Wąbrzeźno

Prezydium 16.01.2017 15:30 Posumowanie zebrań sprawozdawczo Przewodczniczący Rad TOW
-wyborczych w Kołach i przygotowanie Rejonów Wąbrzeźno
do Zjazdu

Zarząd 25.02.2017 10:00 1. Zatwierdzenie bilansu za 2016 r Skarbnik ZO TOW
Wąbrzeźno

2. Zatwierdzenie preliminarza dochodów Główny Ksiegowy
i wydatków na 2017 r Przewodniczący OKR

Rejon Data Godz.

Toruń 13 marca 16:00
Grudziądz 14 marca 16:00
Nowe Miasto Lubawskie 15 marca 15:30
Brodnica 15 marca 18.00
Wąbrzeźno 16 marca 15:30
Golub Dobrzyń 16 marca 17:30
Chełmno 17 marca 16:00
Łasin 17 marca 16:00
Chełmża 18 marca 10:30

PLAN PRACY OKRĘGU
w okresie listopad 2016 – marzec 2017

PLAN POSIEDZEŃ RAD REJONÓW 

Tematyka posiedzeń:

1. Ukonstytuowanie się władz Rejonu i desygnowanie kandyda-
tów do Komisji Zjazdowych oraz władz i organów Okręgu.

2. Wypracowanie stanowiska Rejonu na XII Zjazd Okręgowy 
w dniu 26.03.2017 r.

Dzień Dziecka w Kole Miejskim w Toruniu

Dni pracy i dni wolne Biura Okręgu w 2017 r.

Dni pracy:  25 lutego, 25 marca, 21 października, 9 grudnia, 
16 grudnia

Dni wolne: 14 kwietnia, 2 maja, 16 czerwca, 14 sierpnia, 
22 grudnia



Składka Składka
podstawowa ulgowa

w zł w zł

1 Składka członkowska całoroczna na ochronę i zagospodarowanie wód 295 196
na wody Okręgu Toruń
I rata (1.01. - 31-03.) 200
II rata (1.04.- 31.12.) 95

2 Składka członkowska całoroczna na ochronę i zagospodarowanie wód na wody 5
Okręgu Toruń dla osoby, której współmałżonek ma wykupioną składkę członkowską 
pełną na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu Toruń

3 Składka członkowska całoroczna niepełna na ochronę i zagospodarowanie wód 195 140
na 1 łowisko (bez rzeki Wisły)

4 Składka członkowska całoroczna niepełna na ochronę i zagospodarowanie wód 5
na jedno łowisko (bez rz. Wisły) dla osoby, której współmałżonek ma wykupioną
składkę członkowską pełną na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu Toruń

5 Składka członkowska uzupełniająca na ochronę i zagospodarowanie 100 56
wód Okręgu Toruń dla osób posiadających wykupiona składkę na 1 łowisko
bez rzeki Wisły (składka tylko dla osób, które chcą wędkować na wszystkich wodach,
a wykupiły już składkę na 1 łowisko bez rz. Wisły na rok 2017)

6 Składka członkowska całoroczna niepełna na ochronę i zagospodarowanie wód 220 160
na rzekę Wisłę (1 łowisko)

7 Składka członkowska całoroczna niepełna na ochronę i zagospodarowanie wód 5
na rzekę Wisłę (1 łowisko) dla osoby, której współmałżonek ma wykupioną
składkę członkowską pełną na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu Toruń

8 Składka członkowska uzupełniająca na ochronę i zagospodarowanie 75 36
na wody Okręgu Toruń dla osób posiadających wykupiona składkę na rz. Wisłę
jako 1 łowisko (składka tylko dla osób, które chcą wędkować na wszystkich wodach,
a wykupiły już składkę na rzekę Wisłę jako 1 łowisko na rok 2017)

9 Składka członkowska całoroczna pełna na ochronę i zagospodarowanie wód 50
na wody Okręgu Toruń dla młodzieży uczącej się w szkołach dziennych od 16  
do 24 roku życia 

10 Składka członkowska całoroczna pełna na ochronę i zagospodarowanie wód 15
dla członka uczestnika

11 Składka członkowska całoroczna pełna na ochronę i zagospodarowanie wód za 50
szczególne zasługi dla rozwoju wędkarstwa lub odznaczonych złota odznaką PZW
z wieńcami

12 Składka członkowska całoroczna pełna na ochronę i zagospodarowanie wód dla 5
zweryfikowanego strażnika SSRyb Okręgu Toruń

13 Składka członkowska okresowa pełna na ochronę i zagospodarowanie wód - 1 dzień 25
14 Składka członkowska okresowa pełna na ochronę i zagospodarowanie wód - 3 dni 50
15 Składka członkowska okresowa pełna na ochronę i zagospodarowanie wód – 7 dni 70

Opłaty okresowe dla niezrzeszonych i cudzoziemców
1 wody Okręgu Toruń - 1 dzień 49
2 wody Okręgu Toruń - 3 dni 98
3 wody Okręgu Toruń - 7 dni 138

Uwaga:
1/ wszystkie składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód obejmują wody górskie i nizinne oraz zawierają w sobie
wszystkie metody i sposoby wędkowania.
2/ członek uczestnik ma prawo do wędkowania na wszystkich wodach Okręgu PZW Toruń oraz na terenie całego kraju, zgodnie
z pkt. 7 uchwały nr 103 ZG PZW z dn. 27.09.2008 r. 
3/ opłata ulgowa dotyczy członków PZW: 
a/ odznaczonych złotą lub srebrną odznaką PZW,
b/ posiadających udokumentowany 40-letni staż członkowski,
c/ powyżej 70-tego roku życia

16
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SKŁADKI CZŁONKOWSKIE NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD w 2017 r.
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Lp Treść Wysokość 
w złotych 

1. Składka członkowska                                    86

2. Składka członkowska ulgowa 50%                43
- młodzież szkolna i studenci 

w wieku 16-24 lat, 
- członkowie odznaczeni srebrną 

i złotą odznaką PZW, 
- mężczyźni  od 65 roku życia, 
- kobiety  od 60 roku życia                                              

3. Składka członkowska ulgowa 75%                22
- członkowie uczestnicy do lat 16 
- członkowie odznaczeni odznaką 

PZW złotą z wieńcami

4. Wpisowe: 
- członka zwyczajnego PZW                          25
- członka uczestnika PZW 12

5. Legitymacja członkowska 5

Zwalnia się członków uczestników 
z opłat za legitymację członkowską. 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI OGÓLNOZWIĄZKOWEJ w 2017 r. 

ZASADY WĘDKOWANIA
NA WODACH PZW OKRĘGU TORUŃ

w roku 2017
Załącznik do uchwały ZO PZW Toruń nr 291/2016 z dnia 22 października 2016 r.

1. Zasady wędkowania 
1.1. Jedno łowisko nizinne (jeden akwen) to: jedno jezioro lub rzeka
nizinna w tym: obwód rybacki nr 2, 3 i 4 rzeki Wisły, Staw Ceglana 
i Ustronie (Cegielnia), rzeka Skarlanka.

1.2. Jednym łowiskiem jest też: 
a. rzeka Drwęca (obwód rybacki nr 5), na które składa się:
1/ odcinek nizinny: od jazu w Samborowie woj.warmińsko-mazurskie

do ujścia do rzeki Wisły z wyłączeniem cieku Dopływ z Nielbarka
wraz z jeziorem (zbiornikiem) Nielbark oraz z wyłączeniem odcinka
rzeki górskiej, 

2/ odcinek górski: od 200 m poniżej jazu młyna w Lubiczu do mostu
drogowego w miejscowości Złotoria, wraz z dopływami.

b/ rzeka Ruziec (obwód rybacki nr 5), na które składa się: 
1/ odcinek nizinny: od górnej krawędzi mostu drogowego na trasie

Zbójno-Wojnowo do mostu drogowego na trasie Golub-Dobrzyń
– Lipno w m. Wygoda, z wyłączeniem wód dopływów z jezior:
Okonin, Ugoszcz, Sicieńskie. 

2/ odcinek górski: od mostu drogowego na trasie Golub-Dobrzyń 
– Lipno w m. Wygoda do jej ujścia do rz. Drwęcy . 

c/ rzeka Brynica (obwód rybacki nr 2), na które składa się : 
1/ odcinek nizinny: od ujścia Strugi Górzanka do Brynicy do ujścia 

do rzeki Drwęcy.
2/ odcinek górski: od źródeł do ujścia  Strugi Górzanki do Brynicy 

z wyłączeniem jezior Bryńskie Południowe i Bryńskie Północne. 

1.3. Ograniczenia na rzekach nizinnych
1. Wisła
Odcinek rzeki Wisły do pierwszej ostrogi poniżej i powyżej ujścia Portu
Drzewnego oraz Portu Zimowego - na szerokość 100 metrów w głąb
koryta rzeki - zakaz amatorskiego połowu ryb od 01.01. do 31.05.

2. Wisła obwód nr 2 – teren Portu Drzewnego 
Cała powierzchnia wody wraz z tzw. szyjką i starorzeczem położonym
na północ od portu - ustanowiony został obręb ochronny. Od 01.01. do
31.03.- zakaz spinningowania i połowu na żywca. Od 01.04. do 31.05.
zakaz połowu ryb (w tym okresie będą pozyskiwane tarlaki sandacza
przez ZGW-R Grzmięca do produkcji materiału zarybieniowego). Od
01.11. do 31.12. zakaz wędkowania w części wschodniej od tzw.
plaży 200 m w głąb Portu Drzewnego.

3. Wisła obwód nr 2
Od 500 m poniżej ujścia rzeki Drwęcy do mostu drogowego 
im. Gen. Elżbiety Zawadzkiej i 100 m w głąb rzeki (prawy brzeg)
(obręb ochronny nr 6 na rz. Drwęcy obejmuje obszar wód płynących
rzeki Drwęcy od mostu drogowego na trasie Złotoria-Kaszczorek do
ujścia do rz. Wisły. Do obrębu włącza się również odcinek rzeki Wisły
po prawej stronie linii brzegowej rozciągający się na długości 500 m
poniżej ujścia Drwęcy i 100 m powyżej i na szerokość 100 m w głąb
koryta rzeki. Obręb ustanowiony jest na okres całego roku. Obreb
stanowi część obwodu rybackiego rz. Drwęca nr 5 i obwodu rybac-
kiego rz. Wisła nr 2 w regionie Dolnej Wisły) - w okresie od 1.10. 
do 31.12. zakaz połowu i posiadania troci i łososia. Zakaz połowu 
i posiadania troci i łososia w okresie od 01.10. do 30.11. oraz zgod-
nie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
z 12.11.2001r. z póź. zm . w sprawie połowu oraz warunków chowu,

hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie  (Dz. U. 
z 4.12.2001r.)  w okresie od 01.12. do końca lutego. 

4. Wisła obwód nr 3
Na odcinku od śluzy (przepompowni) do mostu drogowego 
w Chełmnie – 1 km prawego i lewego brzegu (od 806,5 km 
do 807,5 km z biegiem rzeki). Od 15.03. do 31.05. */zakaz wędkowa-
nia (zarybienia smoltami troci i łososia).
*/ W przypadku przedłużenia terminu zarybień - zakaz wędkowania
może być przedłużony do 15.06. 

5. Wisła obwód nr 4
Od rowu łączącego starorzecze z Wisłą 400 m powyżej ujścia rzeki Wda
do rowu łączącego starorzecze z Wisłą, 500 m poniżej ujścia rzeki Wda
i 100 m w głąb rzeki Wisły (lewy brzeg) - w okresie od 1.10. do 31.12.
zakaz połowu i posiadania troci i łososia. Zakaz połowu i posiadania
troci i łososia w okresie od 01.10. do 30.11. oraz zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z 12.11.2001r.
z póź. zm . w sprawie połowu oraz warunków chowu, hodowli 
i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. 
z 4.12.2001r.)  w okresie od 01.12. do końca lutego.

1.4. Jedno łowisko górskie to: 
rzeka Wel, Zielona Struga, Mątawa nr 2, Struga Lubianka, Pissa nr 2,
Górzanka, Kiełpińska Struga, Katlewska Struga, Wólka, Świnarc,
Poburzanka, Gizela, Sandela, Groblica, Struga Lubicka, Drwęca na
odcinku od 200 m poniżej jazu młyna w Lubiczu do mostu drogowego
w miejscowości Złotoria, wraz z dopływami. 

1.5 Ograniczenia na wodach górskich – rzekach
1. Drwęca
a. Od 200 m poniżej jazu młyna w Lubiczu do osi podłużnej mostu
autostrady A1 w miejscowości Nowa Wieś wraz z dopływami - do-
zwolone wędkowanie na przynęty sztuczne i roślinne oraz metodą
spinningową i muchową. Wędkowanie zabronione od 1.10 do 31.12.
b. Od osi podłużnej mostu autostrady A1 w miejscowości Nowa Wieś
do mostu drogowego w m. Złotoria wraz z dopływami - dozwolone
wędkowanie na przynęty sztuczne i roślinne oraz metodą spin-
ningową i muchową. Wędkowanie zabronione od 15.03 do 15.05 */ 
i od 1.10 do 31.12.
*/ W przypadku przedłużenia terminu zarybień - zakaz wędkowania
może być przedłużony do 31.05.

2. Wel wraz z dopływami
a. Od młyna w Chełstach do ujścia do Drwęcy - dozwolone węd-
kowanie na przynęty sztuczne i roślinne oraz metodą spławikową,
spinningową i muchową. Połów ryb metodą spinningową odbywa
się przy użyciu przynęt wyposażonych w pojedynczy, bezzadziorowy
haczyk lub kotwiczkę. Połów ryb metodą muchową odbywa się przy
użyciu much zawiązanych na bezzadziorowych lub pozbawionych
zadziora haczykach. Od 1.09. do 31.12. zakaz połowu ryb metodą
spinningową. Całkowity zakaz zabierania oraz posiadania lipieni;
pstrąg potokowy limit dobowy 1 sztuka. Całoroczny całkowity zakaz
wędkowania metodą spławikową na terenie rezerwatu „Piekiełko“.
W rezerwacie poruszanie dozwolone jest tylko po istniejacych
ścieżkach.
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b. Od jazu w m. Bratian do ujścia do Drwęcy - wędkowanie zabro-
nione.
c. Od miejscowości Chełsty do mostu - Straszewy - zakaz zabierania 
i posiadania pstrąga.
3. Mątawa Nr 2
Od zastawki poniżej jeziora Mątasek do jeziora Święte - dozwolone
wędkowanie wyłącznie na przynęty sztuczne metodą spinningową 
i muchową. Zakaz zbrojenia  wędek w kulę wodną i spławik. Zakaz
wędkowania od 1.09. do 31.12. 
4. Struga Lubianka, Kiełpińska Struga, Katlewska Struga, Wólka,
Świnarc (Linówka), Zielona Struga, Poburzanka, Gizela, Sandela,
Groblica - na całej długości
Dozwolone wędkowanie wyłącznie na przynęty sztuczne i roślinne
oraz metodą spławikową, spinningową i muchową. Połów ryb
metodą spinningową odbywa się przy użyciu przynęt wyposażonych
w pojedynczy, bezzadziorowy haczyk lub kotwiczkę. Połów ryb
metodą muchową odbywa się przy użyciu much zawiązanych na
bezzadziorowych lub pozbawionych zadziora haczykach. Obowiązek
posiadania podczas łowienia podbieraka. Od 1.09. do 31.12. zakaz
połowu ryb metodą spinningową. Całkowity zakaz zabierania oraz
posiadania lipieni; pstrąg potokowy limit dobowy 1 sztuka.
5. Struga Lubianka, Zielona Struga, Poburzanka, Gizela, Sandela,
Groblica na całej długości
Dozwolone wędkowanie wyłącznie na przynęty sztuczne metodą
spinningową i muchową. Zakaz zbrojenia wędek w kulę wodną 
i spławik. Zakaz wędkowania od 1.09. do 31.12.
6. Brynica
Od źródeł do ujścia Strugi Górzanki z wyłączeniem jezior Bryńskie
Południowe i Bryńskie Północne - dozwolone wędkowanie wyłącznie
na przynęty sztuczne metodą spinningową i muchową. Zakaz zbro-
jenia wędek w kulę wodną i spławik. Zakaz wędkowania od 1.09. 
do 31.12.
7. Pissa Nr 2
Od 50 m poniżej wypływu z jeziora Księte do jej ujścia do rzeki Brynica
- dozwolone wędkowanie wyłącznie na przynęty sztuczne metodą
spinningową i muchową. Zakaz zbrojenia wędek w kulę wodną 
i spławik. Zakaz wędkowania od 1.09. do 31.12.
8. Górzanka
Od 50 m poniżej wypływu z jeziora Górznieńskiego do jej ujścia do
rzeki Brynica - dozwolone wędkowanie wyłącznie na przynęty
sztuczne metodą spinningową i muchową. Zakaz zbrojenia wędek 
w kulę wodną i spławik. Zakaz wędkowania od 1.09. do 31.12.
9. Struga Lubicka na całej długości
Dozwolone wędkowanie wyłącznie na przynęty sztuczne metodą
spinningową i muchową. Zakaz zbrojenia wędek w kulę wodną 
i spławik. Zakaz wędkowania od  15.03. do 15.05. i od 1.09. do 31.12.
10. Ruziec nr 5
Od mostu drogowego na trasie Golub-Dobrzyń – Lipno w miejsco-
wości Wygoda do ujścia do rzeki Drwęca. Dozwolone wędkowanie
wyłącznie na przynęty sztuczne metodą spinningową i muchową.

Zakaz zbrojenia wędek w kulę wodną i spławik. Zakaz wędkowania
od 1.09.do 31.12. 
Szczegółowe informacje nt. zasad wędkowania na wodach górskich
zamieszczone są w informatorze „Wody Krainy Pstrąga i Lipienia“, 
w wykazie wód Okręgu PZW Toruń na rok 2017 oraz w wydawnictwie
„Nasze Wody“.

1.6. Na jeziorach:
a/ dopuszczalne wędkowanie ze środków pływających w porze nocnej
od 1.06 do 30.09. Nie dotyczy jezior wyłączonych całorocznie z węd-
kowania ze środków pływających. W pozostałym okresie dopuszcza
się wędkowanie w porze nocnej od świtu do zmierzchu, czyli 1 godzi-
na przed wschodem słońca do 1 godziny po zachodzie słońca.

b/ Zakaz mocowania środków pływających przy pomocy pala w toni
jeziorowej.

c/ Zakaz znakowania łowiska plastikowymi butelkami lub innymi
pływającymi przedmiotami.

d/ Zaleca się nie wypuszczania złowionych wymiarowych sumów 
do jezior.

1.7. Zakaz wędkowania, postoju samochodów i przyczep w miejs-
cach przeznaczonych do wodowania łodzi i czerpania wody.

1.8. Zakaz wędkowania ze środków pływających na wszystkich
rzekach Okręgu PZW Toruń, starorzeczach (łachach), dołach zale-
wowych rzeki Wisły i Drwęcy, za wyjątkiem koryta głównego rzeki
Wisły, Portu Drzewnego i rzeki Skarlanki.

1.9. Zakaz wędkowania i biwakowania na wszystkich wyspach
jeziornych Okręgu PZW Toruń.

1.10. Zakaz wędkowania metodą spinningową i „na żywca” w okresie
od 1.01. do 30.04. na jeziorach, stawach, wyrobiskach pożwirowych 
i starorzeczach rzek.

1.11. Upoważnia się Prezesa Okręgu, na wniosek Rady Rejonu, do
wprowadzenia okresowych wyłączeń z wędkowania w okresie 2 ty-
godni od dnia zarybienia wraz z poinformowaniem wędkarzy o obo-
wiązujących wyłączeniach, m. innymi poprzez zamieszczenie informa-
cji na stronie internetowej Okręgu oraz ogłoszenia prasowe. 

1.12. Okresy, wymiary ochronne, limity
Podczas wędkowania należy przestrzegać regulaminu amatorskiego
połowu ryb, oraz dodatkowo na wodach Okręgu Toruń okresów,
wymiarów ochronnych i limitów dla niżej wymienionych  
gatunków ryb.

GATUNEK             OKRES OCHRONNY    WYMIAR OCHRONNY UWAGI  

Boleń od 1.01. do 30.04. do 50 cm **/

Lin do 30 cm Dobowy limit - 4 sztuki.

Lipień od 1.03. do 31.05. do 30 cm **/ na rzece Wel obowiązuje całkowity zakaz zabierania oraz

posiadania lipieni 

Kleń, jaź do 30 cm Dobowy limit - 4 sztuki łącznie

Okoń od 1.04. do 30.04. do 18 cm i pow. 40 cm Dobowy limit - 20 sztuk, ale nie więcej niż 5 kg 

Pstrąg potokowy od 1.09. do 31.12. do 35 cm **/ Dobowy limit - 2 sztuki, a na rzece Wel i dopływach 1 szt.

Sandacz od 1.01. do 31.05. do 50 cm i pow. 90 cm **/

Szczupak od 1.01. do 30.04. do 50 cm  i pow. 90 cm **/

Węgorz od 15.06. do 15.07. do 60 cm ***/ Dobowy limit - 2 sztuki

Wymiary i  okresy ochronne ryb nie wymienionych w tabel i  obowiązują zgodnie z  Regulaminem Amatorskiego
Połowu Ryb.
***/  prawdopodobnie nastąpi  zmiana okresu ochronnego węgorza.
**/  Obowiązują l imity  usta lone w Regulaminie Amatorsk iego Połowu Ryb.  
Limit  dobowy obowiązuje w godzinach od 0.00 -  24.00:  sum -  1  sztuka; troć,  łosoś,  sandacz,  szczupak,  s ie ja ,
boleń ( łącznie)  -  2  sztuki;  l ip ień -  3  sztuki ,  pstrąg potokowy -  2  sztuki ,  łącznie obydwa gatunki  -  3  sztuki ,  
a   na rzece Wel  i  dopływach obowiązuje całkowity zakaz zabierania oraz posiadania l ip ieni;  pstrąg potokowy 
-  1  szt .za wyjątkiem odcinka od m. Chełsty do mostu –  Straszewy  gdzie obowiązuje całkowity zakaz zabierania 
i  posiadania pstrąga; certa -  5  szt . ;  brzana,  karp ( łącznie)  -  3  sztuki .  
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1.13. Rejestracja połowów ryb
Zgodnie z treścią ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 24.09.2010r.
wraz z późniejszymi zmianami oraz Uchwałą XXVII Krajowego Zjazdu
Delegatów PZW wędkarz ma obowiązek po wejściu na łowisko posia-
dania przy sobie rejestru połowów z wpisanym oznaczeniem łowiska
(nazwa łowiska) oraz daty wędkowania, który należy uzupełnić przed
zejściem z łowiska o liczbę i gatunki  złowionych  ryb. Bezpośrednio po
złowieniu jest obowiązek wpisania do rejestru połowów przezna-
czonych do zabrania: ryb łososiowatych, szczupaka, sandacza i lipie-
nia. Dotyczy to także konkursów wędkarskich. Rejestr połowów należy
zwrócić podczas wykupu składki na ochronę i zagospodarowanie wód
na kolejny rok skarbnikowi/kasjerowi Koła PZW.
W przypadku opłat okresowych – rejestr połowów należy zwrócić nie
później niż do końca roku kalendarzowego w Kole lub Okręgu PZW lub
podczas wykupu składki całorocznej na ochronę i zagospodarowanie
wód na rok następny u skarbnika/kasjera Koła.
Składkę na ochronę i zagospodarowanie wód skarbnik/kasjer Koła
powinien sprzedać po zdaniu rejestru połowów przez osobę kupującą
składki za rok poprzedni.

1.14 Trolling
Dopuszczony na akwenach o powierzchni powyżej 100 ha: Bachotek,
Chełmżyńskie, Ciche, Długie, Głowin, Goryń, Łasin Duży, Łąkorz (Łąko-
rek), Mełno, Mlewiec, Nogat, Partęczyny Wielkie, Płowęż, Radomno,
Rudnik, Skarlin, Sosno Duże, Trupel w m. Szwarcenewo, Wieczno
Południowe, Wieczno Północne (Bartoszewice), Zbiczno.  

1.15. Ograniczenia obowiązujące na jeziorach, na których rozgry-
wane są konkursy wędkarskie.

Jezioro WIELKI GŁĘBOCZEK - opiekun Rejon BRODNICA
1. Wolno wędkować w soboty i niedziele po południowej stronie
jeziora;
2. Od 1.05. do 30.09 . w soboty i niedziele po godzinie 8.00 dopusz-
czone powszechne wędkowanie, pod warunkiem, że w tym czasie
nie odbywają się zawody wędkarskie;
3. Terminy konkursów ustala 
Przewodniczący Rady Rejonu Brodnica;
4. Podczas konkursów wędkarskich – ograniczenie ilości używanej
zanęty mokrej do 5 litrów na 1 turę na 1 zawodnika.
5. Mocowanie środków pływających za zgodą KM Brodnica.

Jezioro SZAŃCE - opiekun Koło PKP Toruń
1. Od 1.05. do 30.09 .w soboty i niedziele po godzinie 8.00 dopusz-
czone powszechne wędkowanie, pod warunkiem, że w tym czasie
nie odbywają się zawody wędkarskie; 
2. Zakaz wędkowania ze środków pływających; 
3. Terminy konkursów ustala 
Prezes Koła PKP Toruń;
4. Podczas konkursów wędkarskich (zawody mistrzowskie i z cyklu
GP) – ograniczenie ilości używanej  zanęty mokrej do 5 litrów na 
1 turę na 1 zawodnika;
5. Po zakończeniu konkursów - ryby żywe po zważeniu są wpuszczane
do łowiska.

2.1. Inne /dodatkowe/ ograniczenia na jeziorach 
Dzikowo Rejon TORUŃ 
Całorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływających.
Zakaz połowu karpia z pokrywy lodowej.
Szaniec (Oszczywilk) w m. Gajewo REJON GOLUB-DOBRZYŃ
Całorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływających.
Całoroczny całkowity zakaz wędkowania na tzw. cyplu tataraku 
od południowo – wschodniej strony jeziora naprzeciwko wyspy.
Grabowiec Rejon GRUDZIĄDZ
Całorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływających. 
W okresie od 1.11. do 30.11. łowisko wyłączone z wędkowania. 
Małe Czyste Rejon CHEŁMNO
Łowisko wyłączone z wędkowania pod lodem za wyjątkiem części
południowej od parku do końca lasku modrzewiowego w prostej linii
do przeciwległego brzegu, a także II części jeziora po drugiej stronie
szosy za kościołem;
od 1.01. do 31.05 – wyłączone z wędkowania ze środków pływają-
cych. Zakaz wędkowania w obrębie kąpieliska, zakaz połowu uklei 
w zawodach za wyjątkiem mistrzowskich i zawodów organi-
zowanych przez Okręg dla młodzieży szkolonej. W trakcie wszyst-
kich zawodów dopuszczalna ilość zanęty w stanie namoczonym 
– do 2 litrów na jedną turę. 
Mlewiec łącznie z Korzą Rejon TORUŃ
Ograniczenie nęcenia do 3 kg suchej zanęty na dobę i do 3 litrów
mokrej zanęty w czasie zawodów. 
Płużnica Rejon WĄBRZEŹNO
Od 1.01. do 30.04 . wyłączone z wędkowania ze środ. pływających.
Starogrodzkie Rejon CHEŁMNO
Od 15.05. do 31.08. – zakaz wędkowania z pomostów kąpieliska,
miejsce wodowania łodzi wędkarskich na tzw. plaży wojskowej.

Skąpe Rejon GRUDZIĄDZ. 
Dopuszcza się wędkowanie ze środków pływających z wyłączeniem
silników spalinowych.
Józefowo Rejon TORUŃ
Całorocznie wyłaczone z wędkowania ze środków pływających.
Zakaz wędkowania na całej stronie południowej jeziora (od początku
plazy do stanowiska nr 1od strony pólnocnej konkursowej).
10. Zbiornik Nielbark Rejon NOWE MIASTO LUBAWSKIE
Całkowity zakaz wędkowania od 01 do 31 marca; całoroczny zakaz
wędkowania ze środków pływajacych.
11. Trupel Rejon NOWE MIASTO LUBAWSKIE
Od 1.01. do 31.05. wyłaczone z wędkowania ze środków pływają-
cych. Okres ochronny dla szczupaka i okonia do 31.05.
12. Sitno Rejon WĄBRZEŹNO
Od 1.01 do 31.05. zakaz spinningowania i połowu na żywca.
13. Bielice (Krotoszyny) Rejon NOWE MIASTO LUBAWSKIE
W latach 2017 i 2018 zakaz spinningowania
14. Łowiska (jeziora) całorocznie wyłączone z wędkowania ze środ-
ków pływających
Rejon Brodnica: Gutowo, Staw Ceglana i Ustronie (Cegielnia),

Wichulec; 
Rejon Chełmno: Broch, Niemczyk, Niemczyk (Suszek), 

Parówka, Trynki;
Rejon Chełmża: Dźwierzno, Pluskowęsy; 
Rejon Golub-Dobrzyń: Handlowy Młyn, Jeziórko, 

Kotlewo gm. Ciechocin, Stawek;
Rejon Grudziądz: Lniska,  Grabowiec, Sosnówka, Świerkocin;
Rejon Łasin: Gubiny; 
Rejon Nowe Miasto: Kuligi-Tylice,Mroczno, Bielice;
Rejon Toruń: Górsk łącznie z działką nr 401Kozielec; 
15. Od 1.01. do 31.05. wyłaczone z wędkowania ze środków pływa-
jących:
Rejon Łasin : Święte, Szynwałd, Kuchnia;
Rejon Golub-Dobrzyń: Słupno, Owieczkowo;
Rejon Nowe Miasto: Goryń.

2.2. Na wniosek Przewodniczącego OKS - w sytuacjach pilnych Prezes
Zarządu Okręgu uprawniony jest do wprowadzania czasowych
ograniczeń na określonych akwenach w powszechnym wędkowaniu 
i powiadamiania o tym właściwych Przewodniczących Rad Rejonów. 

3. Opłaty egzaminacyjne
3.1. W roku 2017 pozostają bez zmian zasady przeprowadzania egza-
minów na karty wędkarskie przez komisje egzaminacyjne działające
przy Okręgu PZW Toruń. Uwaga: komisje egzaminacyjne nie są
uprawnione do przeprowadzania egzaminów i wydawania zaświad-
czeń o ich zdaniu osobom z innego powiatu.
3.2. Odwoławcza komisja egzaminacyjna działająca przy biurze Okręgu
PZW Toruń jest upoważniona do przeprowadzania w wyjątkowych
sytuacjach egzaminów na kartę wędkarską. 
3.3. Wysokość opłaty za wydanie karty wędkarskiej określa roz-
porządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12.11.2001 r. 
w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli oraz innych 
organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. nr 138 poz. 1559 z późn. zm.).
3.4. Opłaty egzaminacyjne: podstawowa - 30,00 zł, ulgowa - 5,00 zł, dla
osób powyżej 70 roku życia.
Dzieci i młodzież ucząca się w szkołach dziennych do 24 –tego roku
życia na podstawie ważnej legitymacji oraz kobiety zwolnione są 
z opłat egzaminacyjnych.
3.5. Środki pochodzące z opłat egzaminacyjnych pomniejszone 
o podatek VAT, pozostają w całości w Kole, przy którym działa komisja
egzaminacyjna. 
4. Biuro Okręgu PZW w Toruniu oraz biuro ZGW-R Grzmięca w szcze-
gólnych przypadkach mają prawo do sprzedaży składek członkowskich
ogólnozwiązkowych i/lub składek członkowskich na ochronę i zago-
spodarowanie wód. Biuro Okręgu PZW w Toruniu oraz biuro ZGW-R
Grzmięca mają obowiązek systematycznego przekazywania, nie
później niż do 15.11. danego roku, kartotek członkowskich wraz 
ze zdanym rejestrem połowu do Kół – wskazanych przez wędkarzy. 
5. POROZUMIENIA
Informacje nt. podpisanych i zatwierdzonych przez Zarząd Okręgu lub
jego Prezydium porozumień z innymi Okręgami na wędkowanie będzie
można uzyskać w biurze Okręgu PZW Toruń lub zostaną podane na
stronie www.pzw.torun.pl i w wydawnictwie Nasze Wody.

6. Zasady wnoszenia składek 
członkowskich.
6.1. Składki członkowskie ogólnozwiązkowe oraz zakres i zasady
stosowania ulg i zwolnień w składce w roku 2017 – zgodnie z Uchwałą
nr 149 ZG PZW Warszawa z dnia 17.09.2016r.  w sprawie składki
członkowskiej na 2017 r. 
Członek Związku ma obowiązek wnosić składkę członkowską 
nie później niż do 30.04. każdego roku (§ 14 punkt 8 Statutu PZW). 
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Jeżeli składka nie zostanie opłacona do dnia 30.04. – aby zostać
członkiem PZW należy wnieść począwszy od dnia 1.05.: wpisowe 
(w roku 2017 dla członka zwyczajnego w wysokości 25,00 zł a dla człon-
ka uczestnika 12,00 zł) oraz składkę członkowską ogólnozwiazkową.
6.2. Składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód można
opłacać po wniesieniu składki członkowskiej ogólnozwiązkowej.
6.3. Składki członkowskie ogólnozwiązkowe i składki członkowskie na
ochronę i zagospodarowanie wód całoroczne - obejmują okres od
1.01.2017r. do 31.12.2017r.
6.4. Składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód zaw-
ierają w sobie wszystkie metody i sposoby wędkowania.
6.5. Istnieje możliwość wnoszenia składek członkowskich na ochronę 
i zagospodarowanie wód w dwóch ratach. Wniesiona I rata (wraz ze
składką członkowską ogólnozwiązkową) upoważnia do wędkowania do
31 marca 2017r. Drugą ratę może wnieść jedynie członek posiadający
opłaconą I ratę. 
6.6. Istnieje możliwość wykupienia składki w wysokości: 
a/ składka podstawowa 100,00 zł lub składka ulgowa 56,00 zł dla osób
posiadających wcześniej wykupione jedno łowisko na rok 2017 – bez
rzeki Wisły, a chcących wędkować na wszystkich wodach Okręgu,
b/ składka podstawowa 75,00 zł lub składka ulgowa 36,00 zł dla osób
posiadających wcześniej wykupioną rzekę Wisła jako jedno łowisko na
rok 2017, a chcących wędkować na wszystkich wodach Okręgu.

6.7. 
6.7.1. Do ulgowych składek członkowskich na ochronę i zagospo-
darowanie wód na wszystkie wody Okręgu mają prawo:
1/ osoby odznaczone złotą lub srebrną odznaką PZW;
2/ osoby posiadające udokumentowany 40-letni staż członkowski

w PZW;
3/ osoby powyżej 70-tego roku życia.
6.7.2. Dla młodzieży uczącej się w szkołach dziennych od 16-tego do
24-tego roku życia składka członkowska na ochronę i zagospo-
darowanie wód wynosi 50,00 zł.
6.7.3. Młodzież ucząca się - członkowie uczestnicy PZW do lat 16-tu
uiszczają składkę na ochronę i zagospodarowanie wód w wysokości
15,00 zł. 
Kwota ta zostanie przeznaczona na działalność z młodzieżą. 
Osoby te po wniesieniu składek posiadają uprawnienia do wędkowa-
nia na wszystkich wodach Okręgu Toruń oraz na wodach nizinnych
PZW na terenie całego kraju. 
6.7.4. Młodzież ucząca się do lat 14-tu nie zrzeszona w PZW może węd-
kować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska 
i dziennego limitu swego opiekuna i w czasie jego obecności.
6.7.5. Osoba, której współmałżonek ma wykupioną składkę człon-
kowską ogólnozwiązkową oraz składkę członkowska na ochronę i za-
gospodarowanie wód na wszystkie wody na rok 2017 (295 zł), na jedno
łowisko bez rzeki Wisły (195 zł) lub na rzeke Wisłę (220 zł) ma prawo
po wykupieniu składki członkowskiej ogólnozwiązkowej do wykupienia
składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód na wszy-
stkie wody Okręgu Toruń o wartości 5 zł, na jedno łowisko bez rzeki
Wisły o wartości 5 zł lub na rzekę Wisłę o wartości 5 zł. Każda z w/w
osób ma prawo do wędkowania w ramach swojego łowiska i limitu.
6.8. Członkowie PZW odznaczeni „Złotą odznaką PZW z wieńcami” po
wniesieniu składki członkowskiej ogólnozwiązkowej oraz składki
członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód w wysokości
50,00 zł i uzyskaniu w biurze Okręgu wpisu w legitymacji członka PZW,
są uprawnieni do wędkowania na wodach PZW użytkowanych przez
Okręg PZW Toruń. 
6.9. Członkowie PZW, którzy otrzymali pozwolenie „Za zasługi dla roz-
woju wędkarstwa” po wniesieniu składki członkowskiej ogól-
nozwiązkowej oraz składki członkowskiej na ochronę i zagospo-
darowanie wód w wysokości 50,00 zł, a zweryfikowani Strażnicy
SSRyb. Okręgu Toruń 5,00 zł – są uprawnieni do wędkowania na
wodach użytkowanych przez Okręg PZW Toruń. Pozwolenia „Za zasłu-
gi dla rozwoju wędkarstwa” Skarbnik Koła będzie odbierał w biurze
Okręgu, po wcześniejszym przedstawieniu imiennej listy  uprawnionych
osób z podaniem numerów ich kart wędkarskich. Skarbnik wydaje
zainteresowanym w/w pozwolenie po uprzednim opłaceniu przez zain-
teresowanego w macierzystym Kole składki członkowskiej ogól-
nozwiązkowej.

6.10. Składki na ochronę i zagospodarowanie wód okresowe.
6.10.1. Za okres jednego dnia uważa się okres kolejnych 24 godzin.
Składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód okresowe
3-dniowe, 7-dniowe dotyczą kolejno następujących po sobie dni. 
6.10.2. Osoba sprzedająca składki członkowskie na ochronę i zagospo-
darowanie wód okresowe wpisuje: dzień, godzinę rozpoczęcia węd-
kowania oraz dzień i godzinę zakończenia wędkowania np.: 
6 wędkowanie na 1 dzień (jedną dobę) od dnia 21 maja 2017r. godzina
16.01 do dnia 22 maja 2017r. do godziny 16.00 lub dnia 21 maja 2017r.
od godziny 00.00 do godziny 24.00;
6 wędkowanie na 3 dni: od dnia 1 maja 2017r. godzina 15.01 do dnia 
4 maja 2017r. do godziny 15.00 lub od dnia 1 maja 2017r. godzina
00.00 do dnia 3 maja 2017r. godzina 24.00;

6 wędkowanie na 7 dni: od dnia 1 maja 2017r. godzina 12.01 do dnia 
8 maja 2017r. do godziny 12.00 lub od dnia 1 maja 2017r. godzina 00.00
do dnia 7 maja 2017r. godzina 24.00.
6.10.3. Składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód okre-
sowe na wody Okręgu upoważniają do wędkowania na wszystkich
wodach Okręgu, zawierają w sobie wszystkie metody i sposoby węd-
kowania.
6.10.4. Składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód okre-
sowe dla członków PZW mogą opłacać tylko osoby posiadające wyku-
pioną , aktualną składkę członkowską  ogólnozwiązkową na rok 2017. 
6.10.5. Składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód okre-
sowe na wędkowanie można wykupić w siedzibie Okręgu, 
w ZGW-R Grzmięca, niektórych Kołach PZW , stacjach benzynowych,
sklepach wędkarskich, ośrodkach turystycznych, gospodarstwach
agroturystycznych i innych, z którymi zostaną zawarte stosowne
umowy . Informacje o punktach sprzedaży podane zostaną na stronie
internetowej Okręgu : www.pzw.torun.pl.
6.10.6. Opłat okresowych na 1, 3 lub 7 dni można dokonywać także za
pośrednictwem strony internetowej Okręgu (www.pzw.torun.pl), na
której po wejściu w zakładkę „opłata składek okresowych”, wpisaniu
wszelkich danych potrzebnych do wystawienia zezwolenia, wpisania
daty wędkowania (okres 1, 3 i 7 dni jest automatycznie wyliczany, po
wpisaniu pierwszego dnia i godziny wędkowania - godzina za-
kończenia wędkowania jest wyliczana automatycznie), wniesieniu
stosownej opłaty na konto firmy PayU S.A.(firma zajmująca się płat-
nościami internetowymi), z którą Okręg ma podpisaną stosowną
umowę – na podany adres e-mail, po zaksięgowaniu wpłaty, zostanie
automatycznie wysłane, wypełnione komputerowo (automatycznie)
zezwolenie wraz z rejestrem. Realizacja przelewów bankowych odbywa
się w godzinach pracy banków internetowych, przez które dokonywana
jest płatność. Następnie zezwolenie należy wydrukować i mieć przy
sobie podczas wędkowania. Na zezwoleniu elektronicznym nie obow-
iązuje hologram oraz podpis członka Prezydium Zarządu Okręgu.
Wniesiona składka okresowa nie uprawnia do wędkowania bez posia-
dania podczas wędkowania zezwolenia wraz z rejestrem oraz dowodem
zapłaty, które otrzymuje się podczas wykupywania składek 
u skarbnika lub po zaksięgowaniu wpłaty – na adres e-mail. Członkowie
PZW Okręgu Toruń chcąc uczestniczyć w zawodach (konkursach) węd-
karskich, zobowiązani są posiadać wykupioną całoroczną lub okresową
(na dzień odbycia zawodów) składkę członkowską na ochrone 
i zagospodarowanie wód na wodach Okręgu Toruń. Posiadanie wyku-
pionej tylko składki członkowskiej ogólnozwiązkowej nie upoważnia do
wędkowania podczas zawodów (konkursów) wędkarskich. 
Powyższa zasada dotyczy również innych wędkarzy rozgrywających 
– po uzyskaniu zgody - na wodach Okręgu Toruń zawody wędkarskie. 

7. Uwaga
7.1. Osoba kupująca opłatę okresową na ochronę i zagospodarowanie
wód zobowiązana jest do legitymowania się podczas jej zakupu kartą
wędkarską, a w przypadku zakupu składek członkowskich na ochronę 
i zagospodarowanie wód dla członków PZW, również legitymacją
członkowską z wykupioną uprzednio składką członkowską ogól-
nozwiązkową na rok 2017.
7.2. Ulgi dla członków PZW stosuje się w roku kalendarzowym, 
w którym osoba zainteresowana nabywa lub traci prawo do skorzysta-
nia z ulgi. 
7.3. Obowiązek udokumentowania 40-letniego stażu członkowskiego
spoczywa na członku PZW ubiegającym się o ulgę z tego tytułu. 
Staż członkowski obejmuje tylko lata, w których była opłacana skład-
ka członkowska ogólnozwiązkowa. Dokumentami potwierdzającymi
staż członkowski są w szczególności: legitymacja członka PZW - karta
ewi-dencyjna członka PZW (kartoteka członkowska). Decyzję o zas-
tosowaniu ulgi po przyjęciu dokumentów przez Skarbnika, podejmuje
w for-mie pisemnej Prezes Koła. Komisje Rewizyjne Kół
przeprowadzają bie-żącą kontrolę prawidłowości zastosowania w/w
ulgi. Od decyzji Pre-zesa Koła istnieje możliwość odwołania się do
Zarządu Okręgu. Sekre-tarz lub Skarbnik ZO po zapoznaniu się z kom-
pletem dokumentów przed-stawiają sprawę na najbliższym posiedzeniu
ZO, który podejmuje w dro-dze uchwały ostateczną decyzję w spraw-
ie uznania 40-letniego stażu.
Członkowie PZW z innych Okręgów, aby wykupić ulgową składkę na
ochronę i zagospodarowanie wód na wody Okręgu Toruń dla osób
posiadających udokumentowany 40-letni staż członkowski - są zobow-
ią-zani posiadać podczas zakupu i pozostawić w Kole zaświadczenie 
z ma-cierzystego Okręgu podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentacji, że legitymują się 40-letnim, udokumentowanym stażem
członkowskim.
7.4. Ulgi dla młodzieży uczącej się w szkołach dziennych od 16-tego
do 24-tego roku życia stosuje się za okazaniem ważnej legitymacji
szkolnej lub studenckiej.
7.5. Skarbnik ma obowiązek wpisania do „listy imiennej przyjętych
składek...” numeru dokumentu (np. legitymacji szkolnej), który po-
twierdza prawo do zastosowania ulgi w składce. 
7.6. Skarbnik ma obowiązek wpisania do „listy imiennej przyjętych
składek….” w przypadku sprzedaży składek członkowskich na
ochronę i zagospodarowanie wód na 1 łowisko (jezioro, rzeka) – nazwę
tego akwenu.
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WĘDKARZU !
KAŻDE ŁOWISKO, NA KTÓRYM BĘDZIESZ

WĘDKOWAĆ, 
NIECH ZAWSZE BĘDZIE CZYSTE

Leszcz uchodzi za rybę pospolitą, a jednak złowienie
okazałej sztuki ważącej ponad 3 kg tylko niewielu się
udaje. Warto pamiętać, że leszcz nierzadko osiąga 6, 
a nawet 7 kg wagi ciała. 

Jezioro daje najlepsze warunki bytowania leszczom, niż może
uczynić to rzeka. Ryby rosną tu szybko i osiągają imponujące
rozmiary, sięgające nawet 7 kg. Obecnie zarybia się leszczem
wiele jezior, które nie są naturalnym siedliskiem tego gatunku,
dlatego szukając łowiska należy w pierwszej kolejności kierować
się informacją gospodarza danego akwenu, a nie naturalnym
uwarunkowaniem jeziora. 

Bardzo dobrze rosną w jeziorze o zróżnicowanej głębokość 
w zakresie 2 - 14 m, z dnem na przemian twardym i mulistym,
z wielogatunkowym rybostanem i z górkami podwodnymi.
Duże osobniki oraz liczna ławica najchętniej trzymają się głęb-
szej [8-14 m] wody i tam należy je łowić, co można robić rów-
nież w dzień. Specyficzne uwarunkowania mogą sprawić, 
że duża ławica wpłynie na żerowisko w wodzie głębokości 
1 metra, czynią to jednak zazwyczaj w nocy. 

Wędkarzowi przyjezdnemu, w jeziorze o powierzchni kilkuset
hektarów, trudno jest odnaleźć ławicę. Do zlokalizowania jej

Z FEEDEREM 
NA LESZCZA 

żerowisk lub ostoi należy posłużyć się echosondą, szczegóło-
wymi informacjami gospodarza [np. punkty orientacyjne, dane
GPS, mapa batymetryczna] lub np. skorzystać z pomocy prze-
wodnika. 

7.7. Zniżki w składce członkowskiej ogólnozwiązkowej i składce na
ochronę i zagospodarowanie wód z tytułu odznaczeń honorowymi
odznakami PZW stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej
nadanie odznaczenia lub wpisu o posiadanym odznaczeniu do legity-
macji członkowskiej – potwierdzonym przez Prezesa Koła lub biuro
Okręgu. 
7.8. Prawo do wędkowania w wodach użytkowanych przez PZW mają
tylko osoby posiadające aktualną kartę wędkarską (w tym: członkowie
PZW i osoby nie zrzeszone w PZW), przestrzegające obowiązujących
zasad, po opłaceniu stosownych, obowiązujacych składek.
7.9. Wszystkie osoby chcące wykupić składkę członkowską na ochronę
i zagospodarowanie wód na rok 2017 są zobowiązane zdać rejestr
połowów za rok 2016 i pobrać taki rejestr na rok 2017.
7.10. W przypadku stwierdzenia nie wpisania podczas sprzedaży
składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód wszyst-

kich wymaganych danych, a szczególnie nazwy łowiska, a także przy
sprzedaży składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód
okresowych – dat i godzin, osoba pełniąca obowiązki związane ze
sprzedażą składek członkowskich ogólnozwiązkowych i składek człon-
kowskich na ochronę i zagospodarowanie wód  poniesie konsekwen-
cje finansowe - zostanie obciążona równowartością wadliwie wystaw-
ionych składek na ochronę i zagospodarowanie wód. 
7.11. Wszystkich wędkujących obowiązuje przestrzeganie ustalonych
Rozporządzeniem Wojewody kujawsko-pomorskiego/Marszałka oraz
Wojewody warmińsko-mazurskiego/Marszałka obrębów ochronnych
ryb, w tym zakazu wędkowania na jeziorach – na obszarach objętych
obrębami ochronnymi w okresie od 1 marca do 31 lipca. 
Z treścią w/w Rozporządzeń można zapoznać się m. in. w biurze Okrę-
gu PZW Toruń, w siedzibie ZGW-R Grzmięca, na stronie internetowej
www.pzw.torun.pl oraz w wykazie wód n/Okręgu na rok 2017. 
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Z doświadczenia wędkarskiego wynika, że najczęściej można tra-
fić na leszcze: 
- w okolicy cypla, na stoku przybrzeżnym [inaczej spad przy-
brzeżny], trzcin, roślin pływających w rozległych zatokach znaj-
dziemy leszcze o wadze do 1 kg; 
- w okolicy podwodnej górki zarośniętej podwodną roślinnością,
w głębokich zatokach [od 2 do 5 m], w okolicy zatopionych
drzew, w strefie ujścia głębokiego dopływu, na twardym blacie 
o głębokości do 10 m będą leszcze o wadze 2-3 kg; 
- na stokach podwodnej górki leżącej na głębokości 6-12 m, na
stoku w głębokiej wodzie [8-14 m], na twardym blacie leżącym
na głębokości od 10 m do 14 m - w tych miejscach znajdziemy
doskonałe łowiska dużych leszczy, czyli ważących znacznie
powyżej 3 kg. 
Wiosną leszcze masowo przebywają przez kilka tygodni w płyt-
kiej wodzie, niedaleko brzegu. Związane jest to z tarłem [okres
rozrodu ryb]. 
Tak w rzece, jak i w jeziorze leszcza łowi się z dna, wcześniej obfi-
cie nęcąc łowisko. Można to robić przez 2-3 kolejne dni w porze
nieco przed łowieniem, lub zanęcić w dniu i chwili rozpoczęcia
wędkowania, wtedy na dobre efekty można czekać kilka godzin
lub cały dzień. Gdy leszcz zaprzestaje żerować i ustają brania 
w głębokim łowisku, warto sprawdzić strefę kilku metrów wyżej
nad zanęconym dnem - wtedy łowi się w toni, na zestaw spławi-
kowy. Przebywające w toni ryby często biorą z opadu [do zacię-
cia potrzebny jest dobry refleks], trudno się je nęci, ale warto
tego spróbować. Dla lubiących wyzwania otworem stoi technika
podania przynęty wyżej ponad dnem praktykowana przez kar-
piarzy, o nazwie Zig Rig. 

Klasyczna wędka gruntowa 
Powszechnie używana wędka do łowienia jeziorowego leszcza
składa się z wędziska o ciężarze wyrzutu do 60 g, kołowrotka,
żyłki, haczyka, podkarmiacza - może to być sprężyna lub koszy-
czek obustronnie otwarty, obciążenia - może to być koszyczek
lub dodatkowy ciężarek. Do sygnalizowania brania używa się
sygnalizator podwieszany na żyłce, pod leżącym na podpórkach
wędziskiem. Wędkarz siada koło wędki w takim ułożeniu, aby
mógł błyskawicznie podnieść wędzisko i zaciąć biorącą rybę. 
Tą wędką łowi się również z łodzi (cumowanej na 2 kotwicach).
Wędka gruntowa umożliwia łowienie w strefie przybrzeżnej 
i w znacznym oddaleniu od brzegu. 
Wędzisko spoczywa na dwóch podpórkach, więc nie jest istotna
jego masa. Natomiast ważną cechą jest wyraźne ugięcie szczy-
towej części blanku podczas zarzucania przynęty, dzięki temu
przynęta łagodnie szybuje w łowisko. Miękka przynęta, jak maka-
ron, ciasto, pasta, a nawet rosówka często spadają z haczyka
podczas dalekiego i silnego wyrzutu z twardego wędziska, nato-

miast miękkie wędzisko nie „gubi” przynęty. A zatem bez zna-
czenia pozostaje, jakiego typu użyjemy wędzisko: węglowe,
kompozytowe czy szklane. 
W nocnym łowieniu lepiej funkcjonuje wędzisko z przelotkami 
o dużej średnicy, dzięki temu żyłka nie plącze się na szczytówce
podczas nakładania przynęty i zarzucania. 
Kołowrotek nie jest poddany dużemu obciążeniu, więc można
użyć lekki, ze szpulą mieszcząca 100-150 m żyłki o średnicy 
0,24 mm. 
Żyłka odgrywa dużą rolę, zarówno główna i przyponowa. Na
początku sezonu warto nawinąć nową, przeznaczoną do łowie-
nia gruntowego; taka żyłka posiada zwiększoną odporność na
przetarcie, łatwo tonie, dobrze przylega do dna i ułatwia zacięcie
z dużej odległości. Jeśli leszcze są łowione w słoneczny dzień 
w klarownej wodzie o głębokości do 5 m, to kolor żyłki należy
dobrać do barwy dna łowiska - nie powinna kontrastować 
z dnem. 
Przypon można nabyć gotowy, z hakiem do połowu leszcza,
bądź zaopatrzyć się w żyłkę przyponową i leszczowe haczyki do
samodzielnego wiązania. Warto nabyć modele dedykowane do
łowienia gruntowego z dna, są odpowiednio profilowane i uła-
twiają dobre zacięcie leszcza. 

Haczyki 
Kształt haczyka odgrywa znacznie większą rolę, niż jego rozmiar.
Sprawia to specyficzny sposób żerowania leszcza oraz kształt
pyska i warg, ktore wysunięte tworzą długi i twardy ryjek.
Leszczowy hak do łowienia z dna niezmiernie ułatwia zacięcie
oraz doskonale trzyma rybę podczas holowania. Wielkość haczy-
ka dobiera się do wielkości przynęty oraz jej rodzaju, 
w miarę możliwości warto dobrać kolor haczyka do barwy przy-
nęty np. złoty haczyk do kukurydzy, niklowy do ciasta z kaszy
mannej lub białych robaków itd. Użyty do miękkiego ziarna
haczyk powinien być wykonany z grubego drutu, użyty do pasty
powinien mieć spłaszczone kolanko, do dendrobeny - zadziory
na trzonku. Przydatne i najczęściej używane wielkości haczyka
to: 6, 8, 10. Polując na okazy 4- lub 6-kilogramowe można użyć
haczyk nr 4. warto wiedzieć, że podczas bardzo chimerycznego
żerowania dużych osobników niekiedy stosuje się wzmocniony
haczyk nr 14. 

Haczyk blisko zanęty 
Podkarmiacz [zwany też podajnikiem] napełniony jest zanętą,
która ma zadanie zwabić leszcza do przynęty z haczykiem. W roli
podkarmiacza najczęściej stosuje się sprężynę ze względu na
niski koszt nabycia, prostotę obsługi i dużą skuteczność m.in. 
w zarośniętym łowisku oraz z miękkim dnem. 
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Ryby bardzo często podpływają do podkarmiacza i z niego wyja-
dają zanętę, więc długość przyponu powinna być ograniczona
do 10-15 cm. Sposób żerowania leszcza sprawia, że ryba jest
wstępnie zacięta już w chwili podnoszenia przynęty z dna. 
W takiej chwili rolą wędkarza jest błyskawiczne docięcie ryby 
i rozpoczęcie holu. Podkarmiacz należy uzupełniać zanętą po
każdorazowym wyciągnięciu z łowiska. 
Można pójść dalej i wyposażyć się w zestaw do Method Feeder,
czyli specjalną miseczkę (foremkę) i ciężarek (a wtedy warto
sięgnąć po zanętą tego typu). Foremka służy do kształtnego
ugniatania zanęty w koszyczku, do którego wcześniej, w odpo-
wiednie miejsce, wkłada się haczyk z przynętą. Podczas zarzuca-
nia przynęta jest schowana w zanęcie, a gdy ten ładunek upad-
nie na dno i zanęta zacznie pracować, wkrótce haczyk z przynętą
znajdzie się dokładnie w kopczyku zanęty wydobywającej się 
z podajnika. Jest to rozwiązanie od lat stosowane w karpiar-
stwie, a w postaci zmodyfikowanej dziesiątki lat temu stosowa-
ne jako tzw. cumel istota rozwiązania jest jedna: haczyk z przy-
nętą jak najbliżej zanęty w podkarmiaczu. 

Wędzisko feeder 
Wędzisko feeder [czytaj fider] służy do łowienia z dna metodą
drgającej szczytówki, z użyciem podkarmiacza. Doskonale nada-
je się do łowienia leszcza w strefie przybrzeżnej jeziora, w cofce
zbiornika zaporowego, na rozległej płyciźnie i nieodległym bla-
cie. Rolę sygnalizatora brania pełni cienka i elastyczna szczy-
tówka, którą obserwuje łowiący i na podstawie jej ruchów
podejmuje odpowiednią decyzję. 
Wędka typu feeder na leszcza składa się z wędziska, bardzo czu-
łej szczytówki, średniej wielkości kołowrotka, żyłki, haczyka,
podkarmiacza, ewentualnie z dodatkowego obciążenia. 
Holowany leszcz szybko słabnie na wędce, więc nie stosuje się
grubego zestawu na twardym wędzisku, a wręcz przeciwnie.
Powinno mieć miękką akcję, czyli łatwo uginać się do połowy
swojej długości. 
Wygodniej łowi się wędziskiem długości 420 cm. Markowe
wędzisko posiada w komplecie 3-4 szczytówki, o zróżnicowanej
sztywności [tzw. ugięcia]. Szczytówkę dobiera się do panujących
warunków na łowisku: siła wiatru i falowania, odległość zarzu-
cenia zestawu, masa zestawu itp. Obserwowanie szczytówki 
w nocy jest kłopotliwe i łatwo ją złamać, więc odradza się nocne
łowienie za pomocą obserwacji szczytówki, lepiej użyć inne
wędzisko. 
Zestaw kilku wymiennych szczytówek [oraz jakość ich wykona-
nia] ma bardzo istotny wpływ na wynik łowienia. Im czulsza
szczytówka, tym szybciej przekazuje sygnał o braniu, a wędkarz
może zaciąć rybę już w chwili smakowania przynęty - to najlep-
szy moment do zacięcia. Zbyt twarda szczytówka nie sygnalizu-
je delikatnego brania, więc przeoczy się branie, być może życio-
wego leszcza. 
Kołowrotek powinien pomieścić 100-150 metrów żyłki średnicy
0,25 mm. Warto wyposażyć się w kołowrotek z mechanizmem
wolnego biegu szpuli [tzw. baitfeeder], aby w innych okoliczno-
ściach wykorzystać go w łowieniu leszcza gruntówką. 

Dodatkowe obciążenie 
Niekorzystne przesuwanie zestawu po dnie może powodować
ruch wody (prądy), falowanie, duży spadek dna w łowisku [stro-

my stok lub zbocze górki]. W takich sytuacjach, w roli obciąże-
nia dodatkowego stosuje się ciężarek z krętlikiem, który docze-
pia się do podkarmiacza w celu utrzymania zestawu w wybra-
nym miejscu. Dlatego ciężarek powinien mieć nieregularny
kształt, godne polecenia są: riser, kolczasta bomba, torpeda,
romb. 

Nowoczesny feeder 
Nowoczesny feeder potrafi pozbyć się obciążenia [lub podkar-
miacza] podczas holowania ryby, gdy takowy zahaczy o pod-
wodną przeszkodę i uniemożliwia kontynuowanie holu - gdy
wędkarzowi puszczą nerwy i szarpnie wędką, utraci zestaw 
i rybę, a ta niestety pozostanie z haczykiem w pysku, aby tego
uniknąć wystarczy zastosować tzw. bezpieczny klips nabyty za
parę złotych. Wędkarze lubiący nowinki często łowią duże lesz-
cze metodą włosową bez użycia włosa, czyli na pęczek robaków
nanizanych na tzw. klips do robaków (konieczność użycia haczy-
ka typu D`Rig). 

Zanęty oraz przynęty roślinne i zwierzęce 
Leszcz bardzo chętnie i wielokrotnie wpływa w zanęcone łowi-
sko. Jeśli zanęta mu smakuje, to ławica ryb pozostaje w zasięgu
wędki nawet dwie godziny, co zapewnia częste brania. 
Ryby tworzą liczną ławicę, która ma duże zapotrzebowanie
pokarmowe. Uboga w składniki smakowe i zapachowe oraz
podana w małej ilości zanęta nie zatrzyma ryb na tyle długo, aby
wędkarz mógł złowić wiele ryb. Dlatego należy stosować bardzo
dobrej jakości specjalistyczne zanęty, w ilości 4-6 kilogramów
suchej mieszanki na długi dzień łowienia. Firmowa mieszanka
składa się z licznych składników, których głównym zadaniem jest
wywołaniu u ryby uczucia głodu, nienasycenia, dużego apetytu
- żerujący leszcz łapczywie chwyta przynętę. Podczas całodobo-
wego lub wielodniowego wędkowania powinno się stosować
dodatek znacznie przyspieszający trawienie pożartej zanęty, aby
ryba szybko zgłodniała i wróciła w nęcone łowisko z zamiarem
żerowania. 
Ponadto można nęcić śrutą zbożową, zmiękczonym ziarnem,
robakami, kulkami proteinowymi, pelletem, makaronem
[muszelki, rurki]. Własnoręczne przygotowanie wieloskładniko-
wej zanęty jest czasochłonne i często pracochłonne, w ciepłej
porze roku pojawia się kłopot z właściwym przechowywaniem
na łowisku łatwo psujących się produktów. Natomiast użycie
gotowych mieszanek zanętowych, dostępnych w sklepach, roz-
wiązuje te problemy. Przygotowanie ich do użycia w łowisku
polega na nawilżeniu wodą, ulepieniu kul i celnym wrzuceniu 
w określone miejsce [instrukcja przygotowania znajduje się na
opakowaniu]. Taką zanętę można wykorzystać do napełniania
podkarmiacza. 
Z praktyki wędkarskiej wynika, że leszcz najczęściej wpływa 
w zanętę pachnącą: piernikiem, scopexem, wanilią, karmelem,
ochotką, czekoladą, konopią. Oczywiście każde łowisko posiada
swoją specyfikę w tym zakresie. 
Sprawdzoną przynętą roślinną jest makaron [kształt gwiazdki,
muszelki, kolanka], groch, łubin, ciasto z kaszy manny i pasta 
z chleba. Aby osiągnąć dobre wyniki łowienia należy przyzwy-
czaić leszcza do zjadania grochu, łubinu i makaronu, a można to 
osiągnąć systematycznie nęcąc tymi produktami przez 2-4 dni.
Na wielu łowiskach ryby już znają te przynęty, więc nie ma
konieczności przyzwyczajania. Do grupy przynęt roślinnych zali-
cza się również pellet kukurydziany i kulkę proteinową bez bia-
łka zwierzęcego. Przynęty z tej grupy ryby najchętniej zjadają 
w ciepłej porze roku. 
Przynęta zwierzęca jest nadzwyczaj chętnie zjadana w każdej
porze roku. W tej roli najczęściej używa się białego robaka [larwa
muchy], czerwonego robaka, dendrobenę, kawałki dużej
dżdżownicy (rosówki). Te przynęty są powszechnie dostępne,
łatwe w przechowywaniu i niedrogie. Niezwykle skuteczną przy-
nętą jest ochotka, to naturalny pokarm leszcza. Jest bardzo mała
i podatna na zniszczenie, trudno założyć ją na haczyk i równie
kłopotliwa w przechowywaniu. Z tych powodów nie stosuje się
jej w wędkarstwie amatorskim. 
Każdego typu przynęta powinna być świeża i dobrze trzymać się
haczyka. Każdą z wymienionych przynęt można aromatyzować
specjalnym płynem [dip, atraktor] w celu doraźnej zmiany
smaku lub zapachu przynęty. 

Waldemar Ptak
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Uchwała nr 257/2016 
Na podstawie § 47 ust. 1 Statutu PZW , Zarząd Okręgu akceptuje
uchwałę nr 61 Prezydium z 19.03.2016r.  zatwierdzającą  w wyniku roz-
patrzenia sprawozdań rocznych oceny działalności Kół  PZW Okręgu
Toruńskiego oraz wniosków Komisji ds. oceny działalności Kół  punk-
tację roczną oceny działalności Kół za 2015 r. stanowiącą załącznik do
niniejszej uchwały, zgodnie z którą najwięcej punktów uzyskały n/w
Koła:
Koło Miejskie Wąbrzeźno - 120 punktów (I miejsce)
Koło Miejskie Nowe Miasto Lub. - 116 punktów (II miejsce)
Koło Miejskie Chełmno - 103 punkty (III miejsce)
oraz odstąpienie od stosowania rygorów określonych w punkcie III ust.
3 ppkt. 1) i 2) Regulaminu rocznej oceny działalności Kół PZW Okręgu
Toruńskiego w odniesieniu do sprawozdań za 2015 rok. 

Uchwała nr 258 /2016
W wyniku rozpatrzenia odwołań Kół PZW, uwzględniając OPINIĘ
Komisji Oceny Działalności Kół PZW Okręgu Toruń z dnia  09.05.2016r.
(załącznik nr 1), Zarząd Okręgu zmienia ustalenia  Prezydium z 19.03.br.
dot. Koła Wędkarz przy ERG-is zawarte w „Tabeli rocznej oceny działal-
ności Kół PZW Okręgu Toruńskiego za rok 2015”, w ten sposób, że: 
a/ w dziale / poz. IV.1./ w miejsce liczby „0” wpisuje się liczbę „8”;
b/ w rubryce „punkty razem” w miejsce liczby „52” wpisuje się liczbę „60”;
c/ w rubryce „miejsce” w miejsce liczby „34” wpisuje się liczbę „28”.
W efekcie powyższych zmian, zmienia się numerację miejsc począw-
szy od miejsca 34-ego (załącznik nr 2). 

Uchwała nr 259 /2016 
1. Zarząd Okręgu wprowadza z mocą obowiązującą od roku 2016
„Regulamin rocznej oceny działalności Kół PZW Okręgu Toruńskiego”
stanowiący załącznik.
2. Równocześnie z dniem podjęcia niniejszej uchwały traci moc obo-
wiązująca „Regulamin rocznej oceny działalności Kół PZW Okręgu
Toruńskiego” wprowadzony uchwałą nr 146/2014 z 20.12.2014r. 

Uchwała nr 260 /2016
Na podstawie § 47 ust. 1 Statutu PZW , Zarząd Okręgu akceptuje
uchwałę nr 62 Prezydium z 19.03.2016r.  wyrażającą zgodę na zaci-
ągnięcie pożyczki na zarybienia rybami drapieżnymi w latach 2016-
2017 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Toruniu na kwotę 1.180.000 zł upoważniając do jej podpisa-
nia V-ce Prezesa Witolda Hołubek i Skarbnika Zbigniewa Tyde . 

Uchwała nr 261 /2016
Na podstawie § 47 ust. 1 Statutu PZW , Zarząd Okręgu akceptuje
uchwałę nr 63 Prezydium z 19.03.2016r.  przyjmując  na rok 2016
następujący podział (dodatkowych) środków na zarybienia, m. in. dla
opiekunów wód w Rejonach:

REJON Kwota zł
Chełmża 8.000
Łasin 16.000
Golub-Dobrzyń 14.000
Toruń 22.000
Wąbrzeźno 8.000
Chełmno 9.000
Nowe Miasto Lubawskie 10.000
Brodnica 10.000
Grudziądz 5.500
Razem: 102.500

- Podział środków i realizację dokonuje Rada Rejonu, uwzględniając
presję wędkarską , wkład pracy opiekunów wód.
- Należy eliminować przy zarybieniach do minimum zarybianie gatun-
kami obcymi, m. innymi: karpiem i pstrągiem tęczowym. 
- Dodatkowa kwota 15.000 zł ustalona zostaje jako rezerwa 
w gestii V-ce Prezesa ds. gospodarki wędkarsko-rybackiej. 

Uchwała nr 262 /2016 
Na podstawie § 47 ust.1 Statutu PZW, Zarząd Okręgu akceptuje uchwa-
łę nr 64 Prezydium z 19.03.2016r. przyjmując z dniem 1 lutego 2016
roku: 
1/ wysokość jednej diety dla członków Zarządu Okręgu i jego
Prezydium, Trenerów dyscyplin  wędkarskich w kwocie 200,00 zł;
2/ wysokość jednej diety dla pozostałych osób uprawnionych do jej
otrzymywania, w tym skarbników  Kół - w kwocie 180,00 zł;
3/ (szczegółowy wykaz funkcji pełnionych z wyboru w Okręgu PZW
Toruń uprawniających do diet na stronie Okręgu)

4/ 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 przezna-
czonych na ochronę wód.
5/ w przypadku łączenia funkcji, dieta przysługuje za jedną funkcję
korzystniejszą dla uprawnionego. 
Z dniem podjęcia niniejszej uchwały tracą moc obowiązującą poprzed-
nie uchwały podjęte w w/w zakresie. 

Uchwała nr 263 /2016
Na podstawie § 47 ust. 1 Statutu PZW, Zarząd Okręgu akceptuje
uchwałę nr 65 Prezydium z 25.04.2016r. w sprawie zakupu garażu nr 44
przy ulicy Podgórnej w Chełmnie o całkowitej powierzchni użytkowej
15,80 m2 łącznie z ułamkową częścią gruntu, znajdującego się na dzia-
łce nr 171/55 o pow. 0,3023 ha - w drodze ustanowienia odrębnej wła-
sności lokalu. 

Uchwała nr 264 /2016
Na podstawie § 47 ust. 1 Statutu PZW, Zarząd Okręgu akceptuje
uchwałę nr 66 Prezydium z 25.04.2016r. przyjmując warunki przedsta-
wione w piśmie ANR Bydgoszcz z dnia 06.04.2016r. znak
BY.SGZ.D.4243.552.2.601.2016.JS upoważniając Prezesa Mirosława
Purzyckiego i V-ce Prezesa Piotra Kowalskiego do podpisania z Agen-
cją Nieruchomości Rolnej O/Terenowy w Bydgoszczy aneksu przedłu-
żającego do 31 grudnia 2022 roku umowę dzierżawy nieruchomości 
z dnia 12 grudnia 2005 roku - stanowiącej kontynuację umowy z dnia
16 kwietnia 1994 roku - nieruchomości rolnej Skarbu Państwa o łącz-
nej powierzchni 120,8327 ha. 

Uchwała nr 265 /2016 
Na podstawie § 47 ust.1 Statutu PZW, Zarząd Okręgu akceptuje uchwa-
łę nr 67 Prezydium z 25.04.2016r. przyjmując na podstawie przedsta-
wionych dokumentów, że Kolega Jarosław Kusz zam. w Toruniu ulica
Lelewela 2b/7 posiada co najmniej 40-letni staż w Polskim Związku
Wędkarskim.

Uchwała nr 266 /2016
Na podstawie § 47 ust.1 Statutu PZW, Zarząd Okręgu akceptuje uchwa-
łę nr 67 Prezydium z 25.04.2016r. wyrażając zgodę na podstawie § 46
pkt.13 Statutu PZW na ustanowienie wymaganej na rzecz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu hipoteki na zabezpieczenie spłaty pożyczki, odsetek i kosz-
tów na nieruchomościach jak niżej:  
1. na nieruchomości jezioro Korza , położonej w m. Mlewo, gmina
Kowalewo Pomorskie , obejmującej działkę nr 61/1 o pow. 11,34 ha, dla
której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Golubiu Dobrzyniu IV
Wydział Ksiąg Wieczystych KW TO1G/00015464/6, do kwoty podanej
przez WFOŚiGW w Toruniu.
2. na nieruchomości gruntowej zabudowanej zlokalizowanej w Toruniu
przy ulicy Słowackiego 80 (siedziba biura Okręgu PZW Toruń) obejmu-
jącej działkę nr 90 o pow. 0,0750 ha, dla której prowadzona jest przez
Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych KW
TO1T/00002963/2, do kwoty podanej przez WFOŚiGW w Toruniu. 

Uchwała nr 267 /2016 
Na podstawie § 47 ust.1 Statutu PZW, Zarząd Okręgu akceptuje uchwa-
łę nr 69 Prezydium z 25.04.2016r. przyjmując na wniosek Rady ds. Mło-
dzieży n/w podział środków z przeznaczeniem na działalność z młodzieżą:
Okręgowe Zawody Spławikowe 800,00 zł
Dzieci i Młodzieży (U 12; U 14; U 16)
Okręgowa Olimpiada Młodzieży 1.000,00 zł
w Sportach Wędkarskich
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 
w Sportach Wędkarskich (3 imprezy) 7.500,00 zł
Szkolenie instruktorów 100,00 zł
Wyposażenie  reprezentantów Okręgu 1.000,00 zł
w sprzęt , zanęty i stroje sportowe 
U 12; U 14; U 16 
Inne zawody ogólnopolskie 700,00 zł
Rezerwa dla nowopowstających szkółek 500,00 zł
Dotacje dla Szkółek 8.850,00 zł
Razem: 20.450,00 zł
Dotacje dla szkółek ekologiczno - wędkarskich działających 
w Okręgu w kwocie 8.850,00 zł zostają podzielone zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do uchwały. Środki zostaną przekazane Kołom ,
które prowadzą szkółki i muszą być wydatkowane przez prowadzących
zajęcia (kopie rachunków należy dołączyć przy sprawozdaniach rocz-
nych). 

Uchwały Zarządu Okręgu PZW w Toruniu 
z dnia 23 maja 2016 roku 
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Uchwała nr 268 /2016 
Na podstawie § 47 ust.1 Statutu PZW, Zarząd Okręgu akceptuje uchwa-
łę nr 70 Prezydium z 25.04.2016r. przyjmując n/w zmiany w składzie
Okręgowej Komisji Odznaczeń - przedstawicielem Rejonu Wąbrzeźno
zostaje Kolega Zbigniew Pawlicki. 

Uchwała nr 269 /2016
Na podstawie § 47 ust.1 Statutu PZW, Zarząd Okręgu akceptuje uchwa-
łę nr 71 Prezydium z 25.04.2016r. w sprawie sfinansowania budowy -
wymiany części ogrodzenia w Turystycznym Ośrodku Wędkarskim w
Wąbrzeźnie, za kwotę brutto do 10 tyś. zł przez Firmę F.P.H.U. TOM
SPEED T.Chrzanowski w Lulkowie. 

Uchwała nr 270 /2016 
Na podstawie § 47 ust.1 Statutu PZW, Zarząd Okręgu akceptuje uchwa-
łę nr 72 Prezydium z 25.04.2016r. po zapoznaniu się z wynikami ogło-
szonego konkursu ofert na druk 3 numerów gazety Nasze Wody rocz-
nie, opiniuje pozytywnie decyzję komisji przetargowej Okręgu, która
dokonała wyboru jako wykonawcy Wąbrzeskich Zakładów Graficznych
Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie. 

Uchwała nr 271 /2016 
Zarząd Okręgu akceptuje zwolnienie z opłat egzaminacyjnych osoby
zdające egzaminy celem uzyskania karty wędkarskiej podczas zawodów
organizowanych w roku 2016 przez Koła i Rejony z okazji dnia dziecka. 

Uchwała nr 272 /2016 
Zarząd Okręgu uzupełnia Zakładowy Plan Kont przyjęty do stosowania
uchwałą nr 77/ 2006  ZO z 21.12.2006r. o odrębne konta syntetyczne,
analityczne i pozabilansowe w celu wyodrębnienia ewidencji księgo-
wej dla transakcji związanych z realizacją dotacji. 

Uchwała nr 273 /2016 
Zarząd Okręgu akceptuje zakup samochodu osobowego 
m-ki Renault Trafic za kwotę 112.526,00 zł służącego do przewozu
większej ilości osób m. innymi zawodników i sędziów na zawody, dzie-
ci i młodzieży na wędkarskie obozy krajowe i międzynarodowe. 

Uchwała nr 274 /2016 
Zarząd Okręgu akceptuje sprzedaż otrzymanego od Państwowej Straży
Rybackiej samochodu Opel Frontera za kwotę 3.406,00 zł. 

Uchwała nr 275 /2016 
Zarząd Okręgu akceptuje zakup silnika Yamaha dla Społecznej Straży
Rybackiej w Nowym Mieście Lubawskim za kwotę 10.250,00 zł.

Uchwała nr 276 /2016 
Zarząd Okręgu na wniosek zainteresowanych: 
1. przekazuje pod opiekę Koła Miejskiego PZW w Toruniu dzierżawio-
ną od UG Łysomice działkę nr 9/14 o pow. 1074 m2, położoną nad jezio-
rem Kamionki.
2. Akceptuje zmianę preliminarza budżetowego KM w Toruniu na rok
2016, które przeznacza kwotę do 10.000 zł na zagospodarowanie w/w
działki. 

Uchwała nr 277 /2016 
Zarząd Okręgu na wniosek zainteresowanych przekazuje jezioro Górsk
pod opiekę Koła MSM w Toruniu na okres do 31 grudnia 2020 roku. 

Uchwała nr 278 /2016 
w sprawie: spraw organizacyjnych 
1. Ustala się n/w terminy posiedzeń Rad Rejonów w II półroczu
2016r.:
Rejon Toruń  – 3 października; 
Rejon Grudziądz – 4 października; 
Rejon Nowe Miasto, Rejon Brodnica – 5 października; 
Rejon Wąbrzeźno, Golub-Dobrzyń – 6 października; 
Rejon Chełmno, Łasin – 7 października; 
Rejon Chełmża – 8 października. 
(proponowana tematyka: m .in. zebrania sprawozdawczo-wyborcze w
Kołach – terminy). 
2. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze w Kołach: 
od 19 listopada 2016r. do 15 stycznia 2017r. 
3. XII Okręgowy Zjazd Delegatów Kół Okręgu Toruń 
- 26 marca 2017 roku.

Uchwała nr 279 /2016 
Na podstawie § 47 ust.1 Statutu PZW, Zarząd Okręgu akceptuje uchwa-
łę nr 73/2016 Prezydium z 27.06.br. w sprawie uczestnictwa Okręgu
PZW w Toruniu we wspólnym przedsięwzięciu dot. budowy przepła-
wek w ramach programu „LIFE”.

Uchwała nr 280 /2016 
Na podstawie § 47 ust.1 Statutu PZW, Zarząd Okręgu akceptuje uchwa-
łę nr 74/2016 Prezydium z 27.06.br. ustalając od roku 2016 obowiązu-
jące w Okręgu Toruń diety dla sędziów sportowych: 
1. Zawody ogólnopolskie – dotyczące: GP Polski, Mistrzostw Polski,
Puchar Polski, zawody eliminacyjne do GP Polski oraz międzynarodowe: 
a/ sędzia główny do 130,- zł za turę 
b/ sędzia sekretarz do 100,- zł za turę 
c/ sędzia sektorowy do 70,- zł za turę
d/ pozostali sędziowie do 50,- zł za turę .
2. Zawody okręgowe – dotyczące: Mistrzostw Okręgu, GP Okręgu: 
a/ sędzia główny do 80,- zł 
b/ sędzia sekretarz do 60,- zł 
c/ pozostali sędziowie do 40,- zł. 
Diety w zawodach mogą być przyznane w miarę możliwości finanso-
wych organizatora, po ich uwzględnieniu w zatwierdzonych prelimina-
rzach danych zawodów. 

Uchwała nr 281 /2016 
Na podstawie § 47 ust.1 Statutu PZW, Zarząd Okręgu zatwierdza
uchwałę nr 75/2016 Prezydium z 27.06.br. akceptując sprzedaż samo-
chodu Toyota Land Cruiser, rok produkcji 2003 za kwotę 27000,- zł
brutto, będącą rozliczeniem zakupu nowego samochodu Dacia Duster
za kwotę 69 800,- zł brutto z przeznaczeniem dla straży ochrony mienia
grupa Toruń. 

Uchwała nr 282 /2016 
Na podstawie § 47 ust.1 Statutu PZW, Zarząd Okręgu akceptuje uchwa-
łę nr 76/2016 Prezydium z 25.07.br. przekazując pod opiekę Koła
Miejskiego w Grudziądzu ( zgodnie z wnioskiem ) terenu z zabudowa-
niami nad jeziorem Wielkie Tarpno, celem jej zagospodarowania.

Uchwała nr 283 / 2016 
Na podstawie § 47 ust.1 Statutu PZW, Zarząd Okręgu akceptuje uchwa-

łę nr 77/2016 Prezydium z 25.07.br. powierzając Pani Grażynie
Dejewskiej Dyrektorowi Biura Okręgu odpowiedzialność za politykę
bezpieczeństwa danych osobowych w Okręgu PZW Toruń i wyznacza
jej zastępców w/w zakresie: 
- w ZGW-R Grzmięca - Panią Jolantę Trzebiatowską – Główną Księgową
Zakładu rybackiego 
- w biurze Okręgu – Panią Iwonę Steinke – st. Specjalistę ds. organiza-
cyjno- administracyjnych. 

Uchwała nr 284 /2016 
Na podstawie § 47 ust.1 Statutu PZW, Zarząd Okręgu zatwierdza
uchwałę nr 78/2016 Prezydium z 29.08.br. akceptując likwidację - zgod-
nie z protokołem z dnia 17.10.2016r. poprzez złomowanie sadzy ( kon-
strukcji pływających ) w Bazie tarlakowej w Lubiczu o łącznej wartości
27.018,41 zł :
- w ilości 3 sztuk zakupionych w 1992 roku, 
- w ilości 3 sztuk zakupionych w 1996 roku. 
Nadające się elementy z likwidowanych sadzy zostaną wykorzystane
do wykonania jednej konstrukcji do przetrzymywania tarlaków. 

Uchwała nr 285 /2016 
Zarząd Okręgu na podstawie przedstawionych dokumentów uznaje, że
Kolega Henryk Żuchowski zam. w Toruniu ulica Słowackiego 111 m 20
posiada co najmniej 40-letni staż w Polskim Związku Wędkarskim. 

Uchwała nr 286 /2016 
Zarząd Okręgu na wniosek Zarządu Koła Miejskiego w Chełmnie przy-
znaje odznakę Wzorowy Młody Wędkarz następującym osobom:
Szymon Maziarski, Bartosz Mrugała, Kacper Orzech. 

Uchwała nr 287 /2016 
Na podstawie § 46 ust. 9 Statutu PZW, Zarząd Okręgu, zgodnie z wnio-
skiem zainteresowanych, likwiduje z dniem 31 grudnia 2016 roku Koło
nr 53 METALCHEM w Toruniu, zobowiązując Zarząd Koła do m. inny-
mi: likwidacji konta Koła po rozliczeniu wszystkich zobowiązań, prze-
kazania do Koła Miejskiego w Toruniu kartotek tych członków Koła,
którzy ich nie odebrali osobiście; przekazania faktycznego i protokolar-
nego posiadanego majątku Koła, przekazania do Okręgu środków pie-
niężnych oraz protokolarnego zdania do biura Okręgu posiadanych
pieczątek. 

Uchwały Zarządu Okręgu PZW w Toruniu 
z dnia 22 października 2016 r.
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Uchwała nr 288 /2016 
W oparciu o „Regulamin rocznej oceny działalności Kół PZW Okręgu
Toruńskiego” wprowadzony uchwałą nr 259/2016 z 23.05.2016r. ustala
się dodatkowy odpis ze składki członkowskiej ogólnozwiązkowej w
wysokości 90% uzyskanej przez Okręg ( po odprowadzeniu 10% do ZG
PZW ) w roku 2016, dla trzech Kół, które za rok 2015 uzyskały najwięk-
szą ilość punktów: 
1.  za 1 miejsce dodatkowo 25% odpisu przypad. dla Koła za rok 2016.
2.  za 2 miejsce dodatkowo 20% odpisu przypad. dla Koła za rok 2016.
3.  za 3 miejsce dodatkowo 15% odpisu przypad. dla Koła za rok 2016.

Uchwała nr 289 /2016 
W sprawie: ordynacji wyborczej do władz i organów Polskiego
Związku Wędkarskiego. 
Na podstawie § 46 ust. 4 Statutu PZW, Zarząd Okręgu PZW w Toruniu
uchwala Ordynację wyborczą do władz i organów Koła oraz Delegatów
na XII Zjazd Delegatów Kół Okręgu Toruń w kampanii sprawozdawczo-
wyborczej 20016-2017 – zgodnie z załącznikiem. 

Uchwała nr 290 /2016
Zarząd Okręgu uchwala na rok 2017 „Wysokość składek członkowskich
na ochronę i zagospodarowanie wód – zgodnie z załącznikiem.

Uchwała nr 291 /2016
Zarząd Okręgu uchwala na rok 2017 „Zasady wędkowania na wodach
Okręgu PZW Toruń” – zgodnie z załącznikiem. 

Uchwała nr 292 /2016
Zarząd Okręgu ustala na rok 2017 odpis ze składki członkowskiej ogól-
nozwiązkowej uzyskanej przez Okręg, w wysokości 90% (po odprowa-
dzeniu 10% do Zarządu Głównego PZW), w następujący sposób:

1. 2,5% na działalność z młodzieżą. Środki gromadzone będą na szcze-
blu Okręgu.

2. 44% dla Kół i Rejonów, z tego:
a) Dla Kół PZW w wysokości do 41%. Koła, które przekroczą liczbę
członków wg stanu na dzień 31.12.2017 r. w stosunku do stanu na
dzień 31.12.2016 r. otrzymają dodatkowo 11,-zł na każdego kolejnego
członka ponad osiągniętą liczbę członków z roku 2016 – nowowstępu-
jącego do PZW.
Pod pojęciem „nowowstępującego 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 członów w danym Rejonie.
Rejony, które przekroczą liczbę członków wg stanu na dzień 31.12.2017
r. w stosunku do stanu na dzień 31.12.2016 r. otrzymują dodatkowo
13,- zł na każdego kolejnego członka ponad osiągniętą liczbę z roku
2016.

Uchwała nr 293 /2016
1. Zarząd Okręgu uchwala na rok 2017 diety dla osób pełniących funk-
cje 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 na ochronę i zagospodarowanie wód;
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 składek na ochronę i zagospo-
darowanie wód w terminie ustalonym 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 comiesi-
ęcznego składania (przekazywania) do Biura Okręgu raportów finanso-
wych. Raport finansowy winien być przekazany osobiście lub za
pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie do 5-tego dnia
roboczego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni – decyduje data
stempla pocztowego nadania. Za każde nieterminowe przekazanie

któregokolwiek z raportów finansowych w roku 2017 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 można ona przekroczyć 5%
całkowitych przychodów ze składki członkowskiej ogólnozwiązkowej
wpisowego i składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie
wód.
Wysokość 1 diety wynosi 180,- zł.
Diety w wysokości określonej w preliminarzu budżetowym na rok
2017, po końcowym rozliczeniu się Koła, zostaną ostatecznie zatwier-
dzone w IV kwartale 2017 r. 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 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 2017 r., a dla KM Toruń od
m-ca stycznia 2017 r.

Uchwała nr 294 /2016
Zarząd Okręgu po zakończeniu rozliczania osób rozprowadzających
składki członkowskie okręgowe w roku 2016, zatwierdza dla osób nie-
będących Skarbnikami Kół należności wynikające z zawartych umów
zleceń – zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do uchwały.

Uchwała nr 295 /2016
Zarząd Okręgu po zakończeniu rozliczania Skarbników Kół z pobranych
składek na rok 2016, zatwierdza diety dla Skarbników w kwocie wnio-
skowanej przez Zarządy Kół – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Uchwała nr 296 /2016
Osoby rozprowadzające składki członkowskie ogólnozwiązkowe i
składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zezwo-
lenia dla niezrzeszonych w ZGWR Grzmięca otrzymają w roku 2017 r.
należność do 1,5% wartości sprzedaży.
W przypadku nierozliczenia się w ustalonym terminie z pobranych
składek należność nie przysługuje.

Uchwała nr 297 /2016
Osoby niebędące Skarbnikami Kół, rozprowadzające składki człon-
kowskie na ochronę i zagospodarowanie wód, otrzymują w roku 2017
należność w wysokości do 7% wartości sprzedaży.

Uchwała nr 298 /2016
Zarząd Okręgu upoważnia Dyrektora i Główną Księgową Biura Okręgu
do opiniowania najpóźniej na 10 dni przed planowanym terminem
zebrania sprawozdawczo-wyborczego opracowanych przez Zarządy
Kół preliminarzy budżetowych na rok 2017, przed ich uchwaleniem na
zebraniach sprawozdawczo- wyborczych Kół. Preliminarze budżetowe
Kół zostaną przedłożone do zatwierdzenia Zarządowi Okręgu.
Preliminarze Rad Rejonów, które należy złożyć do zaopiniowania w biu-
rze Okręgu do 31.12.2016r. – zostaną przyjęte na posiedzeniu Zarządu
Okręgu w dniu 25 lutego 2017r. 

Uchwała nr 299 /2016
Zarząd Okręgu akceptuje przekazanie dla Społecznej Straży Rybackiej
80% środków pozyskanych przez nie w roku 2016 z tytułu dobrowol-
nego naprawienia szkody.

Uchwała nr 300 /2016
Zarząd Okręgu upoważnia Prezesa i Dyrektora Biura Okręgu do pro-
wadzenia rozmów z innymi Okręgami PZW w sprawie ewentualnego
zawarcia porozumień na rok 2017 dotyczących wędkowania i przed-
stawienia wyników rozmów na najbliższym posiedzeniu Prezydium lub
Zarządu Okręgu – do zatwierdzenia.

Uchwała nr 301 /2016
Zarząd Okręgu podtrzymuje na rok 2017, określone uchwałą nr
280/2012 ZO z 10.11.2012 r. zasady wypłacania kwot z tyt. tzw. kilome-
trówek. Wzór umowy o używanie pojazdu do celów służbowych na rok
2017 – pozostaje bez zmian. 
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Uchwała nr 302 /2016
Zarząd Okręgu akceptuje na rok 2017:

a) zakres obowiązków nieetatowego / społecznego Skarbnika wg
załącznika nr 1 i 2 do uchwały,

b) oświadczenie o odpowiedzialności materialnej / odszkodowawczej
wg załącznika nr 3 i 4 do uchwały,

c) upoważnienie Zarządu Koła do pobrania z Biura Okręgu składek
członkowskich ogólnozwiązkowych i składek członkowskich na ochro-
nę i zagospodarowanie wód – wg załącznika nr 5 do uchwały. (treść
załączników na stronie Okkręgu)

Uchwała nr 303 /2016
1. Zarząd Okręgu postanawia przeprowadzić indywidualną weryfikację
Strażników SSRyb za działalność w roku 2016, podczas której należy
uwzględnić m.in. pracę poszczególnych Strażników, ich zaangażowa-
nie w dotychczasowej działalności i efekty kontroli ze wskazaniem ilość
spraw skierowanych do rzecznika dyscyplinarnego, Policji,
Państwowej Straży Rybackiej – w formie pisemnej dla każdego
Strażnika osobno.

2. Weryfikację w terminie do 10 grudnia 2016 r. przeprowadzi komisja
w składzie: V-ce Prezes ds. ochrony wód, Przewodniczący Rady dane-
go Rejonu, Główny Specjalista Biura Okręgu przy udziale Komendanta
Powiatowego SSRyb i przedstawiciela PSRyb.

3. Komisja przedstawi wynik weryfikacji Zarządowi Okręgu na posie-
dzeniu w grudniu 2016 r. W pierwszej kolejności uprawnionymi do w/w
pozwoleń są Społeczni Strażnicy, którzy przeprowadzili powyżej 30
kontroli. Dla 35 Strażników SSRyb, którzy przeprowadzili od 25 do 30
kontroli ustala się uprawnienie do zakupu ulgowej składki na wędko-
wanie. 

4. Uchwala się następujący podział składek członkowskich na ochronę
i zagospodarowanie wód na rok 2017 dla SSRyb.: 70 sztuk dla zwery-
fikowanych SSRyb. – po 5,- zł ; 10 sztuk „za szczególne zasługi dla roz-
woju wędkarstwa” po 50,- zł ; 20 sztuk składki ulgowej – po 196,- zł. 

Uchwała nr 304 /2016 
Zarząd Okręgu akceptuje przekazanie w użytkowanie nabytych od
Bractwa Wodniaków w Grudziądzu środków trwałych i wyposażenia
Przystani wędkarskiej nad jeziorem Rudnik Kołu Nr 31 „Hydro-Vacuum„
w Grudziądzu. 

Uchwała nr 305 /2016 
Zarząd Okręgu ustala na rok 2017 następujący podział składek na
ochronę i zagospodarowanie wód – „za zasługi dla rozwoju wędkar-
stwa” wg stanu liczby członków na 20.10.2016r.. Rejony otrzymują do
swojej dyspozycji 10 pozwoleń na 1 000 członków, tj. 
Toruń - 46 ; 
Grudziądz - 21 ; 
Chełmża - 7; 
Chełmno - 12 ; 
Brodnica - 18 ; 
Łasin - 9 ; 
Wąbrzeźno - 7 ; 
Nowe Miasto - 13 ; 
Golub – Dobrzyń - 8. 

Pozostałe zasady przyznawania w/w składek pozostają bez zmian. 

1. Podczas przyznawania w/w składek 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 młodzie-
żą, aktywnym członkom komisji rewizyjnej koła i komisji egzaminacyj-
nych – działającym głównie społecznie. 
2. Prezesi Kół na najbliższych zebraniach sprawozdawczo – wybor-
czych poinformują jakie osoby i za jakie zasługi otrzymały w/w składki. 

Uchwała nr 306 /2016 
Zarząd Okręgu zgodnie z wnioskiem zainteresowanych akceptuje
połączenie się Kół: 
1. Koła Nr 49 „ Skalar „ w Toruniu z Kołem Nr 4 „Apator „ w Toruniu –
zebrania sprawozdawczo – wyborcze w dniu 18.11.2016r. 

2. Koła Nr 72 „ Cech Rzemiosł Różnych „ w Toruniu z Kołem Nr 3 „
Policja „ w Toruniu - zebrania sprawozdawczo – wyborcze w dniu
27.11.2016r. 

Uchwała nr 307 /2016 
Zarząd Okręgu celem umożliwienia wędkarzom dojazdu i dostępu do
jeziora Kuchnia upoważnia Prezesa Zarządu Okręgu i
Przewodniczącego Rejonu Łasin do zawarcie umowy dzierżawy z
Panem Jarosławem Szenwald zam. Świerkocin 95 - otuliny jeziora
Kuchnia tj. część działki nr 6/24 – zgodnie z załączoną mapką, za kwotę
5000,- zł netto rocznie na okres do 10 lat. 

Uchwała nr 308 /2016 
Zarząd Okręgu akceptuje PLAN PRACY Zarządu Okręgu, jego
Prezydium i Komisji Zarządu Okręgu na okres do XII Zjazdu Delegatów
Kół Okręgu Toruń tj. do m-ca marca 2017 roku. 

Uchwała nr 309 /2016 
w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa w Okręgu Polskiego
Związku Wędkarskiego w Toruniu. (szczegóły na stronie Okręgu).

Uchwała nr 310 /2016 
Zarząd Okręgu zobowiązuje Skarbników oraz Prezesów Kół do udziału
w dniach 3 lub 5 grudnia 2016 roku w szkoleniach: 
1. W zakresie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa w Okręgu PZW
Toruń;

2. W zakresie obowiązujących od roku 2017 zasad dotyczących: 
- wnoszenia składek członkowskich, 
- wędkowania,
- prowadzenia dokumentacji finansowo – księgowej i jej rozliczania. 
Nie uczestniczenie w szkoleniu, bez uzasadnionego usprawiedliwienia
pozbawia możliwości pobrania składek członkowskich.

Uchwała nr 311 /2016
Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu po zapo-
znaniu się z Ordynacją Wyborczą do władz i organów PZW ( Załącznik
do Uchwały nr 152 ZG PZW z 17.09.2016r. ) sprzeciwia się zapisowi 
§1 ust.2 zdanie drugie: „Warunkiem wyboru na funkcję delegata jest
pełnienie funkcji statutowych we władzach lub organach PZW przez
okres nie krótszy niż 5 lat”.

14 lipca 2016 roku  zmarł 

Włodzimierz Gosieniecki 
Prezes Koła Wojskowego PZW przy Klubie CSLog Grudziądz

Wspaniały kolega i przyjaciel.  Członek PZW od 1968 roku.
W 2004 roku odznaczony medalem ,, Za zasługi w rozwoju wędkarstwa”
W 2007 roku powołany na stanowisko sekretarza – członek zarządu koła. 

Od grudnia 2008 powołany na stanowisko Prezesa Koła Wojskowego przy Klubie CSLog Grudziądz.

W 2014 roku uhonorowany srebrną odznaką PZW za zasługi dla wędkarstwa

Cześć Jego Pamięci
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Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Chcąc nie chcąc stałem się mistrzem survivalu.
Nie chodzi mi stricte o sztukę przetrwania 
w dziczy z nożem i krzesiwem, ale jednak 
przetrwania. Przetrwania na łonie natury, dla
natury i… dla siebie samego! 
A może zostałem „obrońcą dziczy”?!

Wiem jednak, że ten system zachowań będzie jed-
nym z moich priorytetów. 

Człowiek ma niezahamowany pęd do aktywnego zmieniania 
i dopasowywania do własnych potrzeb środowiska, w którym
żyje lub (a może przede wszystkim) funkcjonuje. Czyni to często
bezwiednie, jednak taki rodzaj „instynktu” nie ma niczego wspól-
nego z prawdziwym- naturalnym instynktem.
Świadomość ekologiczna rośnie. Dzieci od najmłodszych lat, już
w żłobkach i przedszkolach, uczą się segregowania śmieci, 
zbiórki makulatury, odzyskiwania materiałów i surowców wtór-
nych. Wiedzą, że należy oszczędzać wodę, prąd, jedzenie… 
Dzieci dorastają, zakładają rodziny, realizują się zawodowo; 
niestety wpojone wartości ekologiczne najczęściej sukcesywnie
zanikają. Oczywiście nie do końca - w teorii wiemy prawie
wszystko… w praktyce jest zdecydowanie gorzej. Dopiero poja-
wienie się potomstwa wymusza w naszym zachowaniu wielki
powrót do ekologicznych źródeł.
Okres wakacyjnej kanikuły, to zazwyczaj najlepszy ekran do
obserwacji naszych zachowań i o pewnym zdarzeniu chciałbym
Państwu dziś napisać. 
Piękny, piątkowy poranek nad wodą. Blisko centrum dużego
miasta. Rozlewisko dużej nizinnej rzeki…
Z błogostanem na twarzy tłumaczę swojemu dziesięcioletniemu
synowi „tajniki sztuki wędkarskiej”, odsłaniam arkana „wędkar-
skiej wiedzy tajemnej”. Całości dopełnia pojawienie się, od czasu
do czasu, przedstawicieli ichtiofauny w postaci zajęczycy z mło-
dymi, rodziny szczekających lisów, ogrom ptactwa - na wyjątko-
we wyniki wędkarskie nie liczymy. 
Rozlewisko mocno zarośnięte, a dodatkowo kwitnie w wodzie
coś, co sprawia, że woda ma kolor i konsystencję kremu z bro-
kułów lub szpinaku. Nie szkodzi. „Młody”  przecież wie, że nie 
o ryby tu chodzi.

Ciszę przerywa odgłos pracy auta z napędem 4x4. Silnik pracuje
na wysokich obrotach, i po chwili, płosząc wszystko, co żywe
wpada na łowisko prawie wojskowy jeep, w kolorach masku-
jących, z ogromną przyczepą i bagażnikiem przeprawowym 
na dachu.
Wędkarz, tak wywnioskowałem po szeregu błystek, woblerów 
i innych przynęt wiszących na „prawie wojskowym” kapeluszu,
zaczął od namiotu, który sądząc po rozmiarach mógł być gara-
żem dla tego auta z przyczepą. Sztuką nie lada było znalezienie
fragmentu brzegu, na którym to monstrum można było rozłożyć.
Tu drzewo, tam krzaki - nic nie pasuje! Pana to nie zraża. 
Wyciąga potężny plecak, z niego coś na kształt futerału na
skrzypce i wyciąga sporej wielkości piłę ręczną. Robi to z wyra-
źnym zamiarem karczowania brzegu. Z uśmiechem na buzi pod-
chodzę do pana i proponuję, że pomogę mu przenieść ten
namiot kilka metrów dalej i nie będzie musiał „karczować”.
Po kilkudziesięciu minutach namiot stanął i pan zaczął „walczyć”
z wielką paką w której był ponton i drugą podobną z silnikiem
spalinowym. 
Następnie spocony miłośnik „survivalu” oznajmił, że będzie son-
dował łowisko. Echosondy i GPS-y przedniej marki to były
urządzenia, których nawet moja uczelnia nie posiada.
Z bagażnika na specjalny wózek transportowy wylądowało około

20 kg zanęty, worek ziaren kukurydzy, dwa wiadra konopi, jakieś
50 kg kulek proteinowych i pelletów, kilkanaście litrów melasy,
zalew, dipów, boosterów, do tego cała hodowla larw wszelakiej
maści i spora ilość dodatków, których nie mogłem rozpoznać, za
to zagraniczne o czym pan dumnie poinformował. Brakowało
tylko małej betoniarki.
Z tych przygotowań została sterta opakowań. Pan sięgnął po
przytroczony do boku auta szpadel i zaczął kopać dziurę i był
zdziwiony, gdy dałem mu duży worek na śmieci i zaproponowa-
łem, aby zabrał te resztki do auta. 
- Ależ to śmieci!- stwierdził oburzony.
Już wiedziałem, że nie odpuszczę! Dla zasady! Dla dydaktyki!
Dla bycia odpowiedzialnym ojcem! 

Wędkarz rozłożył w tym czasie statyw na wędki- nowe, błysz-
czące, z cenami po kilka zer w każdej z nich do statywu stolik,
obok stolika stolik na akcesoria, tuż przed nim stół dla wędkarza,
a przy samym namiocie stół… Na kluczyki do auta. Stwierdziłem,
że tylu stołów to ja w domu nie posiadam. Do każdej końcówki
statywu zamieszczony był sygnalizator i swingery, które były tak
głośne, że zapewne były słyszane w centrum miasta. Ale, kto
bogatemu zabroni się bawić. Pan zaczął przygotowywać łowi-
sko. W tym celu wyciągnął urządzenie, które znałem z czasów
moich studiów. Były to dwa ostrza kosy, umieszczone na tele-
skopowej lancy, bo pan przygotowywał dno. Grzecznie poprosi-
łem, aby nie kosił dna, bo rośliny, które znalazły się w jego zasi-
ęgu były pod ochroną. Oburzenie sięgnęło u Pana zenitu. 
- Będziesz tego żałował!!! (nie pamiętam, kiedy przeszliśmy 
na ty).
Kochani, jeżeli ktoś z Was ogląda program „Gorączka złota”, to
teren zajęty przez „miłośnika natury” i „odpoczynku na łonie
natury” wyglądał właśnie tak, jak jedna z wielu kopalni złota na
Alasce… Ba, był nawet dron.
Ale najsmutniejsze było to, że on był bardzo szczęśliwy! Swoje
obozowisko rozkładał i przygotowywał się do wędkowania 
(z zegarkiem w ręku) przez ponad 3 godziny. Był bardzo szczęśli-
wy omijając hałdy własnych śmieci, szczęśliwy z faktu posiada-
nia i ekspansji. Szczęśliwy z faktu bycia panem i władcą natury 
i środowiska. Wierzył też bezgranicznie w to, że za chwilę 
osiągnie dzięki temu wszystkiemu wędkarski sukces! 
O czym mnie i syna łaskawie poinformował.

Gdy mój syn nie zawołał do mnie z prośbą o pomoc w uwolnie-
niu zestawu z zaczepu, usłyszałem coś o super kosie do zacze-
pów i celowości koszenia dna. Jednak mina pana zrzedła, gdy
zobaczył, że to nie zaczep lecz ogromny leszcz, przechytrzony
garścią zanęty w koszyczku i dwoma białymi robakami.
Zdumienie pana sięgnęło zenitu gdy leszcz wrócił do wody.
W czasie, gdy robiliśmy zdjęcia z rybą, miłośnik „natury i nowo-
czesności”zaczął zwijać swój wędkarski majątek.

Mnie pozostało tylko odpowiedzieć dziecku na pytanie- dlaczego
mimo tak niewielu rzeczy to jemu udało się złowić rybę życia? 
- Pamiętaj synku, natura to bardzo złożony byt. Szanuje i nagra-
dza tych, którzy jej pomagają. Warto jej posłuchać, zrozumieć 
ją i szanować. Nie trzeba czynów wielkich. Wystarczy poczuć się
jej częścią i wziąć za siebie odpowiedzialność. Tak zwyczajnie. 
Jakby na potwierdzenie moich słów na drugim brzegu odezwał
się samiec bażanta, a w „odpowiedzi”, tuż pod nogami pięknego
ataku na drobnicę dokonał ogromny boleń.
A pana już nie było.

tekst i zdjęcie
Piotr Kondratowicz 
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Obserwując rozlewające się w korycie wody tak okazałych rzek, jak
Wisła czy Odra, zwykle rzadko sięgamy myślą do ich źródeł.
Początek cieków jest dla nas dość tajemniczy, ponieważ niejedno-
krotnie jest trudno dostępny i ukryty. Bywa również bardzo niepo-
zorny, co zresztą trudno nam sobie wyobrazić patrząc na szeroką
wstęgę wód rzek uchodzących do morza. Źródła, ze względu na
swoją specyfikę, są jednymi z najbardziej fascynujących obiektów
badawczych.  Co zatem kryją źródła?
Źródła biorą początek z naturalnego wypływu wód podziemnych na
powierzchnię terenu. Według hydrologów powinien to być wypływ
samoczynny i skoncentrowany. Czasem stanowią pewien konkretny
punkt, gdzie woda wykapuje kroplami lub sączy się niewielką stru-
żką; są jednakże źródła o imponujących rozmiarach, gdzie woda
wydobywa się na dużym obszarze z wydajnością do setek litrów na
sekundę. W obu przypadkach woda odpływa ze źródeł zgodnie z
nachyleniem terenu, wynosząc w dół cieku cząstki zawiesiny, stąd
też ich cechą charakterystyczną jest piaszczyste dno pozbawione
mułu. Tego typu źródła określamy mianem reokrenów. Niektóre
źródła mają postać zbiorniczka o niewielkich rozmiarach lub zbiorni-

ka o wielohektarowej powierzchni i głębokości kilku metrów, gdzie
czas retencji wody waha się od kilku minut do wielu dni. Mówimy
wówczas o limnokrenach. Takie źródła posiadają piaszczyste lub
muliste dno, natomiast ich odpływ tworzy zabagniony obszar poro-
śnięty roślinnością zielną. I wreszcie wyróżniamy helokreny, będące
podmokłościami o różnej wielkości, na których woda podsiąka na
dużej powierzchni i może tworzyć trwale lub okresowo lustro otwar-
tej wody bądź podmokłą glebę. 
Podana wyżej typologia, choć bardzo użyteczna z punktu widzenia
badań hydrobiologicznych, w żadnym razie nie wyczerpuje różno-
rodności typów źródeł, które stanowią bardzo niejednolitą grupę
wód. Należy zatem zaznaczyć, że istnieje wiele innych systemów ich
klasyfikacji, np. ze względu na sposób wypływu wody lub ze
względu na właściwości fizyko – chemiczne wody (tutaj można na
przykład zaliczyć źródła o różnej temperaturze wód: zimne, chłodne
i termalne), jednakże szczegółowe ich przedstawienie wymagałoby
odrębnego omówienia. Warto natomiast dodać, że hydrobiolodzy
wyróżniają również pewne strefy wzdłuż biegu cieku, które mają
odzwierciedlać zmieniające się stosunki biocenotyczne oraz zespoły

U  Ź R Ó D E Ł
PODSTAWY KRENOBIOLOGII

W dniu 4 czerwca 2016r. nad akwenem pożwirowym 
w Nielbarku odbył się Wędkarski Dzień Dziecka, na który licznie
przybyły dzieci i młodzież z powiatu nowomiejskiego. 
W imprezie uczestniczyło 84 dzieci i 53 opiekunów. 
Dzięki uprzejmości i przychylności sponsorów dzieci jak zawsze
mogły liczyć na szereg atrakcji. Nie zabrakło chętnych do wzięcia
udziału w standardowych konkursach łowienia rybek na sucho.
Zauważalny jest wzrost liczby dzieci chętnych do udziału 
w zawodach wędkarskich.

W zawodach wędkarskich wzięło udział 32 zawodników: 
w kategorii chłopcy: pierwsze miejsce zajął Dawid Łobodziński,
przed Bartoszem Łobodzińskim;
w kategorii dziewcząt: zwyciężyła Paulina Jabłońska, drugie
miejsce zajęła Amelia Skocka.
Wszystkim dzieciom i rodzicom dziękujemy za liczne przybycie 
i wspólną zabawę. 

Marcin Zieliński
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organizmów. W związku z tym strefę źródliskową określają mianem
krenalu, a zespoły zwierząt zasiedlające tę strefę – krenonem (stąd
też dziedzinę hydrobiologii, która zajmuje się badaniem źródeł nazy-
wa się krenobiologią). Ponadto, w  strefie źródliskowej  wyróżniają
eukrenal (strefę źródła właściwego) oraz hypokrenal (odpływ źródła).
Poniżej krenalu występują dalsze odcinki cieków, czyli strefa stru-
mienia zwana rhitralem (wraz z zespołem organizmów zwanym rhi-
tronem) oraz  strefa  rzeki  (potamal).  
Źródła posiadają wiele specyficznych cech siedliskowych. Przede
wszystkim charakteryzuje je dość stała temperatura wody w ciągu
roku. Wynika to z faktu, że woda wypływa z głębszych warstw ziemi,
gdzie jej temperatura nie podlega wahaniom sezonowym. Jednakże
im dłuższy czas retencji wody wypływającej na powierzchnię, co ma
miejsce zwłaszcza w limno i helokrenach, tym bardziej temperatura
wody ulega wpływom temperatury otoczenia i podlega wahaniom
sezonowym. Z reguły wody strumieni ocieplają się także wraz ze
wzrostem odległości od strefy źródła właściwego. Podobnie jak w
przypadku temperatury, chemizm wód źródeł jest także bardzo stały.
Stałość warunków środowiskowych sprawia, że źródła są wdzięcz-
nym obiektem badań, ponieważ wykazują one mniejszą złożoność
zmian sezonowych, a także charakteryzują się niewielką zmiennością
komponentów sieci pokarmowych w porównaniu do innych ekosys-
temów wodnych. Ułatwia to prowadzenie badań na poziomie funk-
cjonowania całego ekosystemu oraz ekologii zbiorowisk organi-
zmów, które stają się o wiele bardziej skomplikowane w dalszych
odcinkach cieków, takich jak potamal.
Ponieważ źródła są zasilane wodami podziemnymi ich wody często
są krystalicznie przejrzyste, co jest szczególnie charakterystyczne dla
reokrenów i limnokrenów. Wynika to z ubóstwa substancji organicz-
nej, bowiem wypływające wody są dobrze przefiltrowane przez
grube warstwy ziemi. Wody źródeł mogą natomiast być bogate w
specyficzne związki, w tym sole mineralne, w zależności od warstw,
przez które przepływały. W przypadku źródeł niezwykle istotna jest
wymiana gazów (tlenu i dwutlenku węgla) pomiędzy atmosferą a
wodą. Ponieważ źródła są zasilane wodami podziemnymi, górne
części źródeł posiadają wodę o niskim stopniu nasycenia tlenem.
Stąd też woda źródeł jest głównie wzbogacona przez tlen atmosfe-
ryczny, chociaż pewna jego część pochodzi także  z produkcji pier-
wotnej. Dlatego wiatr ma tutaj duże znaczenie, bowiem przyczynia
się do mieszania wód źródeł, ale także pomaga w rozprzestrzenianiu
się np. nasion roślin oraz propagul (stadiów reprodukcyjnych) glo-
nów.
Niewielka zmienność warunków środowiskowych sprawia, że źródła
są zwykle zamieszkane przez organizmy stenotopowe (o wąskim
zakresie tolerancji w stosunku do określonych czynników środowi-
skowych), w tym organizmy stenotermiczne. Mimo niskiej trofii i
specyficznych warunków siedliskowych źródła są miejscem bytowa-
nia bardzo różnorodnej flory i fauny. Czynnikiem kształtującym
zespoły organizmów jest przed wszystkim temperatura wód. Wody
źródeł zazwyczaj są chłodne lub bardzo zimne (np. w przypadku
wód, które biorą początek z lodowców), za wyjątkiem źródeł termal-
nych, które także wymagają odrębnego omówienia. Fauna żyjąca w
zimnych strumieniach jest głównie reprezentowana przez owady
należące do muchówek, których postaci dorosłe są formami lata-
jącymi. Zwykle różnorodność bezkręgowców wzrasta wraz ze wzro-
stem temperatury wody. Natomiast wzrost temperatury wody jest
możliwy wtedy, gdy warunki siedliskowe stają się bardziej stałe, a
koryto strumieni ulega poszerzeniu, czyli w miarę oddalania się od
źródła właściwego. W najzimniejszych wodach o temperaturze 2°C
występują niemal wyłącznie larwy ochotek z podrodziny
Diamesinae. Jeśli temperatura wody wzrośnie do 4°C do ochotek
dołączają skąposzczety i muchówki koziułkowate (rodzina Tipulidae).
Następnie wraz z dalszym ocieplaniem się wód wzrasta liczebność
muchówek, pojawiają się widelnice (Plecoptera), chruściki
(Trichoptera) i jętki (Ephemeroptera), o ile temperatura wody osi-
ągnie ok. 10°C. Zimne źródła są także miejscem występowania licz-
nych glonów, które w takich środowiskach osiągają nawet większą
różnorodność niż zwierzęta i posiadają własne, specjalne adaptacje
do życia w tego typu siedliskach. W źródłach są obecne przede

wszystkim różnorodne gatunki okrzemek oraz niektóre nitkowate
sinice. Pewne glony kolonizujące źródła mogą osiągać większe roz-
miary, do około 1 cm. Przykładem mogą być zielenice Prasiola, czy
też chryzofity z gatunku Hydrurus foetidus, które wydają się być
szczególnie charakterystyczne dla zimnych wód. Badania nad siecia-
mi troficznymi krenalu pokazują, że wbrew pozorom są to ekosyste-
my charakteryzujące się znaczną produktywnością i strefa ta opiera
się głównie o materię wyprodukowaną autochtonicznie (jest to bio-
film składający się m.in. z glonów oraz niewielkie rośliny takie jak
mchy, które porastają powierzchnię kamieni), podczas gdy frakcja
materii allochtonicznej, pochodzącej z zewnątrz, jest niewielka. Stąd
też klasyczna sieć troficzna źródeł zawiera licznych producentów
pierwotnych oraz mniejsze liczebności konsumentów pierwotnych i
wtórnych. Należy jednak zaznaczyć, że produkcja jest limitowana
przez niewielką zawartość nutrientów. Koncentracja fosforanów w
źródłach jest często tak niska, że występuje na granicy wykrywalno-
ści. Zwykle naturalna zawartość azotu także jest niska, ale zanie-
czyszczenie atmosfery powoduje, że pewna pula związków azoto-
wych trafia do wód źródeł wraz z deszczem, co ma miejsce nawet w
regionach polarnych.
Pomimo tego, że źródła są uważane za jedne z najczystszych eko-
systemów wodnych i one podlegają nasilającemu się w ostatnich
latach stresowi antropogenicznemu. Zakłócenia w ich funkcjonowa-
niu wywołują zmiany w zasobach wód podziemnych, od których
źródła są bezpośrednio zależne. Negatywny wpływ na źródła wywie-
ra zwłaszcza redukcja zasobów wód podziemnych jako efekt ich
poboru, na przykład do celów pitnych. Niekorzystna jest także zwi-
ększająca się zawartość związków biogennych w wodach podziem-
nych. Do zanieczyszczenia wód nutrientami przyczyniają się takie
czynniki, jak wzrost liczebności populacji ludzkiej na wielu obsza-
rach, nieodpowiednie użytkowanie ziemi oraz niektóre praktyki rol-
nicze. Nadmierne obciążenie wód źródeł biogenami powoduje ich
degradację poprzez wzrost liczebności oportunistycznych producen-
tów pierwotnych, a także zwiększoną depozycję materii organicznej.
W konsekwencji prowadzi to do przebudowy naturalnego składu
gatunkowego glonów, zmniejsza się produktywność i różnorodność
gatunkowa producentów i konsumentów i wreszcie dochodzi do
pogorszenia jakości wody, a źródła tracą swoje walory estetyczne.
Do innych czynników stresowych można zaliczyć presję turystyczną,
ponieważ źródła często leżą na obszarach atrakcyjnych krajobrazo-
wo. Turyści mogą powodować bezpośrednie zanieczyszczenia
obszaru źródeł, a także przyczyniać się do rozdeptywania brzegów
wokół nich, niszczenia roślinności oraz naruszania osadów dennych,
np. w wyniku brodzenia w wodzie. Problemem mogą być również
praktyki melioracyjne prowadzące do modyfikacji siedliska, takie jak
wycinanie roślinności przybrzeżnej, stawianie przegród, jazów,
umacnianie brzegów, a także modyfikacje sieci troficznych związane
z wprowadzaniem obcych gatunków oraz redukcją liczebności dra-
pieżników w wyniku polowań, przełowienia, czy zmian w siedliskach.
Źródła wymagają zatem specjalnej ochrony, zwłaszcza z tego
względu, że wszelkie negatywne zjawiska na terenie obszarów
źródliskowych będą rzutowały na funkcjonowanie fragmentów cie-
ków znajdujących się poniżej. Coraz lepiej rozumiemy wpływ kon-
kretnych czynników stresowych na funkcjonowanie źródeł.
Problematyczne jest jednak przewidywanie efektów synergistyczne-
go ich oddziaływania na źródła, zarówno na poziomie lokalnym, jak
i regionalnym. Uzupełnienie tej wiedzy jest niezbędnym warunkiem
do opracowywania efektywnych strategii zarządzania i ochrony tych
obszarów. 

Dr Magdalena Czarnecka
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27. sierpnia odbyły się tradycyjne jedno-
turowe, drużynowe zawody spinningowe
„Okoń i szczupak Bachotka”. 
W zawodach udział wzięło 100 osób.

Pogoda tradycyjnie dopisała, również tra-
dycyjnie ryby brały słabo i tradycyjnie
wygrali ci, co zawsze, czyli

Krzysztof Podanowski
i Jarosław Muzalewski

zdobywając 4940 punktów.

Kolejne miejsca na podium zajęli:
Tomasz Lisewski i Marek Widomski
- 3790 pkt. oraz Arkadiusz Gościnny
i Krzysztof Kacprzak 1890 pkt. 

Największego okonia (38,5 cm) złowił
Mieczysław Wronkowski a największego
szczupaka (62,5 cm) Marek Widomski. 

Zawody sędziowali Zdzisław Lewan-
dowski (sędzia główny), Robert Mel-
kowski i Ryszard Szkiłądź oraz Elżbieta
Zabłocka, Bogdan Krygier, Radosław
Kamiński, Agnieszka Czaplińska (sędzio-
wie sektorowi).

Organizatorem zawodów było Koło

Miejskie PZW w Toruniu. 

Wszystkie złowione ryby wróciły do wody.


