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NASZE WODY

WĘDKARZE PYTAJĄ
Podczas zebrań sprawozdawczo wyborczych pojawiło się szereg pytań 
od wędkarzy. 
Pytano m.in.: jakie są zasady przyznawania jezior i rzek w rybackie użytko-
wania, jakie są prawa i obowiązki użytkownika, ile to kosztuje Okręg, itp?

Użytkownik rybacki danego obwodu rybackiego jest wybierany w ramach kon-
kursu ofert. Głównym kryterium wyboru są proponowane przez przystępujące-
go do konkursu nakłady rzeczowo-finansowe, w tym wypadu kwoty zarybienio-
we; znaczenie ma także dotychczasowa działalność uczestnika konkursu, a więc
m.in. terminowość wywiązywania się z opłat dzierżawnych, przestrzeganie usta-
lonego w operacie norm zarybień, jakość materiału zarybieniowego a także 
opinia środowiska o użytkowniku.

Zgodnie z prawem użytkownik rybacki zobowiązany jest do użytkowania obwo-
du rybackiego zgodnie z zawartą umową, zasadami racjonalnej gospodarki
rybackiej określonymi w operacie rybackim oraz obowiązującymi przepisami
prawa. Operat rybacki określa zasady prowadzenia racjonalnej gospodarki
rybackiej, tj. działania, które powinny być wykonywane w obwodzie rybackim.
Dodatkowo w operacie rybackim powinny być przedstawione alternatywne
możliwości prowadzenia gospodarki rybackiej, a więc takie, które np. umożli-
wiające dostosowanie bieżącej gospodarki rybackiej do zmiennych warunków,
szczególnie w zakresie wielkości i rodzaju zarybień oraz połowów. 

Operat rybacki szczegółowo definiuje cechy charakterystyczne danego obwodu
rybackiego, określa m.in. typ i zasady prowadzonej gospodarki rybackiej,
wymienia nakłady rzeczowo-finansowe przewidziane na zarybienia. Nakłady rze-
czowo-finansowe są zobowiązaniem, do którego zobligowany jest oferent, który
został wybrany w konkursie ofert i z którym podpisana została umowa na ryba-
ckie użytkowanie. 

Samowolne zmiany gatunku, rodzaju bądź liczby ryb wskazanych w ofercie
konkursowej są wykluczone, ponieważ powodują one zmianę warunków kon-
kursu i tym samym naruszenie warunków wykonywania  umowy użytkowa-
nia obwodu rybackiego. 

W przypadku zdarzeń losowych, np. niekorzystnych warunków atmosferycz-
nych, pojawienia się chorób bądź innych okoliczności powodujących problemy
ze zdobyciem materiału zarybieniowego wskazanego w ofercie konkursowej
oraz jeśli pozytywnie zaopiniowany operat rybacki dopuszcza możliwość zary-
biania wód obwodu materiałem alternatywnym, użytkownik może wystąpić 
do dyrektora rzgw z wnioskiem o zmianę nakładów rzeczowych wskazanych 
w ofercie konkursowej. 
We wniosku należy podać przyczyny konieczności zmiany materiału zarybienio-
wego oraz określić proponowany materiał zamienny o wartości wskazanej 
w ofercie konkursowej.
Operat i umowa określają ściśle gatunki i ilości ryb do zarybień w danym roku.
Niewykonanie wyznaczonego limitu, nawet o 1 kg w danym gatunku może spo-
wodować natychmiastowe rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia.

Kwoty zarybieniowe ustalone w operatach na stronach 10-13

ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

Zarybianie węgorzem - jezioro Łasińskie Duże
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Nakłady rzeczowo-finansowe wynikające z operatów należy 
zwiększyć o wartość tenut dzierżawnych płaconych przez Okręg
za wszystkie użytkowane rzeki i jeziora. Wartość tego zobowią-
zania jest zmienna, ponieważ określa ją tzw. przelicznik zbożowy
(średnia ceny pszenicy obowiązująca w danym roku), płacony za
każdy hektar użytkowanej wody (ceny te są negocjowane dla
każdego akwenu).

Definicje
Woda stojąca, woda płynąca
W krajowym ustawodawstwie funkcjonuje rozróżnienie wód
śródlądowych na tzw. ,,wody płynące” i ,,wody stojące”.
Zgodnie z Prawem Wodnym wszystkie wody sklasyfikowane 
w rejestrach ewidencji gruntów jako ,,wody płynące” należą do
Skarbu Państwa. Nie podlegają sprzedaży, lecz jedynie prawu
wydzierżawienia. Instytucją powołaną do pełnienia funkcji
pośredniczącej pomiędzy dzierżawcą ,,wody płynącej”,
a Skarbem Państwa są Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej.
Do tzw. ,,wód płynących” zaliczają się nie tylko wszystkie rzeki,
ale także jeziora, w których stwierdzono hydrologiczne połącze-
nie z krajowym systemem rzecznym.

Operat rybacki
Dokument określający sposób prowadzenia gospodarki rybac-
kiej. Jego autorem jest ichtiolog znający niezbędną osnowę
prawną określającą, w jaki sposób powinien zostać on wykona-
ny, by spełniać warunki przystąpienia do konkursu ofert.

Operat wodnoprawny
Operat wodno prawny dotyczy korzystania z wód (np. wprowa-
dzanie ścieków) i nie ma związku z gospodarką rybacką.

Obwód rybacki
Jednostka podziału wód płynących, ściśle określony obszar geo-
graficzny. W skład obwodu rybackiego może wchodzić odcinek
rzeki, konkretne jezioro lub kilka jezior. Zasięg i skład obwodów
rybackich określają Rozporządzenia dyrektorów Regionalnych
Zarządów Gospodarki Wodnej. Dany obwód może użytkować
tylko jeden użytkownik rybacki. Ale jeden użytkownik rybacki
może użytkować kilka obwodów.

Inne pytania

Dlaczego ograniczono trollingowanie?
Na prośbę wędkarzy Zarząd wprowadził zmianę w zasadach
wędkowania w roku 2017, która ogranicza trolling do jezior,
których powierzchnia przekracza 100 ha. Uwzględniono skargi
wędkarzy wędkujących „stacjonarnie”, że na małych jeziorach
trollingujący przeszkadzają im w wędkowaniu. Zarząd uznał, że
na dużych akwenach i oczywiście przy zachowaniu elementar-
nych zasad kultury na łowisku, takie kolizje trollingowców i spła-
wikowców nie powinny się zdarzyć. 

Czy po opublikowaniu „zasad wędkowania“ na dany
rok, można nadal zgłaszać uwagi i propozycje?
„Zasad wędkowania“ nie można zmieniać w roku ich obowią-
zywania.
„Zasady wędkowania“ są opracowywane dla wędkarzy m.in. 
na podstawie uwag i propozycji zgłaszanych właśnie przez węd-
karzy i dlatego można je zgłaszać w dowolnym okresie.
Zgłoszenia od wędkarzy są rozpatrywane na Prezydium i kiero-
wane do Rad Rejonów w celu konsultacji. Po konsultacjach pro-
jekt „zasad“ jest kierowany do Zarządu w celu uchwalenia. 
Jednak z uwagi na terminy posiedzeń Prezydium i Zarzadu 
w projekcie będą uwzględniane tylko te opinie i uwagi, które
zostały zgłoszone do lipca danego roku; uwagi zgłaszane po
miesiacu lipcu, będą rozpatrywane dopiero w kolejnym roku.

Kto nie musi posiadać karty wędkarskiej? 
Uprawnienia określa Regulamin Amatorskiego Połowy Ryb 
Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby
do 14 lat, z tym, że mogą one uprawiać amatorski połów ryb
wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę.
Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej lub karty łowiectwa
podwodnego są zwolnieni cudzoziemcy czasowo przebywający
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Z obowiązku tego są
także zwolnione osoby uprawiające amatorski połów ryb 
w wodach znajdujących się w obiektach przeznaczonych do
chowu lub hodowli ryb, jeżeli uzyskały od uprawnionego do
rybactwa zezwolenia na połów w tych wodach.

Dlaczego wprowadzono górny wymiar ochronny 
na szczupaka, sandacza i okonia?
Maksymalny (górny) wymiar ochronny ma na celu ochronę
dużych osobników, które u niektórych gatunków są potencjalnie
najwartościowszymi tarlakami. Dotyczy to zwłaszcza gatunków,
u których stwierdzono wpływ wielkości samic na ilość i jakość
potomstwa. Taką zależność zaobserwowano m.in. u szczupaka,
gdzie większe samice produkują więcej jaj o większych rozmia-
rach i wysokiej jakości.
Obecnie na świecie stosuje się 5 wymiarów ochronnych: mini-
malny, maksymalny, widełkowy otwarty, widełkowy zam-
knięty oraz całkowity (złów wypuść). 
W naszym Okręgu, w przypadku szczupaka i sandacza stosowa-
ny jest wymiar ochronny widełkowy otwarty, tj. zabrania się
zabierania ryb o długości mniejszej od wymiaru minimalnego
oraz większej od wymiaru maksymalnego. 
W wypadku okonia obowiązuje wymiar maksymalny. 
Na niektórych wodach górskich stosowany jest wymiar całkowi-
ty (zakaz zabierania ryb), szczegóły można przeczytać w „zasa-
dach wędkowania” (strona internetowa Okręgu i Nasze Wody nr
2/2016). Uważa się, że najkorzystniejsze wyniki ochrony gatun-
ków i populacji uzyskuje się stosując otwarty widełkowy system
ochronny lub całkowity system ochronny. (Przegląd rybacki
5/2016)

Czy będzie kontynuowany zakaz połowów 
sieciowych?
Budzącym najwięcej kontrowersji wśród wędkarzy zabiegiem są
połowy sieciowe. Z pewnością większość rybackich narzędzi
połowowych charakteryzuje się dużo większą efektywnością, niż
amatorskie narzędzia, ale obie formy presji połowowej w równy
sposób mogą przyczynić się do zachwiania równowagi w pogło-
wiu ryb. O ile w przypadku połowów gospodarczych istnieje
obowiązek prowadzenia ścisłej ewidencji zabiegów gospodar-
czych, to w wypadku połowów amatorskich nie istnieje regulo-
wany zapisami aktów prawnych sprawozdawczy system zbiera-
nia danych. Postrzeganie zatem globalnej presji wędkarskiej
przez pryzmat wyników pojedynczych wędkarzy (rejestr poło-
wów – przyp. Red.) może prowadzić do niedoszacowania efek-
tywności amatorskich połowów. Z ekologicznego punktu widze-
nia nie ma znaczenia, jakimi narzędziami prowadzi się eksploata-
cję populacji ryb, istotna jest natomiast jej wielkość w stosunku
do granicy zapewniającej odnawialność zasobów. …

Jak wynika z danych połowy amatorskie z jezior były ponad 
2 razy większe niż rybackie… 
W skali całego kraju, uwzględniając obszary, w których nie pro-
wadzi się połowów gospodarczych, całkowite połowy wędkar-
skie mogą wynosić około 13.000 ton… Np. w koszyku wędkar-
skim szczupaka było ponad trzykrotnie więcej, a okonia ponad
pięć razy więcej, niż w odłowie rybackim…

Połowy rybackie mogą być wykorzystywane do kilku celów:
połowów gospodarczych, regulacji pogłowia ryb karpiowatych,
połowów ryb nieeksploatowanych wędkarsko (np. sielawa),
połowów kontrolnych, sanitarnych oraz tarlaków i ryb towaro-
wych, a także monitoringu stanu ichtiofauny.
W wielu wypadkach połowy profesjonalne mogą być uzupełnie-
niem połowów amatorskich, zwłaszcza w sztucznych zbiornikach
zaporowych lub silnie zeutrofizowanych jeziorach, gdzie bardzo
często pojawia się problem przegęszczenia gatunków karpiowa-
tych. Umiejętnie wykorzystywane profesjonalne techniki poło-
wów gwarantują bezpieczne pozyskiwanie ryb w stanie żywym
do celów sztucznego rozrodu. Zastosowanie narzędzi selektyw-
nych pozwala prowadzić połowy wysoko wybiórcze, 
np. w celach sanitarnych, regulacyjnych i połowów wybranych
gatunków.

Obecnie promuje się model gospodarki typu rybacko-wędkar-
skiego. Oznacza to, że obie formy eksploatacji pogłowia ryb, tj.
narzędziami rybackimi i wędkarskimi mają status równopraw-
ny… (Przegląd rybacki 5/2016).
Zgodnie z uchwałą przyjętą na XI Zjeździe Delegatów Kół Okręgu
Toruńskiego na wodach Okręgu obowiązuje zakaz gospodarcze-
go połowu ryb. 
XII Zjazd zdecyduje o kontynuowaniu tego zakazu oraz określi
zasady pozyskiwania ryb w sposób selektywny, np. pozyskiwa-
nie tarlaków, monitoring ichtiofauny, regulacja populacji ryb w
zbiornikach silnie zeutrofizowanych, likwidacja ognisk chorobo-
wych, itp.

Dlaczego zarybiamy jesiotrem ostronosym?
W ostatnich latach Okręg PZW w Toruniu podjął bardzo trudną
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próbę restytucji jesiotra ostronosego. Jest to projekt bardzo
ambitny , ale równocześnie pracochłonny i długoletni.  
Jesiotr ostronosy, wspaniała ryba osiągająca ponad 3 metry dłu-
gości przy masie przekraczającej 200 kg, był dość powszechnym
przedstawicielem ichtiofauny w dorzeczach rzek południowego
Bałtyku. Jeszcze w pierwszych dekadach ubiegłego wieku ryba
ta miała znaczący udział w diecie ludności zamieszkującej m.in.
dorzecze Wisły – odłowy sięgały 200 ton rocznie. Gatunek ten
całkowicie wyginął w latach 60 ubiegłego wieku. 

Badania prowadzone przez ichtiologów, głównie polskich i nie-
mieckich ustaliły, że gatunkiem identycznym genetycznie z jesio-
trem bałtyckim jest jesiotr ostronosy zamieszkujący wschodnie
wybrzeża Kanady (stado rozdzieliło się po ostatnim zlodowace-
niu). I to właśnie od tarlaków zamieszkujących m.in. rzekę św.
Jana pochodzi  ikra, która pieczołowicie przywożona jest trans-
portem lotniczym do wylęgarni w Polsce i Niemczech. Od kilku
lat narybek jesiotrów jest wpuszczany do polskich rzek (Drwęca,
Odra i Wisła) oraz do Pregoły, Niemna, Dźwiny i Newy. Niedaleki
jest też dzień, kiedy doczekamy się zaprzestania kosztownego 
i obarczonego ryzykiem importu ikry z Kanady, dzięki własnym
tarlakom, które szybko dorastają, m.in. w Ośrodku
Zarybieniowym PZW Okręgu toruńskiego w Grzmięcy.
Prowadzone od kilku lat zarybienia pilotażowe już przynoszą
wymierne skutki, czego dowodem są pojedyncze jesiotry zło-
wione w Bałtyku przez zawodowych rybaków: przy Bornholmie
o masie 4,5-5,2 kg, przy Kołobrzegu nawet do 7 kg oraz w innych
miejscach.
Głównym celem zarybiania jesiotrem jest odtworzenie (restytu-
cja) populacji tego gatunku w zlewni Morza Bałtyckiego (rzeka
Drwęca, rzeka Wisła).
Przy obecnym stanie środowiska, licznych przegrodzeniach
ograniczających dostęp do tarlisk, zmniejszeniu powierzchni tar-
lisk i odrostu młodzieży, złych warunkach środowiska, konieczne
jest prowadzenie zarybień restytucyjnych bądź rekompensacyj-
nych. Jeżeli chcemy mieć ryby wędrowne w naszych rzekach,
musimy prowadzić zarybienia wbrew niektórym ekologom gło-
szącym, że należy udrożnić rzeki i będziemy mieli „eldorado”

rybacko-wędkarskie w rzekach. (R.Bartel).
Podrzędnym celem  zarybiania ale bardzo istotnym  jest wywią-
zanie się z umów na rybackie użytkowanie rzek Drwęcy i Wisły.

Dlaczego odławiamy sieję i sielawę?
Odławiamy tylko tarlaki tych gatunków w okresie jesiennym 
w celu pozyskania wyjściowego materiału zarybieniowego jakim
jest ikra.
Ikrę inkubuje się przez okres  około 6 miesięcy w wylęgarni 
w Grzmięcy. Po tym okresie następuje zarybianie wylęgiem lub
starszą formą materiału zarybieniowego. Sieja i sielawa
występuje w jeziorach tylko dzięki zarybieniom. Realizowanie
tych zarybień ma na celu zwiększenie bioróżnorodności 
w wodach Okręgu i wywiązywanie się z nakładów finansowo-
rzeczowych określonych w operatach  rybackich.

Dlaczego nie zarybiamy szczupakiem wymiarowym
tylko narybkiem?
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu nie prowadzi
zarybień tarlakami szczupaka z kilku powodów.
Po pierwsze, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
jako zarządca wód w Polsce z ramienia Skarbu Państwa, nie
przewidział w tabeli z wykazem gatunków i sortymentów ryb
przeznaczonych do zarybień wód otwartych, takiego sortymen-
tu jak tarlak. W związku z tym dzierżawca, w tym przypadku
Okręg PZW w Toruniu, nie może samowolnie wprowadzać takie-
go sortymentu do zarybień.
Po drugie, wyhodowanie tarlaków szczupaka w aquakulturze jest
ekonomicznie nieuzasadnione ze względu na długi czas hodow-
li i problemy z zapewnieniem odpowiedniej ilości bazy pokar-
mowej.
Po trzecie, znaczne zagęszczenie szczupaka powodować będzie
silny kanibalizm, co skutkowałoby bardzo niskim procentem
odłowu ryb. Znacznie lepsze efekty osiąga się u szczupaków
zarybianych w sortymencie; wylęg, narybek letni czy też narybek
jesienny.

Oprac. AJ, AM

DYSCYPLINA SPŁAWIKOWA

Lp. Rodzaj zawodów Termin Organizator

1 Puchar SM Kopernik (GP) 02.04 jez. Małe Czyste - SM Kopernik
2 Otwarte Mistrzostwa Torunia (GP) 21.05 rz. Wisła - Na Skarpie
3 Mistrzostwa Okregu (GP) 27-28.05 rz. Wisła - Rej. Grudziądz
4 Otwarte Młodzieżowe Mistrzostwa Okręgu czerwiec jez. Szańce - Rej. Wabrzeźno
5 Puchar Burmistrza Brodnicy (GP) 02.07 jez. Głęboczek - Rej. Brodnica
6 Puchar Burmistrza Gol.-Dobrzynia 24.09 jez. Słupno-Rej. Gol.-Dob.

TERMINARZ IMPREZ SPORTOWYCH OKREGU PZW TORUŃ NA ROK 2017

DYSCYPLINA RZUTOWA

1 Mistrzostwa Okregu 22.04 Rejon Łasin

DYSCYPLINA SPINNINGOWA

1 Puchar Prezesa KM w Toruniu (GP) 03.05 jez. Wądzyń-KM Toruń
2 Puchar Wiceprezesa ds. sportu (GP) 20.05 jez. Przydwórz - WWKS
3 Drużynowa Mistrzostwa Okręgu 03.06 Jez. Goryń - WWKS
4 Indywidualne Mistrzostwa Okręgu (GP) I tura jez. Chełmżyńskie - Rej. Chełmża
5 Indywidualne Mistrzostwa Okregu (GP) II tura 09.09 rz. Wisła - Rej. Grudziądz
6 Szczupak i Sandacz Szwarcenewa (GP) 30.09 jez. Trupel - WWKS
7 Zawody zakończenia sezonu (GP) 14.10 jez. Rudnik - KM Grudziądz

OKRĘGOWA OLIMPIADA MŁODZIEŻY WĘDKARSKIEJ

1 Okregowa Olimpiada Młodzieży 22-23.04 Rejon Łasin

DYSCYPLINA MORSKA

1 Mistrzostwa Okręgu 12.03 Darłowo - KM Toruń

DYSCYPLINA PODLOWDOWA

1 Otwarte Mistrzostwa Okręgu styczeń-luty jez. Korza, KG Skalar
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NASZE WODY

1 SSryb 18 253 6 86 3 1439 52 56 38.900 zł 0 27 10
Brodnica

2 SSryb 12 152 25 28 0 1540 37 35 5.300 zł 0 10 2
Chełmno

3 SSRyb 17 294 189 128 0 1281 92 115 26.250 zł 0 0 5
SOM 1

Grudziądz
w tym Łasin 7 62 6 62 0 146 0 0 0 0 0

4 SSRyb 9 176 30 46 7 671 41 20 4.000 zł 16 21 20
Golub

Dobrzyń

5 SSRyb 20 184 123 10 6 1781 111 181 22.300 zł 0 60 4
Nowe Miasto

Lubawskie

6 SSRyb 36 288 19 30 0 1085 45 11 2.400 zł 0 27 9
Toruń

w tym Chełmża 10 104 5 11 0 326 27 10 2.200 zł 0 9 2

7 SSRyb 9 61 28 47 0 317 35 15 2.800 zł 0 22 5
Wąbrzeźno

8 SOM Toruń 2 192 2 59 0 475 68 36 7.400 zł 0 38 12

9 SOM Grzmięca 2 225 220 31 5 976 85 31 7.000 zł 0 71 2

Razem
SOM 4 1825 642 465 21 9565 566 500 86.350 zł 16 276 69

SSRyb 121

Lp SSRyb
SOM
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Działalność Społecznej Straży Rybackiej oraz Straży Ochrony Mienia
Okregu PZW Toruń w roku 2016

REGULAMIN PARKINGU i SLIPU 
NAD JEZIOREM KAMIONKI
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NASZE WODY

1 SSryb 93 8 0 52 5 12 3 0 0 0 2 0 0 0
Brodnica

2 SSryb 81 1 58 0 2 26 2 0 0 1 0 0 2 0
Chełmno

3 SSRyb 67 24 4 7 8 82 19 8 10 0 2 2 4 23
SOM

Grudziądz
w tym Łasin 17 0 0 0 3 24 3 1 0 0 0 0 0 0

4 SSRyb 87 25 3 2 10 48 17 0 11 28 55 30 1 55
Golub

Dobrzyń

5 SSRyb 205 14 9 15 4 126 0 0 40 5 0 0 5 7
Nowe Miasto

Lubawskie

6 SSRyb 75 48 49 0 10 31 2 0 23 0 19 11 0 5
Toruń

w tym Chełmża 50 33 47 0 2 10 0 0 23 0 3 2 0 0

7 SSRyb 25 94 0 0 8 40 4 1 46 4 18 10 0 0
Wąbrzeźno

8 SOM Toruń 86 51 73 0 6 37 2 0 16 0 8 8 0 0

9 SOM Grzmięca 91 0 4 7 11 7 49 0 0 0 0 0 0 3

Razem
5 SOM 810 298 200 83 64 409 38 9 146 38 104 61 12 93

125 SSRyb
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Lp SSRyb
SOM

Zatrzymany sprzęt kłusowniczy i wędki

Działalność Społecznej Straży Rybackiej oraz Straży Ochrony Mienia
Okregu PZW Toruń w roku 2016

1. Teren miejsca i slipowania łodzi nad jez. Kamionki zwany dalej
przystanią, dzierżawiony jest przez Okręg PZW w Toruniu, 
a opiekunem jest Koło Miejskie PZW w Toruniu.
2. Wjazd na teren przystani możliwy jest za pomocą karty lub klucza
transponderowego, których dystrybucją zajmuje się Koło Miejskie 
w Toruniu, ul. Słowackiego 80.

a. Uprawnionymi osobami do pobrania karty lub klucza transpon-
derowego są członkowie PZW - legitymujacy się ważną legitymacją
członkowską (tzn. z wniesioną składką ogólnozwiązkową i składką
członkowską na ochronę i zagospodarowanie wód, na wszystkie
wody lub na jedno łowisko - Jezioro Kamionki) po wniesieniu opłaty
w wysokości 25 zł brutto.
b. Okres ważności karty lub klucza transponderowego wynosi 1 rok

z możliwością przedłużenia na kolejny okres 1 roku, jednak nie dłu-
żej niz do dnia obowiązywania umowy na dzierżawę terenu, zgodnie
z umową zawartą pomiędzy Gmina Łysomice a Okręgiem PZW
Toruń.

c. w celu przedłużenia na okres kolejnego roku ważności karty lub
klucza transponderowego, kazdy posiadacz zobowiązany jest, po
wykupieniu składek członkowskich (ogólnozwiązkowej i na ochronę
i zagospodarowanie wód lub na 1 łowisko - Jezioro Kamionki) do
zgłoszenia się do KM w Toruniu celem zmiany kodu dostępu.

3. W miejscu slipowania łodzi obowiązuje zakaz parkowania samo-
chodów, przyczep oraz cumowania łodzi w bezpośrednim sąsiedz-
twie miejsca wodowania.
4. Po zwodowaniu łodzi należy niezwłocznie odjechać samochodem
na wyznaczone miejsce parkingowe.
5. Korzystając z przystani należy pamiętać o zachowaniu czystości.
6. Osoba opuszczająca przystań zobowiązana jest do posprzątania
miejsca swojego pobytu.
7. Obowiązuje zakaz biwakowania i rozpalania ognisk.
8. Zarząd KM PZW w Toruniu oraz Okręg PZW w Toruniu nie ponosi
odpowiedzialności za kradzież i/lub zniszczenie dóbr przywiezionych
przez osoby korzystające z przystani.
9. Korzystający z przystani jest zobowiązany ponieść finansowe kon-
sekwencje w przypadku zniszczenia mienia znajdującego się na przy-
stani.
10. Nieprzestrzeganie zasad niniejszego regulaminu upoważnia
Zarząd Koła Miejskiego PZW w Toruniu do pozbawienia możliwości
dalszego korzystania z przystani.

Prezes Koła Miejskiego w Toruniu
Ryszard Szkiłądź.
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NASZE WODY

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 wykupioną 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

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD w 2017 r.
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NASZE WODY

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. 

data Tematy - zagadnienia omawiane na posiedzeniu odpowiedzialny za
zebrania przygotowanie

materiałów

23.01.2017 1. Ustalenie zespołu do opracowania  informacji na XII Zjazd Delegatów OKR
godz. 10 2. Ustalenie zespołów OKR do badania rocznego sprawozdania OKR
Biuro ZO finansowego Okręgu za 2016 rok 
Toruń 3. Analiza spraw poruszanych na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych OKR

w kołach OKR
4. Analiza ekonomiczna zawodów Grad Prix Polski o Puchar Okręgu 

Toruńskiego  rozegranych w dniach 21-23.10.2016 r.
5. Sprawy bieżące. Prezes Zarządu

17.02.2017 1. Przygotowanie wniosków dotyczących oceny Dyrektor Biura 
25.02.2017 sprawozdania finansowego za 2016 rok
godz. 10 2. Sprawy bieżące dotyczące przygotowania do Zjazdu Dyrektor Biura 
Biuro ZO Gł. Księgowa  
Toruń OKR

Prezes Zarządu

01.03.2017 1. opracowanie materiałów na XII Okręgowy Zjazd Delegatów OKR
godz. 10 2. kontrola dokumentacji finansowo-księgowej  zamykającej  2016 rok OKR
Biuro ZO 3. Sprawy bieżące. Prezes Zarządu
Toruń

PLAN PRACY OKREGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ PZW w TORUNIU

I KWARTAŁ 2017r.
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NASZE WODY

ZARYBIENIA 2016

Wartość materiału zarybieniowego: ogółem 510.105,28 zł
w tym:

produkcja własna 246.561,50 zł

zakup 263.543,78 zł

Materiał zarybieniowy - jeziora

Wartość mater ia łu zarybieniowego 
Produkcja własna

RZEKI JEZIORA

Wartość materiału zarybieniowego - produkcja własna
Produkcja własna:

ogółem 773.724,64 zł
w tym: jeziora 246.561,50 zł

rzeki 531.659,14 zł
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ZARYBIENIA JEZIOR 2016

Archidiakonka szczupak (nar let) 7000, sandacz (nar let) 10000, karp 35 kg, karaś 30 kg, sandacz (nar jeś)300 szt, inne 5 kg
Bachotek szczupak (wyl żer) 225000, szczupak (nar let) 50000
Bartoszewice sandacz (nar let) 30000
Biedaszek szczupak (wyl żer) 2000
Bielice szczupak (wyl żer) 10000
Blizno szczupak (wyl żer) 75000, sielawa 200000
Błonowo szczupak (nar let) 2000, sandacz (nar let) 5000
Boguszewo szczupak (nar let) 5000, karaś 20 kg, inne 4 kg
Chełmżyńskie szczupak (wyl żer) 300000, szczupak (nar let) 67500, sandacz (nar let) 40000
Chojno szczupak (wyl żer) 37500, sandacz (nar let) 15000
Ciche szczupak (wyl żer) 375000, szczupak (nar let) 20000 sielawa 200000
Cielęta sandacz (nar let) 20000
Czarne sandacz (nar let) 5000
Czortek szczupak (wyl żer) 10000
Dębno Duże szczupak (wyl żer) 75000, szczupak (nar let) 10000, inne 6 kg
Dębno Małe szczupak (wyl żer) 75000
Długie szczupak (nar let) 10000, sandacz (nar let) 20000
Duże szczupak (nar let) 5000, karp 98 kg, karaś 25 kg, szczupak (nar jeś)60 kg, lin 38 kg
Dzikowo karp 36 kg, sandacz (nar jeś)300, lin 100 kg
Dźwierzno karaś 30 kg
Forbin szczupak (wyl żer) 75000
Frydek szczupak (wyl żer) 75000, szczupak (nar let) 5000,k szczupak (nar jeś)20 kg
Gajewo szczupak (nar let) 5000, sandacz (nar let) 15000, sandacz nar jes 700, lin 40 kg, inne 5 kg
Gawłowice szczupak (nar let) 2000
Głęboczek szczupak (nar let) 2000, karaś 10 kg, inne 2 kg
Głowin szczupak (wyl żer) 300000, szczupak (nar let) 15000, szczupak (nar jeś)100 kg, inne 10 kg
Głuchowskie szczupak (nar let) 7000, karp 35 kg, sandacz (nar jeś)300 szt, szczupak (nar jeś) 50 kg
Gogoleniec karaś 20 kg, szczupak (nar jeś)30 kg, lin 30 kg
Gołębiewko-D. szczupak (nar let) 5000
Goryń sandacz (nar let) 30000
Gorzechówko szczupak (nar let) 5000, karp 97 kg, karaś 42 kg, sandacz (nar jeś)400 szt, szczupak (nar jeś) 64 kg
Górsk karaś 100 kg
Górzno szczupak (nar let) 7000, inne 2 kg
Grabowiec szczupak (nar let) 2000, karp 68 kg, inne 138 kg
Grodno- Golub: szczupak (nar let) 5000, karp 15 kg, szczupak (nar jeś) 50 kg, lin 50 kg, inne 2 kg
Grodno sandacz (nar let) 15000, szczupa (nar jeś)95 kg, lin 47 kg
Gruta Duża szczupak (nar let) 5000, karaś 25 kg, inne 3 kg
Gruta Mała szczupak (nar let) 2000, karaś 10 kg
Gryźliny szczupak (wyl żer)75000
Grzywienek sandacz (nar let) 10000
Gubiny szczupak (wyl żer) 75000, sandacz (nar let) 3000, karaś 20 kg, inne 3 kg
Gutowo szczupak (nar let) 2000
Handlowy Młyn szczupak (nar let) 2000, karp 10 kg, szczupak (nar jeś)17 kg, lin 25 kg
Jakubkowo szczupak (wyl żer) 37500
Janówko szczupak (wyl żer)75000
Jeleniec(Storius) szczupak (wyl żer) 75000
Jeziórko szczupak (wyl żer) 10000
Józefowo szczupak (nar let) 3000, karp 200 kg, lin 500 szt, inne 2 kg
Kakaj szczupak (wyl żer) 150000
Kamienny Most szczupak (wyl żer) 37500
Kamionki szczupak (nar let) 40000, szczupak (nar jeś)200 kg, inne 20 kg
Karaś Tomaszek szczupak (wyl żer) 37500
Katlewo – Golub szczupak (nar let) 2000
Katlewo – NML szczupak (wyl żer) 8000
Kiełpiny szczupak (wyl żer) 150000
Kitnowo szczupak (nar let) 2000, karaś 20 kg
Kneblowo szczupak (nar let) 5000
Kochanka szczupak (wyl żer) 75000, karp 30 kg, karaś 100 kg
Kornatowskie szczupak (wyl żer) 37500, szczupak (nar let) 5000, sandacz (nar let) 10000, sandacz (nar jeś)400 szt, 

lin 105 kg, karp 73 kg
Korza szczupak (nar let) 2000, szczupak (nar jeś)35 kg
Księte szczupak (wyl żer) 75000, karaś 33 kg
Kuchnia sandacz (nar let) 300000
Kurzyny szczupak (wyl żer) 75000
Lamkowizna szczupak wyl. Żer 75000
Lekarty szczupak (wyl żer) 150000, szczupak (nar let) 5000
Linowiec sandacz (nar let) 10000
Lisnowo szczupak (nar let) 5000, sandacz (nar let) 3000, karaś 35 kg
Lubek szczupak (wyl żer) 2000
Łasin Duży szczupak (nar let) 15.000, sandacz (nar let) 15000, karaś 70 kg, inne 15 kg
Łasin Mały szczupak (nar let) 5000, karaś 30 kg, inne 5 kg
Łąki-Tabuła szczupak (wyl żer) 75000, szczupak (nar let) 10000, sandacz (nar let) 10000, lin 62,5 kg
Łąkorek szczupak (wyl żer) 150000, sielawa 200000
Łopatki szczupak (nar let) 2000
Małe Czyste szczupak (nar let) 5000, sandacz (nar let) 10000, sandacz (nar jeś)400 szt, lin 30 kg
Małe Radowiska szczupak (nar let) 2000
Marek sandacz (nar let) 5000
Mełno sandacz (nar let) 36000, karaś 35 kg, inne 12 kg
Miałkusz sandacz (nar let) 2000
Mieliwo szczupak (wyl żer) 150000, szczupak (nar let) 15000
Mierzyn szczupak (wyl żer) 37500

Ilości podano w sztukach. Skróty: nar let- narybek letni, nar jeś - narybek jesienny, wyl żer - wylęg żerujący
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Mierzyńskie szczupak (wyl żer) 37500
Mlewiec szczupak (nar let) 20000, szczupak (nar jeś)50 kg, inne 4 kg
Młyńskie(Firlus) szczupak (wyl żer) 350000, szczupak (nar jeś)20 kg, lin 20 kg
Moszyska szczupak (wyl żer) 37500
Mozedel szczupak (wyl żer) 10000
Mroczno szczupak (wyl żer) 405000, karaś 80 kg, lin 50 kg, inne 2 kg
Nielbark szczupak (wyl żer) 150000
Niemczyk(Susz.) szczupak (wyl żer) 37500
Niemczyk szczupak (wyl żer) 37500
Niskie Brodno szczupak (wyl żer) 75000, szczupak (nar let) 10000
Nogat szczupak (nar let) 15000, sandacz (nar let) 15000, karaś 40 kg, inne 9 kg
Okonin szczupak (nar let) 5000, szczupak (nar jeś)20 kg, lin 25 kg, inne 5 kg
Oleczno sandacz (nar let) 20000
Osetno szczupak (wyl żer) 20000, sandacz (nar jeś)500 szt
Ostrowite szczupak (wyl żer) 40000
Owieczkowo szczupak (nar let) 5000, sandacz (nar let) 15000, karp 20 kg, sandacz (nar jeś)700, szczupak (nar jeś)20 kg, 

lin 50 kg, inne4 2 kg
Papowo szczupak (wyl żer) 37500, szczupak (nar let) 5000, sandacz (nar jeś)400 szt, szczupak (nar jeś)30 kg, lin 50 kg
Partęczyny M. szczupak (wyl żer) 40000
Partęczyny W. szczupak (wyl żer) 350000, szczupak (nar let) 45000, inne 2 kg
Pawłówek szczupak (wyl żer) 20000
Piotrowice szczupak (wyl żer) 20000
Pluskowęsy sandacz (nar let) 5000, karp 30 kg, karaś 40 kg, sandacz (nar jeś)300 szt
Płociczenko karaś 30,00 kg
Płociczno szczupak (wyl żer) 37500
Płowęż szczupak (wyl żer) 300000, szczupak (nar let) 15000, sandacz (nar let) 50000, inne 6 kg
Płużnica szczupak (nar let) 5000
Przedsień szczupak (wyl żer) 37500
Przydwórz szczupak (wyl żer) 150000, szczupak (nar let) 20000, sandacz (nar let) 15000, inne 6 kg
Radomno szczupak (wyl żer)150000, szczupak (nar let) 45000
Retno szczupak (wyl żer) 37500, szczupak (nar let) 5000, sandacz (nar let) 30000
Robotno szczupak (wyl żer) 150000, szczupak (nar let) 12000, sandacz (nar let) 40000
Rogóźno szczupak wyl. Żer 37500, karaś 30 kg
Rudnik Mały szczupak (nar let) 2000
Rudnik szczupak (nar jeś)300 kg
Rynek szczupak (wyl żer) 150000, szczupak (nar let) 15000
Rządz szczupak (nar let) 2000
Salno Duże sielawa 4 mln szt, sieja 80000 karaś 10 kg, inne 4 kg
Salno Małe karaś 10 kg, inne 2 kg
Sitno szczupak (wyl żer) 75000, sandacz (nar let) 10000
Skarlin szczupak (wyl żer) 150000, szczupak (nar let) 40000, lin 60 kg, inne 4 kg
Skępe szczupak (nar let) 5000
Skrzynka szczupak (wyl żer) 10000, sandacz (nar let) 20000
Słupno szczupak (nar let) 5000, karp 20 kg, sandacz (nar jeś)400 szt, szczupak (nar jeś)50 kg, lin 50 kg, inne 2 kg
Sopień szczupak (wyl żer)750000
Sosno Duże szczupak (wyl żer) 300000, szczupak (nar let) 35000, inne 5 kg
Sosno Małe szczupak (wyl żer) 75000
Stara Wisła szczupak (nar let) 2000, narybek jesienny 20 kg
Starogrodzkie szczupak (nar let) 5000, karaś 20 kg, szczupak (nar jeś)30 kg, lin 35 kg
Staw Cegielnia szczupak (nar jeś)10 kg
Staw Ceglana karaś 50 kg
Stawek szczupak (nar let) 2000, lin 20 kg,
Strażym szczupak (wyl żer) 150000, szczupak (nar let) 10000
Studa szczupak (wyl żer) 37500
Szafarnia szczupak (wyl żer) 37500
Szańce szczupak (nar let) 5000, karaś 63 kg, lin 48 kg
Szańcowe szczupak (nar let) 5000, sandacz (nar let) 3000, inne 4 kg
Szczuka szczupak (nar let) 20000, karp 100 kg, szczupak (nar jeś)20 kg, lin 40 kg, inne 6 kg
Szczurkowo sandacz (nar let) 10000
Szumiłowo szczupak (nar let) 5000, karaś 32 kg, inne 4 kg
Szwarcenewo szczupak (wyl żer) 300000, szczupak (nar let) 35000, sandacz (nar let) 30000, 
Szynwałd sandacz (nar let) 5000
Święte sandacz (nar let) 10000, inne 5 kg
Tarpno szczupak (nar let) 2000
Tęgowiec szczupak (wyl żer) 37500
Trynki karaś 20 kg, lin 20 kg
Warplice szczupak (wyl żer) 20000
Wądzyń szczupak (wyl żer) 150000, szczupak (nar let) 20000, sandacz (nar let) 30000
Wichulec sandacz (nar let) 10000, karaś 20 kg, lin 40 kg, inne 2 kg
Wieldządz szczupak (nar let) 5000, sandacz (nar jeś)200 szt, inne 2 kg
Wielki Głębo. szczupak (wyl żer) 75000
Wielki Staw szczupak (wyl żer) 75000
Wielkie Leźno szczupak (wyl żer) 150000
Wierzchownia szczupak (wyl żer) 75000
Wilczak szczupak (nar let) 10000, karaś 20 kg, inne 3 kg
Wólka karaś 10 kg
Wysokie Brodno szczupak (wyl żer) 75000, szczupak (nar let) 10000
Zamkowe szczupak (wyl żer) 75000, szczupak (nar let) 5000, karp 118 kg, sandacz (nar jeś)500 szt, 

szczupak (nar jeś)74 kg, inne 5 kg
Zawda szczupak (nar let) 2000, sandacz (nar let) 5000, karaś 30 kg
Zbiczno szczupak (wyl żer) 150000, sielawa 400000
Żaleń szczupak (nar let) 2000
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Gatunek Rodzaj Sztuki Ilość (kg)

Wisła nr 2
Szczupak wylęg żerujący 75000
Szczupak narybek letni 2500000
Sandacz narybek letni 1000000
Łosoś smolt 1000
Troć wędrowna smolt 1000
Certa narybek jesienny 1000
Sum dwulatki 300,00
Razem 3578000 300,00

Wisła nr 3
Węgorz szklisty narybek wstępujący 6000
Szczupak wylęg żerujący 2000000
Szczupak narybek letni 120000
Sandacz narybek letni 199100
Lin narybek jesienny 300,00
Łosoś smolt 6000
Troć wędrowna smolt 69700
Kleń narybek jesienny 4000
Jaź narybek letni 15000
Boleń narybek letni 4900
Świnka narybek jesienny 5000
Brzana narybek wiosenny 6000
Certa narybek letni 5000
Sum kroczek 500,00
Jesiotr ostronosy narybek 0+ 33507
Razem 2474207 800,00

Wisła nr 4
Węgorz szklisty narybek wstępujący 60000
Szczupak wylęg żerujący 200000
Szczupak narybek letni 350000
Sandacz narybek letni 329600
Lin narybek jesienny 20,00
Łosoś smolt 10000
Troć wędrowna smolt * 88000
Kleń narybek jesienny 30000
Jaź narybek jesienny 100,00
Boleń narybek jesienny 3000
Świnka narybek jesienny 60000
Brzana narybek jesienny 3000
Certa narybek letni 1000
Sum kroczek 1000,00
Jesiotr ostronosy narybek 0+ 25250
Razem 1159850 1120,00

Drwęca nr 5
Łosoś smolt 44000
Troć wędrowna wylęg 284400
Troć wędrowna narybek letni 600000
Troć wędrowna smolt 108000
Pstrąg potokowy narybek wiosenny 9000
Certa narybek letni 5000
Certa narybek jesienny 113000
Jesiotr ostronosy wylęg podchowany 33500
Jesiotr ostronosy narybek 0+ 48000
Razem 1244900

Wel nr 10
Pstrąg potokowy narybek jesienny 12600
Lipień narybek jesienny 1000
Świnka narybek jesienny 1000
Razem 14600

Mątawa nr 2
Pstrąg potokowy narybek jesienny 22000

Pozostałe rzeki
Szczupak wylęg żerujący 200000
Sandacz narybek letni 17800
Troć wędrowna wylęg 30000
Pstrąg potokowy narybek jesienny 2400
Jaź narybek jesienny 532,00
Świnka narybek jesienny 3000
Sum kroczek 20,00
Razem 253200 552,00

ZARYBIENIA RZEK 2016
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NASZE WODY

Szczupak jest rybą całego sezonu.
Dobrze bierze zimą, latem 
i jesienią, a w łowieniu go równe
szanse mają spinningiści, muszkarze
i gruntowcy. 

Aż wierzyć się nie chce, że jeden gatunek
drapieżnika może dostarczyć tyle radości 
i satysfakcji z wędkowania. Wśród łowi-
ących jest również miejsce dla miłośni-
ków nowinek, bo szczupak chętnie ataku-
je nowoczesne przynęty, prezentowane
nowymi technikami. Tym sposobem
wyszło na jaw, że dżerkowanie jest sto-
kroć skuteczniejsze od prowadzenia
wahadłówki tuż pod powie-rzchnią - co by
nie powiedzieć o wahadłówce, to uznany
klasyk szczupakowy. A te największe
jeziorowe sztuki żyjące w toni lub przy
dnie pozwalają się namierzyć echosondą,
po czym kusi się je przynętą prowadzoną
na zestawie trollingowym lub w zestawie
dropshot. 
Aby dopełnić obraz „wędkarskiej użytecz-
ności” tego gatunku należy dodać, 
iż rzeczne szczupaki łowi się także prze-
pływanką z martwą lub żywą rybką. 

Jezioro, rzeka i glinianka 
To rodzima ryba i zasiedla niemal wszy-
stkie nasze wody. W dużych rzekach dora-
sta do dwucyfrowej wagi, ale największe
kolosy łowione są w jeziorach. 
W naszej szerokości geograficznej wytwo-
rzył się typ jeziora nazywany linowo-
szczupakowym. Szczupaki mają tu niemal
idealne warunki do życia i tutaj też złowi-
my ich najwięcej. Również gospodarze
łowisk przeznaczonych dla miłośników
esoxa zarybiają większą ilością szczupa-

ków, a w tym dużymi sztukami. W takim
łowisku mamy najlepsze warunki do
łowienia każdą metodą. 
W żwirowniach i gliniakach padł już nieje-
den rekordowy szczupak, najczęściej zło-
wiony na żywca. W ostatnich latach przy-
bywa zwolenników łowienia na martwą
rybkę położoną na dnie. W tych łowiskach
szczupak wiedzie skryty tryb życia, bo
łowiska są małe i licznie odwiedzane. 
Ale nawet w 100-hektarowym akwenie
można doczekać się silnej populacji
szczupaków, gdzie każdej jesieni łowi się
nawet kilkanaście metrówek (pod warun-
kiem uwalniania połowów). 
Szczupaki nie unikają nurtu. Wiślany dra-
pieżnik o masie 6 kg złowiony w nurcie
nikogo z wtajemniczonych wędkarzy nie
dziwi. Podobnej wielkości okazy łowi się
również na metrowej płyciźnie. 

Bardzo duże jezioro 
Gruba woda = gruba ryba… Do tego
porzekadła nie przystają szczupaki. 
I choć w toni głębokiego jeziora łowimy
20-kilogramowe kłody, na płytszych łowi-
skach również zacinamy dwucyfrowe
okazy. Szczupak tworzy populacje zajmu-
jące „swoje” odmienne środowiska: 
na płyciznach koło trzcin, na średniej
głębokości wodzie, w toni oraz bliżej dna.
Są również osobniki aktywnie polujące,
czyli patrolujące żerowisko, często są w
ruchu i polują nawet goniąc ofiarę na krót-
kim odcinku. Ten sposób polowania burzy
stereotyp, jakoby szczupak polował tylko 
z czatowni, z doskoku będąc ukrytym 
w roślinności. Wprawdzie tak poluje więk-
szość szczupaków w jeziorach, ale nie
cały gatunek. Szczupak zajmuje różnorod-

ne nisze i szybko dostosowuje się do
warunków panujących w jego otoczeniu. 
Te właściwości szczupaka stwarzają węd-
karzowi niesłychanie różnorodne możli-
wości łowienia. Nikt z nas nie będzie się
nudzić na łowisku, ponieważ może łowić
metodą lub techniką, którą lubi najbar-
dziej. I choć najczęstszą zdobyczą będzie
drapieżnik o wadze 2-3 kg, bądźmy czujni
i gotowi zaciąć medalowego. Bowiem te
ryby mają to do siebie, że na tę samą
przynętę weźmie trzykilogramowa, 
a chwilę potem dwucyfrowa sztuka. 
Każdy szczupak pięknie walczy na wędce,
często wyskakując ponad wodę, wiele 
z nich spada z wędki. Jeśli zsumujemy
wszystkie cechy szczupaka, to okaże się,
że jest to najbardziej emocjonująca i spor-
towa ryba dla każdego wędkarza, bez
względu na nasz wiek, doświadczenie 
i zasobność portfela. 
Istnieje wiele sposobów łowienia szczu-
paków z wykorzystaniem nieskompliko-
wanego zestawu. Przyjrzyjmy się wybra-
nym, bardzo skutecznym wędkom.
Techniczne aspekty są ważne i warto 
je poznać. 

Dżerkowanie z multiplikatorem 
Duży szczupak jest wybredny, a jednak
specjaliści dżerkowym zestawem łowią
12-kilogramowe szczupaki tam, gdzie
wszyscy łowią 4-kilogramowe. 
Wobler typu dżerk (z ang. jerk) bez pomo-
cy wędkarza pływa w wodzie niczym
patyk. Gdy go szarpniemy energicznie
podciągając i manewrując szczytówką, to
wobler ożywa: płynie w różne strony,
głębiej lub płyciutko pod powierzchnią,
może opadać lub podnosić się. 

SZCZUPAK CAŁOROCZNY
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Swoją ruchliwością i zachowaniem wzbu-
dza olbrzymie zainteresowanie szczupa-
ków. Pływający wobler można gwałtow-
nie zanurzyć i pozwolić mu się „dźwignąć”
do powierzchni i tu często jest agresywnie
atakowany. Podobnie można manewro-
wać woblerem tonącym. 
Dżerkiem łowi się okazy wśród roślinno-
ści, na płyciznach, na wodzie do 7 m, czyli
mówiąc krótko: wszędzie. 
Wobler zazwyczaj jest ciężki. Dzielimy je
na lżejsze ważące do 50 g, i cięższe.
Godne polecenia wyroby polskiej firmy,
jako sprawdzone w naszych wodach są:
Sweeper (przynęta typu glider), Slider
(typu glider), Jack (typu jerkbait). 
Aby operowanie dżerkiem nie nadwyręży-
ło naszych mięśni, skonstruowano kije
krótkie od 180 do 230 cm, lekkie, twarde 
i szybkie, a zarazem dynamiczne i dobrze
trzymające rybę podczas holowania (np.
Vertical, Big Bait Jerk, Guide Select
Vertical Jig, X-Force). Nowoczesnym
kijem można łowić nawet przez cały dzień
nie przemęczając mięśni ramienia. 
Lepiej łowi się zestawem casting, czyli 
z użyciem multiplikatora i wędziska 
z zaczepem pod palec (tzw. pazur). To
wolny kołowrotek, odporny na przeciąże-
nia i sprawia, że w dłoniach czujemy
każde potrącenie woblera. 
Dżerkowania możemy posmakować także
klasycznym spinningiem, ale to zestaw
dobry na pierwszy sezon. Wybieramy bar-
dzo mocny i krótszy kij szczupakowo-
sumowy, równie mocny kołowrotek z
głębszą szpulą. Używamy grubej plecion-
ki (0,16 - 0,18 mm), którą utrzymujemy
zawsze napiętą. Dzięki temu błyskawicz-
nie zatniemy. Luz na plecionce może
pozbawić nas szczupaka życia. 

Łowienia woblerem, obrotówką 
i wahadłówką 
Wobler, obrotówka i wahadłówka to kla-
syka spinningu. Ryby wiedzą, że na to się

bierze. Do tych przynęt stosuje się kije
mocniejsze, ale wciąż bardzo czułe na
kontakt z rybą i przeszkodą. Długość
wędziska dobiera się głównie do swojego
wzrostu i właściwości łowiska, najczęściej
jest to zakres 2,13 - 2,8 m. Najkrótsze
wędzisko daje swobodę i skuteczność
łowienia z łódki i podczas brodzenia, naj-
dłuższe wydłuża zasięg przynęty i umożli-
wia precyzyjną prezentację wabika 
w trudnych miejscach, np. wzdłuż burty
brzegowej lub wśród zaczepów (np. zato-
piona korona drzewa lub konary). 
Obrotówka daje duży opór, szczególnie 
w nurcie rzecznym, dlatego lepiej użyć kij
krótszy (2,50 m) i twardszy, z mocniej-
szym kołowrotkiem o przełożeniu bliskim
4. Warto pamiętać, że obrotówka wolno
prowadzona jest łowniejsza. Do prowa-
dzenia woblera lub wahadłówki można
użyć spinningu o tych samych parame-
trach, i tutaj też sprawdzą się kołowrotki 
o małym przełożeniu (ciekawe rozwiąza-
nie posiada Fishmaker - małe przełożenie
i duży nawój). Do agresywnego prowa-
dzenia woblera lub wahadłówki lepiej
użyć krótszy kij oczywiście typu „wobler”,
który pozwoli sprawnie manewrować 
i szybciej zacinać rybę na krótkim dystan-
sie. Łowiąc większą przynętą lepiej będzie
użyć duży kołowrotek, bo takie przynęty
atakują duże drapieżniki. 
Jeśli jesteśmy miłośnikami wahadłówki
lub obrotówki, możemy ją posłać 
w pierwszej kolejności, a woblera pozo-
stawić szczupakom trudnym i chimerycz-
nym. Obie przynęty warto prowadzić
wolno, na różnej głębokości. Obrotówkę
łatwiej poprowadzić nad łanem roślin,
wahadłówka z kolei znakomicie wabi opa-
dając w głęboką wodę - toń i strefę dna. 
Zacinając woblerem trzeba przyłożyć
dużą siłę, oszczędzamy ją natomiast zaci-
nając obrotówką lub wahadłówką, bo ina-
czej wyrwiemy ją z paszczy esoxa. 

Uchronić szczupaka i przynętę 
Dylemat wyboru odpowiedniego przypo-
nu ochronnego istnieje od czasu, gdy 
w ofercie rynkowej pojawiły się liczne
przypony do wyboru. Gdy była do dyspo-
zycji tylko stalowa struna gitarowa, to pro-
blem nie istniał. Obecnie niektóre, w tym
polska, firmy oferują nowoczesne i znako-
mitej jakości przypony w ilości powodu-
jącej zawrót głowy. Chcąc wybrać coś
dobrego, warto zwrócić uwagę na pro-
dukty firm obecnych na naszym rynku od
kilkunastu lat, kierując się zdrowym rozu-
mowaniem: skoro tyle lat wytrwali na
rynku, to znaczy, że oferują dobry sprzęt.
Nowoczesna linka stalowa zyskała nowe
oblicze w postaci linek surflon i surfstrand
plecione przez amerykańskiego potentata
AFW. Do prowadzenia przynęt dżerko-
wych zdecydowanie warto wybrać sztyw-
niejszy przypon z drutu o nazwie Titanium
Wire lub w postaci plecionki Titanium
Braid. Sztywniejszy przypon kapitalnie
ułatwia prowadzenie dżerka, a tym
samym podnosi skuteczność wabienia
drapieżnika. 
Dobrym rozwiązaniem jest użycie przej-
rzystego i sztywnego przyponu wykona-
nego z prawdziwego fluorocarbonu, ale
uwaga: wybieramy średnicę fluorocarbo-
nu minimum 0,40 mm, optymalna średni-
ca pod grube szczupaki to 0,60 mm.
Istotnym jest, aby nie kupić namiastki flu-
orocarbonu (np. zwykła żyłka utwardzana
fluorocarbonem), a przypon wykonany 
z prawdziwego fluorocarbonu. 
Dopełnieniem ekwipunku na szczupako-
wą wyprawę jest odpowiednio duży pod-
bierak oraz ciepłe, nieprzemakalne ubra-
nie. Słotna pogoda na przedzimiu, a ostat-
nimi czasy ciepłe grudnie raczą nas
mokrym śniegiem lub nawet deszczem.
My nie, ale szczupaki wręcz uwielbiają
taką pogodę, dlatego właśnie wtedy
warto być na łowisku. 

Waldemar Ptak



20

NASZE WODY

W dniu 29 maja nad Jeziorem Młyńskim w Górznie, pod patro-
natem Burmistrza Miasta i Gminy Górzno odbyły się zawody
wędkarskie dla najmłodszych z okazji Dnia Dziecka.

Wystartowało 30 młodych Zawodników, a zawody rozegrano 
w trzech kategoriach wiekowych: do 8 lat , od 8 do 12 lat oraz 
od 12 do 16 lat.

W pierwszej kategorii najlepsi byli:
1. Kacper Blinkiewicz,
2. Weronika Wasielewska i Jakub Płocharski,
3. Emil Kwiatkowski.

Kategoria II:
1. Oliwia Łubińska,
2. Michał Kwas,
3. Mateusz Kwas

Kategoria III:
1. Jan Jasiński,
2. Mateusz Czerwiński,
3. Łukasz Czerwiński.

Najmłodszym uczestnikiem był Emil Kwiatkowski.
Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali: 
Teresa i Jerzy Urbańscy, Kazimierz Płocharski, Mirosław
Szamot, Cezary Wąsicki, Leszek Łabiszewski oraz Łukasz
Blinkiewicz.

Fundatorami nagród byli: 
Burmistrz Miasta i Gminy Górzno - Tomasz Kinicki, Samorząd
Mieszkańców Miasta Górzno, Ośrodek Edukacji Ekologicznej
Wilga, sklep MAR DOM - państwa Domagalskich, sklep „GRO-
SZEK”- państwa Kinickich, stacja paliw „JANKO”, piekarnia
państwa Detmer, FUH „Tomex” państwa Stawickich, państwo
Wasielewscy z Zaborowa, Sklep wędkarski „RYTEK”,
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów - Świedziebnia, sklep
„PATRON” - Świedziebnia, Sklep „GRAWER”- Bogdan Korecki,
Zbigniew Komoszyński oraz PZW Toruń. 

Wszystkim organizatorom i darczyńcom serdecznie dziękujemy!

Łukasz Blinkiewicz

WĘDKARZ, STRAŻNIK, LEŚNIK
Radosław Kamiński pracował w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu
od 01 maja 2008 w straży rybackiej na posterunku w Grzmięcy.

- Zajmowałem się zwalczaniem kłusownictwa, kontrolą wędkarzy oraz zarybień 
i okresowych odłowów rybackich. 
Z pasji do przyrody, rozpoczął studia na kierunku Gospodarka Leśna na Uniwersytecie
Przyrodniczym w Poznaniu. 

Nie było łatwo pogodzić obowiązki strażnika ze studiowaniem, jednak Radek studia 
ukończył i w 2010 roku otrzymał dyplom inżyniera leśnictwa - obecnie pracuje jako
podleśniczy w nadleśnictwie Jamy

Ośrodek Zarybieniowy w Grzmięcy prowadzi działalność informacyjno- dydaktyczną 
i co roku odwiedza go wiele osób, wśród nich wycieczki szkolne. Strażnik Radek często
oprowadzał zwiedzających i teraz, już jako poleśniczy, nadal kontynuuje ten rodzaj
aktywności.

Kiedy Radosław Kamiński działał w Straży Rybackiej jego grupa skutecznie zwalczała
kłusownictwo ryb i monitorowała środowisko jezior i rzek. 
Dziś, już jako leśnik, nadal współpracuje z naszą Społeczną Strażą Rybacką służąc
swoim doświadczeniem byłym współpracownikom i kolegom wędkarzom.

WĘDKARSKI DZIEŃ DZIECKA w GÓRZNIE
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W dniu 28. maja Koło Gminne Gruta zorganizowało zawody
wędkarskie dla najmłodszych z okazji Dnia Dziecka.
Udział wzięło 23 uczestników wraz z opiekunami. 
Najlepsi otrzymali nagrody, a wszystkie dzieci upominki 

ufundowane przez Gminę Gruta i Koło.

Zawody przygotowali i ich przebieg nadzorowali Michał
Barszczewski i Aleksander Domżalski. 

Po raz drugi Zarząd Koła Osiedlowego
PKP Toruń zorganizował otwarty konkurs
wędkarski dla dzieci pod nazwą „Dzień
Dziecka z Wędką” .
Impreza odbyła się 5 czerwca nad jezio-
rem Szańce koło Ryńska.
Po powitaniu i rozlosowaniu stanowisk
dzieci rozpoczęły rywalizacje w dwóch
grupach wiekowych. Zmagania z wędką
trwały dwie godziny, pogoda dopisała i co
najważniejsze rybki dość chętnie brały.
W kategorii wiekowej 4 - 8 lat uczestni-
czyło 17 dzieci.
Miejsce pierwsze zajęła Ines Maliszewska
z wynikiem 2720 pkt, drugą była Sandra
Dembińska (1800 pkt) ,trzecim Antoni
Gajewski (1495 pkt). 
W kategorii wiekowej 9 - 14 lat uczestni-
czyło 19 dzieci.
Zwyciężył Michał Lewandowski z wyni-
kiem 2640 pkt, drugi był Borys Makowski
(2295), trzeci Daniel Gajewski (1570).

Ryby po zważeniu wróciły do wody 

Zwycięzcy zostali nagrodzeni pucharami 
i nagrodami rzeczowymi a wszystkie dzie-
ci otrzymały medale okolicznościowe,
dyplomy, akcesoria wędkarskie i słody-
cze.

Zarząd koła serdecznie dziękuje wszyst-
kim którzy wsparli nasze działania na
rzecz dzieci. Podziękowania otrzymują:
Jerzy Holc firma EMTOR, Bogdan Holc
firma Wóz-Car, Piotr Preuss firma CEZAR,
Artur Makowski sklep wędkarski TROĆ
oraz Ewa Deptuła, Zdzisław Zarembski,
Genowefa Kordowska, Zdzisław Lewan-
dowski, Mirosław Meller, Sławomir
Kalinowski, Maciej Kuciak, Roman
Zielaskowski, Wiesław Grzybowski,
Maciej Wróblewski. 

Zdzisław Lewandowski
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Zawody spinningowe w Brodnicy
W niedzielę 18 września 2016 r. na Jeziorze Wielki Głęboczek
odbyły się zawody spinningowe o mistrzostwo Rejonu PZW
Brodnica, w których wystartowało 12 zawodników. Rywalizacja
rozpoczęła się o godz 6.30 i trwała 5 godzin w jednej turze 
- wszystkie złowione ryby wróciły do wody. 

Zwyciężył Andrzej Malinowski - 1290 pkt (szczupak 64 cm i okoń
20 cm ), drugi był Dominik Malinowski - 480 pkt ( okonie 19, 20,
22 i 30 cm ) a trzeci Michał Reich - 420 pkt ( okonie 22 i 30 cm ).
Kolejne miejsca zajęli: Grzegorz Konera - 380 pkt (okonie 18, 19,
20 i 24 cm), Stanisław Łopiński - 290 pkt (okonie 19, 21 i 21 cm)
i Andrzej Markowski - 270 pkt (okoń 28 cm).

Największą rybą był 64 cm szczupak złowiony przez zwycięzcę.

Największe okonie o długości 30 cm złowili Dominik Malinowski
i Michał Reich. 

Mistrz Rejonu 2016 otrzymał puchar, złoty medal i nagrodę rze-
czową, za drugie i trzecie miejsce były medale odpowiednio
srebrny i brązowy, oraz dyplomy i nagrody rzeczowe, pozostali
zawodnicy do 6 miejsca włącznie otrzymali dyplomy. 

W trakcie odbywania zawodów miało miejsce nieprzyjemne zda-
rzenie: jeden ze spinningistów zahaczył przynętą o zastawiony
żak, który zabezpieczyli obecni na miejscu strażnicy SSRyb. 
Żak ten zastawiony był niedaleko od brzegu na wysokości pry-
watnej działki… 
Niestety, jest to jeden z licznych przykładów, że grodzenie jezior
do samej wody sprzyja kłusownictwu.  

Jerzy Fijołek

Mistrzostwa spławikowe w Brodnicy
Dnia 19 czerwca 2016 r. na Jeziorze Wielki Głęboczek odbyły się
zawody spławikowe o Mistrzostwo Rejonu PZW Brodnica. 
Zawody zostały przeprowadzone w dwóch 2,5 godzinnych
turach, wystartowało w nich 9 trzyosobowych drużyn, w tym
jedna drużyna juniorów składająca się z uczestników Rejonowej
Szkółki Wędkarskiej. 

Zespołowo wygrała drużyna z Koła PZW „Wiarus“ w składzie:
Dziak Przemysław, Dziak Sebastian i Chabowski Paweł, drugie
miejsce zajęła drużyna z Koła Miejskiego: Konera Grzegorz,
Gerka Jacek, Osiński Leszek, a trzecie drużyna Brodnickiej Ligi
Spławikowej - BLS II: Brzeziński Sławomir, Witkowski
Grzegorz, Słomiński Sebastian. 

Indywidualnie najlepszy okazał się Konera Grzegorz z KM, który

złowił ponad 7 kg ryb - 7025 pkt, drugi był Dziak Sebastian Koło
„Wiarus“ - 6280 pkt, a trzeci Rytka Marek z KM - 5850 pkt.
Największą rybę zawodów złowił (piąty w końcowej klasyfikacji)
Narodzonek Przemysław z Koła Grążawy - dorodny leszcz ważył
2,025 kg i miał 60 cm długości. 

Z juniorów najwięcej ryb złowił Malinowski Kamil - 625 pkt,
drugi był Malinowski Kacper - 245 pkt, a trzeci Brzeziński Karol
- 75 pkt. 

Zwycięzcy otrzymali puchary, medale i dyplomy, oraz cenne
nagrody. 

Najwięcej złowionych gatunków stanowiły płocie, leszcze 
i krąpie, zawody odbywały się na tzw „żywej rybie“… Czyli
wszystkie ryby wróciły do wody.

Jerzy Fijołek
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W niedzielę 12 czerwca nad jeziorem Wielki Głęboczek odbyły
się Okręgowe Zawody Spławikowe Dzieci i Młodzieży.
Organizatorami zawodów były: Rejon Brodnica i Rejon Nowe
Miasto Lubawskie. 
W zawodach wzięło udział 36 dzieci w wieku od 7 do 16 lat ze
szkółek: Nowe Miasto Lubawskie, Brodnica, Wąbrzeźno, Łasin,
Golub Dobrzyń i Grudziądz.

Zawody jednoturowe rozgrywane były w dyscyplinie spławiko-
wej w kategoriach wiekowych U 12, U 14, U 16. 
Uczestnicy startowali zarówno w klasyfikacji indywidualnej 
jak i drużynowej (suma najlepszych wyników z poszczególnych
kategorii). 
Pogoda była wręcz wymarzona, stanowiska przygotowane
doskonale. 
Po trzech godzinach zmagań komisja sędziowska zważyła zło-
wione ryby, które następnie wróciły do wody. 

W kategorii U -12
I - Karol Brzeziński, Szkółka Brodnica;
II - Wiktoria Głuszko;
III -Bania Maciej, Szkółka Łasin.
W kategorii U -14
I - Mateusz Błaszczyk, Szkółka Golub Dobrzyń;
II - Miłosz Błachowicz, Szkółka Wąbrzeźno;
III - Kacper Mełel, Szkółka Golub Dobrzyń.

W kategorii U -16
I - Filip Olewiński, Szkółka Golub Dobrzyń;
II - Grzegorz Grochowiak, Szkółka Nowe Miasto Lubawskie;
III - Milena Żmijewska, Szkółka Łasin

Klasyfikacja drużynowa
I miejsce - Szkółka Golub Dobrzyń;
II miejsce - Szkółka Nowe Miasto Lubawskie;
III miejsce - Szkółka Wąbrzeźno;
IV miejsce ex aequo - Szkółka Brodnica i Szkółka Łasin;
V miejsce - Szkółka Grudziądz.

Po zawodach na uczestników czekał gorący posiłek.

Sławomir Brzeziński

Okręgowe Zawody Spławikowe Dzieci i Młodzieży
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W dniach 14-16 października na plażach między Dębkami 
a Karwią odbyły się VII Mistrzostwa Polski w surf castingu (węd-
karstwo brzegowo-plażowe. 
Organizatorem był Okręg PZW w Słupsku oraz SKWM Pomuchel
Lębork.
Okręg toruński reprezentowali koledzy z koła Kontakt-Elana:
Ryszard Bratek, Mirosław Kuźbicki i Maciej Łączkowski, którzy
zajęli III miejsce. 
Indywidualnie Ryszard Bratek zajął VI miejsce.
Brązowym medalistom serdecznie gratulujemy.

Miesiąc wcześniej Koło PZW nr 5 „KONTAKT – ELANA” zorgani-
zowało spotkanie wędkarskie dzieci z Koła nad jeziorem

JÓZEFOWO. W spotkaniu udział wzięło 10 dzieci w wieku 
od 4 do 12 lat, które wędkowały pod opieką dorosłych od godz.
10:30 do godz. 13:00.
Złowione ryby wróciły do wody.

Po zakończeniu wędkowania dzieciom zostały wręczone upo-
minki ufundowane przez Prezydenta Miasta Torunia Michała
Zaleskiego i kolegę Arkadiusza Majewskiego. Okolicznościowe
medale i dyplomy ufundowało Koło.
Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem dla dzieci,
ufundowanym przez kolegę Sławomira Kostucha.

AW

KONTAKT-ELANA, KOŁO NA PIĄTKĘ
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Maraton
W dniach 17-19.06.2016r. nad Jeziorem
Szańce w miejscowości Ryńsk rozegrano
XIII OTWARTY MARATON SPŁAWI-
KOWO-GRUNTOWY. 
W zawodach uczestniczyło 16 drużyn
dwu i trzyosobowych. 

W dniu 16.06 tj. piątek o godz. 16:00 prze-
prowadzona została odprawa i losowanie
stanowisk. Do godziny 19:00 drużyny
przygotowywały się do zawodów; o go-
dzinie 19:00 rozległ się sygnał rozpoczy-
nający MARATON. 

Pogoda w dniu rozpoczęcia zawodów nie
była łaskawa dla uczestników - padający
deszcz i silny wiatr, wyrządziły szkody 
w sprzęcie zawodników i organizatora.
Na szczęście w sobotę wiatr znacznie
zelżał. 

W niedzielę o godz. 10:00 Sędzia Główny
Jan Jabczyński zakończył zawody. 

I miejsce zajęła drużyna „JOHNNIE WAL-
KER“ startująca w składzie: Karol
Makowski-Barański, Konrad Lasota,
Jacek Wiśniewski (21.825pkt).
II miejsce „CHAMPION“ w składzie:
Michał Barszczewski, Marcin Wolan, Jan
Górski (19.755 pkt).
III miejsce „DOMŻALSCI TEAM“ w skła-
dzie: Aleksander, Paweł i Roman
Domżalscy (19.425 pkt).

Pierwsze trzy drużyny zostały uhonoro-
wane okolicznościowymi pucharami 
a dziesięć pierwszych drużyn otrzymało
nagrody rzeczowe. 

Największą rybę zawodów - leszcz 
dł. 36,5 cm złowił kolega Bogdan Płachta. 
Zawody sędziowali: Jan Jabczyński oraz
Ryszard Godziński, Łukasz Cichocki,
Ryszard Wożniak.

Nagrody ufundowali: Koło PZW przy SM
„Na Skarpie“ w Toruniu, Kol. Jacek
Czyszek oraz sklep wędkarski „TROĆ“
Artura Makowskiego.

Tekst i zdjęcia 
Karol Makowski-Barański

Kapitan sportowy koła „Na Skarpie”
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Środowisko abiotyczne, w swej niezwykłej
różnorodności, może stwarzać bardzo specyficzne
warunki, w których przeżycie na pierwszy rzut
oka wydaje się mało prawdopodobne.

Ekstremalne siedliska kojarzą nam się zwykle z niegościnnymi
terenami polarnymi lub z niemal gotującą się wodą gejzerów,
albo też z głębinami wód, gdzie panuje bardzo wysokie ciśnie-
nie. Tymczasem bardzo wymagające warunki mogą występo-
wać w miejscach, które wydają się już mniej oczywiste. Jednym
z takich siedlisk jest powierzchnia wód różnego rodzaju akwe-
nów. W cieniutkiej warstewce na granicy atmosfery i wody, zwa-
nej również błonką powierzchniową, toczy się życie, które może
zaskakiwać różnorodnością. 
Szczególne wrażenie na badaczach wywierają fizjologiczne przy-
stosowania organizmów żyjących w tym siedlisku, które jak
każdy habitat „na krawędzi”, charakteryzuje się dużą niestabilno-
ścią i podatnością na zakłócenia. Błonka może zostać z łatwością
zaburzona poprzez falowanie wywołane wiatrem, ale należy brać
również pod uwagę dużą zmienność innych czynników, takich
jak temperatura czy opady. Jednak największym wyzwaniem, 
z jakim trzeba się zmierzyć żyjąc na powierzchni wody, jest
częsta ekspozycja na intensywne promieniowanie słoneczne,
które dla wielu organizmów jest na tyle szkodliwe, że może pro-
wadzić do ich śmierci. Zdumienie może również budzić fakt, że
nawet większe organizmy, których gęstość jest większa niż
gęstość wody są w stanie utrzymać się na jej powierzchni. 
Któż z nas bowiem nie widział nartnika sunącego po tafli jeziora?
następna strona-fotografia z lewej

Zatem, jak to możliwe, że nie tonie?
Organizmy, które zasiedlają błonkę powierzchniową są formacją
ekologiczną zwaną neustonem. W jej skład wchodzą mikrosko-
pijne stworzenia, takie jak: bakterie, pierwotniaki, różnorodne
glony (głównie zielenice i chryzofity) oraz zwierzęta bezkręgowe
(np. larwy komarów, pluskwiaki, chrząszcze). Podobną formację
stanowi pleuston, czyli niezakorzenione rośliny pływające po
powierzchni wody i biernie przenoszone przez wiatr. Niekiedy
właśnie do tej grupy zalicza się również nieco większe zwierzęta
bezkręgowe poruszające się po powierzchni wody. Organizmy
neustonowe mogą przyczepiać się do błonki powierzchniowej
po obu jej stronach. Jeśli występują na powierzchni wody 

nazywamy je epineustonem, gdy zaś występują bezpośrednio
pod powierzchnią (tak jak na przykład larwy komarów) – okre-
ślamy je jako hyponeuston. Okresowo w błonce powierzchnio-
wej mogą przebywać zwierzęta, które na stałe nie są związane 
z tym siedliskiem, a żywią się neustonem. Zaliczyć tu można nie-
które wioślarki, małżoraczki i wrotki, wypławki, a nawet ślimaki,
czego przykładem jest błotniarka stawowa (Lymnea stagnalis),
która przyczepia się do błonki za pomocą śluzu wydzielanego
przez stopę. Na neustonie oraz na owadach lądowych, które
opadają na powierzchnię wody żerują również niektóre ryby, np.
ukleja. Czasami organizmy neustonowe pojawiają się masowo 
i tworzą zakwity. Jeśli zakwit jest efektem pojawienia się glonów
wówczas powierzchnia wody pokrywa się jednolitą błonką mie-
niącą się różnymi kolorami. 
Zakwity neustonowe występują najczęściej wtedy, gdy
powierzchnia wody jest spokojna, natomiast pod wpływem falo-
wania wiatrowego mogą zanikać.

Dlaczego organizmy neustonowe nie toną? 
Wynika to z natury wody i jej wysokiego napięcia powierzchnio-
wego. Zjawisko to jest charakterystyczne dla styku powierzchni
cieczy z ciałem stałym lub gazem (w tym przypadku z powie-
trzem atmosferycznym) i sprawia, że powierzchnia wody zacho-
wuje się niczym sprężysta błona. Stanowi ona barierę utrudnia-
jącą zanurzanie w wodzie organizmów, które posiadają hydrofo-
bową (niepodatną na zwilżanie) powierzchnię ciała lub też
hydrofobowe struktury ciała, za pomocą których przyczepiają się
do powierzchni wody.  W praktyce, podatność na zwilżanie może
być zmniejszona poprzez wydzielanie substancji tłuszczowych.
W przypadku neustonowych bakterii, glonów i pierwotniaków
zazwyczaj cała powierzchnia ciała jest hydrofobowa. Ponadto,
bakterie mogą utrzymywać się w neustonie dzięki wydzielanemu
śluzowi, który skleja ze sobą poszczególne komórki. Nartnik
(Gerris) natomiast posiada hydrofobową brzuszną powierzchnię
ciała oraz włoski na odnóżach natłuszczane przez specjalną
wydzielinę. To dzięki takim właśnie przystosowaniom oraz dzięki
istnieniu napięcia powierzchniowego niewielkie organizmy
mogą utrzymywać się na powierzchni wody, mimo, iż mogłyby
utonąć po ich zanurzeniu. Natomiast duże obiekty są w stanie 
z łatwością przełamać efekt napięcia powierzchniowego, ponie-
waż ich ciężar jest znacznie większy od sił napięcia, proporcjo-
nalnie do rozmiaru ich ciała. 

ŻYCIE NA GRANICY, 

CZYLI 

KTO MOŻE KROCZYĆ PO WODZIE
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Warto również dodać, że niektóre organizmy wykorzystują napię
cie powierzchniowe wody jako siłę napędową. Przykładem może
być pluskwiak plesica (Velia) (fotografia z prawej) lub też
chrząszcz z rodzaju Stenus. Bezkręgowce te potrafią, za pomocą
wydzielanych przez nie i rozprowadzanych po wodzie substancji,
zmniejszyć napięcie powierzchniowe wody pozostającej poza
nimi. To z kolei sprawia, że napięcie powierzchniowe wody 
o wyższej wartości występujące przed nimi pociąga je do przo-
du, nawet z prędkością do 70 cm/s. 

Promieniowanie UVB
Organizmy neustonowe musiały również wykształcić specjalne
mechanizmy obronne przed intensywnym promieniowaniem
słonecznym, które często prowadzi do poważnych uszkodzeń
komórek. 
Najniebezpieczniejsze pod tym względem jest promieniowanie
UVB, bowiem pod jego wpływem tworzą się reaktywne formy
tlenu (wolne rodniki), które wchodzą w reakcję z cząsteczkami
biologicznymi wchodzącymi w skład komórek. 
Wolne rodniki powodują m.in. inaktywację enzymów i białek
transportowych w komórce, rozrywanie nici DNA, czy też uszka-
dzanie zasad wchodzących w skład DNA, co w konsekwencji
może doprowadzić do śmierci organizmu. Przed szkodliwym
efektem promieniowania oraz tworzeniem się wolnych rodników
chronią pewne substancje wytwarzane przez komórki, spełnia-
jące funkcję przeciwutleniaczy, jak też ekranu pochłaniającego
promieniowanie, np. barwniki: karotenoidy (spotykane u więk-
szości organizmów neustonowych), flawonoidy (charaktery-
styczne dla zielenic i roślin wyższych) oraz scytonemina
(występująca na przykład u sinic), ale także związek zwany
mykosporiną (spotykany u bakterii i okrzemek). 

Co prawda, organizmy neustonowe muszą ponosić duże koszty
energetyczne związane z naprawą komórek uszkodzonych przez
wolne rodniki, ale ta trudność jest kompensowana przez stały
dopływ związków biogennych i węgla pochodzącego z atmosfe-
ry. Dodatkowo, u niektórych organizmów ochronę przed nieko-
rzystnym promieniowaniem, ale również szybkimi zmianami
temperatur, stanowią grube błony lub domki otaczające ich ciała,
tak jak np. u korzenionóżek Difflugia sp.

Oprócz fizjologicznych przystosowań organizmów do życia 

w neustonie szczególne zainteresowanie badaczy wzbudziła
chemiczna natura błonki powierzchniowej. 
Okazało się bowiem, że w tej cienkiej warstewce wody, o grubo-
ści około 100 mikrometrów, występuje niezwykła koncentracja
różnych substancji, w porównaniu do pozostałej części słupa
wody. 
Tutaj kumulują się znaczne ilości związków biogennych 
i zawiesiny, ale także kwasy huminowe i fulwowe, tłuszcze oraz
metale istotne z punktu widzenia funkcjonowania ekosystemu
wodnego. W warstwie granicznej gromadzą się także cząstki
organiczne z atmosfery. W błonce powierzchniowej zachodzą
różne reakcje fotochemiczne polegające na rozpadzie wielko-
cząsteczkowych związków organicznych, co jest efektem ekspo-
zycji substancji zatrzymywanych na powierzchni wody na silnie
działanie światła, szczególnie promieniowania UVB. 
Substancje wzbogacające błonkę powierzchniową powodują, 
że jest ona zdominowana przez bakterie i miksotroficzne glony,
zdolne do odżywiania się zarówno autotroficznego, jak i hetero-
troficznego, które z kolei stają się pożywieniem dla wyższych
organizmów. 
Częstym zjawiskiem na powierzchni wody jest także piana, która
rozwija się w wyniku interakcji związków chemicznych zatrzymy-
wanych w błonce z pęcherzykami powietrza. Następnie piana
jest stabilizowana przez tłuszcze i inne molekuły organiczne,
zarówno pochodzenia naturalnego, jak i antropogenicznego. 

Jak widać, mimo iż występowanie błonki ogranicza się do war-
stwy powierzchniowej wody o znikomej grubości, jest ona boga-
tym siedliskiem oraz miejscem intensywnych przemian che-
micznych i biologicznych. 

Dr Magdalena Czarnecka
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Zima… niestety. Dla mnie - wyjątkowo ciepłolubnej istoty, 
to zmora straszliwa. Nie lubię nart, łyżew, kuligów i „białego sza-
leństwa”, które nieuchronnie zamieni się wcześniej lub później 
w błoto pośniegowe i szaro-brązową breję. Nie lubię zimowej
pory za liczne złamania kończyn wśród społeczeństwa, za stłucz-
ki, za skrobanie szyb w autach i za to, że często z całkowitym bra-
kiem delikatności, obnaża zachowania, za które wielu z nas
powinno się wstydzić.

Zima nie pasuje mi także z tego powodu, że nie daje wodnym
ekosystemom odpocząć i zapomnieć, choćby chwilowo, o walce
o przetrwanie. Dzisiejszy artykuł będzie dotyczył zagrożeń dla
systemów wodnych, wynikających w związku z zimą. Wbrew
pozorom zima jest okresem, gdzie zagrożenia są skumulowane-
skoncentrowane i ich eskalacja następuje wraz z drastycznymi
zmianami warunków pogodowych. Ale do brzegu, jak mawia
mój serdeczny przyjaciel.

Dzisiaj zajmiemy się tematyką zagrożeń zimowych. Tych natural-
nych i tych związanych z działalnością człowieka.

Życiodajny tlen 
Ten wyjątkowy pierwiastek odpowiada za życie na naszej plane-
cie. Jest wyjątkowy! Pozwala żyć, funkcjonować i warunkuje roz-
wój organizmów, ale niewielu wie, że w nadmiarze może być
letalny. Może zabić… 
Niestety zimą bardzo często tlenu w wodzie brakuje. Problem
dotyczy głównie zbiorników wodnych z wodą stojącą, które
okresowo są skuwane lodem. Gruba pokrywa lodowa uniemo-
żliwia wymianę gazową między środowiskiem wodnym, 
a atmosferycznym. 
Dlaczego jest to ważne, postaram się zaraz wyjaśnić. Rybom do
życia potrzebny jest tlen. Jako zwierzęta zmiennocieplne, dosto-
sowują swoje procesy metaboliczne do panujących warunków

UROKI ZIMY
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w środowisku. Mimo tego, że zawartość
tlenu w zimnej wodzie(wysycenie wody
tlenem) zazwyczaj jest większa, to ze
względu na zamknięcie zbiornika lodową
czapą, tlenu fizycznie w zbiorniku jest
dużo mniej! Ryby w warunkach niedobo-
ru tlenu przechodzą w stan swoistego
„zawieszenia”. Nie jest to groźne do
czasu, gdy zawartość tlenu w wodzie osią-
gnie najniższej wartości granicznej.
Wtedy ryby zaczynają zdychać. Śnięcie
ryb następuje tym szybciej, im bogatsza
w materię organiczną była w cieplejszych
okresach czasu strefa denna zbiornika. 
W procesach rozkładu tej materii, wydzie-
la się duża ilość gazów i materiału bio po
procesie rozkładu. Związki te w dużym
stężeniu są bardzo toksyczne. 
Tlen warunkuje życie! Warto więc zwrócić
uwagę gospodarzowi naszych wód, aby
w okresie występowania pokrywy lodo-
wej wykonywał przeręble w celu dopo-
wietrzenia- dotlenienia wody. Jeszcze nie
tak dawno, obowiązkiem zapobiegliwych
zarządców wód było wykonywanie sno-
pów z trzciny i umieszczanie ich w pozycji
pionowej w wykutych przeręblach. Może
warto do tego wrócić…  

Niosąc światło
Kolejnym czynnikiem bardzo istotnym, 
na który w okresie zimy powinniśmy
zwrócić uwagę, jest światło… 
Często narzekamy, że w naszych wodach
brakuje drapieżników. Szczególnie tych 
z ogromnym potencjałem rozwoju pocho-
dzących z naturalnego tarła. Jednak mało
kto, zastanawia się nad sposobem popra-
wy sytuacji. Oczywiście zawsze można
uzupełnić rybostan osobnikami z zary-
bień. Jednak każdy z nas może wpłynąć
na zwiększenie populacji i skuteczności
tarła ryb drapieżnych. Wystarczy z pokry-
wy lodowej, po wędkowaniu z lodu
odgarnąć kilka metrów kwadratowych
śniegu- przesunąć go na pryzmę i zapew-
nić dostęp światła do wody pod lodem.
Ale w jakim celu?! A no w takim, że do
rozwoju gonad ryb, jednym czynników
inicjujących i niezbędnych jest światło!!!!
Światło determinuje i inicjuje rozwój
gonad. My możemy się rozgrzać przy
przegarnianiu śniegu, a dla ichtiofauny
raj! Pomyślmy o tym podczas następne-
go wędkowania na lodzie. Parafrazując
można stwierdzić, że niosąc światło-
dajesz życie.

Kłusownictwo 
Ogromnym zagrożeniem dla mieszkań-
ców zbiorników wodnych w okresie zimy
jest fakt możliwości dotarcia do praktycz-
nie każdej partii zbiornika. Czynność tę
zdecydowanie ułatwia nam lód. Wprawny
(nazwijmy go wędkarzem) kłusownik, jest
w stanie kilku pobytów nad wodą, za
pomocą kilku przerębli, trafnie określić
miejsce zimowego bytowania ryb. Są to
tak zwane zimowiska, w których zimą
ryby szukają spokoju, aby w okresie sta-
gnacji być bezpiecznymi i zwyczajnie
przetrwać. 
Nieetyczny i łamiący prawo wędkarz-
kłusownik jest w stanie wyeliminować
ze zbiornika praktycznie całe roczniki
poszczególnych gatunków. 
Nie lekceważmy takich zachowań! Reaguj-
my. Są odpowiednie służby, które poin-
formowane o procederze zareagują dla
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naszego wspólnego dobra. A my sami widząc, że w wytypowa-
nym miejscu przechytrzymy kolejnego osobnika w okresie ochron-
nym, zmieńmy miejscówkę, nawet o kilka metrów i dajmy czas
rybom na odpoczynek i szansę na bezstresowe przetrwanie! 

Być solą w oku
Znad jezior i stawów przenieśmy się nad rzeki. Tych, zimową
porą, zagrożenia też nie omijają.
Głównym zagrożeniem są skażenia chemiczne wody. Dwa głów-
ne czynniki, mogące wyrządzić ogromne szkody w populacji ich-
tiofauny, to sól i substancje ropopochodne. Zima pod tym
względem zbiera straszliwe żniwo! 
W żadnej innej porze roku do rzek i innych cieków wodnych 
nie wpływa tak wiele substancji trujących.
Zalegający na drogach oraz chodnikach śnieg i lód, to zmora kie-
rowców i pieszych. Zazwyczaj traktowane są one solą, solą mie-
szaną z kruszywem (piaskiem) lub solanką (wodne roztwory soli
i substancji zapobiegających zamarzaniu). Wraz z topniejącym
śniegiem i lodem sól spływa do rzek.
Niestety, oprócz Bałtyku i odcinków końcowych pomorskich rzek
nasze ryby nie są przyzwyczajone do słonej wody i sól przez ich
organizmy traktowana jest jak trucizna. To trochę tak jak w przy-
padku człowieka. Tlen jest potrzebny i niezbędny, podobnie jak
węgiel. Jeden z głównych składników naszego organizmu.
Jednak w połączeniu tlenu z węglem, w procesie spalania,
powstaje zarówno tlenek, jak i dwutlenek węgla, który jest śmier-
telną trucizną. 
Sól jest śmiertelnym zagrożeniem.
Ryby nie potrafią przeżyć zasolenia, które przez nawet niedługi
okres czasu wykracza poza ich granicę tolerancji. Dodatkowo sól
powoduje znaczne straty w ekosystemie. Wiele mikroorgani-
zmów, które są pożywieniem ryb, ginie natychmiast, gdy 

w wodzie wzrośnie skokowo poziom zasolenia. Nawet, gdy ryby
przeżyją, to oddziaływanie na środowisko wodne trwa jeszcze
bardzo długo. 
Niemieccy naukowcy badając rzeki Dolnej Bawarii odkryli pod-
wyższone wartości związków chemicznych, wprowadzonych 
w soli drogowej jeszcze w marcu. Czyli ponad miesiąc po zakoń-
czonej „akcji zima”. Jest nad czym się zastanowić. 

Drugą grupą trucizn, które wpływają w trakcie zimy do rzek, są
substancje ropopochodne. 
Wszystkie wycieki z aut, starta guma z opon, wszelkie płyny eks-
ploatacyjne z naszych aut, w trakcie zimy, z roztopionym śnie-
giem spływają do rzek. Zwróćcie proszę uwagę, jak często na
powierzchni wody (w tym kałuż), widać kolorowe plamy po sub-
stancjach ropopochodnych. 
Taka dawka jednorazowa potrafi sprawić, że na odcinkach rzek,
które są bardziej narażone na takie spływy, stan ichtiologiczny
jest znacznie zaburzony, a w skrajnych przypadkach może 
w ogóle nie występować.
Jednym z rozwiązań tej sytuacji może być utrzymywanie w nale-
żytym porządku kanałów odwadniających oraz rowów meliora-
cyjnych. Zawsze to lepiej mieć pod kontrolą to, co spływa 
z dróg. Jest w tej sytuacji większa pewność, że te substancje
spłyną do oczyszczalni ścieków.  

Wierzę, że dla wielu zima może być piękna!!! Nigdy nie będę
zaprzeczał. Mimo mojej niechęci do niej wiem, że możemy
nawet zimą zdziałać wiele dobrego, aby w ciepłych porach roku
cieszyć się wspólnym dobrem na całego! 
Ja Państwu życzę z całego serca Wesołych Świąt, szczęśliwego
Nowego Roku oraz samych sukcesów na łonie pięknej i czystej
natury.

Piotr Kondratowicz
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