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Nowy Zarząd wybrany na XII Zjeździe (skład Zarządu na str. 6)

XII Okręgowy Zjazd Delegatów Kół - obrady delegatów

WYSTĄPIENIA GOŚCI ZJAZDU
Wojewoda 

Kujawsko-Pomorski 

Mikołaj Bogdanowicz

powiedział m.in.: sam jestem
wędkarzem i wydawało mi
się, że wiele wiem o wędkar-
stwie. Jednak Okręg toruński
uzmysłowił mi, że wędkar-
stwo to nie tylko wspaniałe
hobby, ale także ogrom obo-
wiązków i ciężka praca wielu
ludzi dbających o jakość
naszych rzek i jezior. 
Okręg toruński jest wspania-
łym, godnym naśladowania
przykładem dla wszystkich,
którym leży na sercu dobro
naszej przyrody. 
Pan Wojewoda zapowiedział
wizytę w Ośrodku w Grzmię-
cy, o którym słyszał, że jest
najnowocześniejszą tego ro-
dzaju placówką w Europie.

Prezes 
Zarządu Głównego 
Polskiego Związku

Wędkarskiego 

Dionizy Ziemiecki 

podziękował Okręgowi za 
dotychczasową współpracę,
którą uznał za wzorcową,
mogącą być dobrym przykła-
dem dla innych. 
Przypomniał najważniejsze
problemy z którymi zmaga się
Związek, zwłaszcza problem
kormoranów, których stada
niweczą w znacznym stopniu
nakłady PZW na zarybienia. 
Wyraził nadzieję, że współpra-
ca z nowym Zarządem będzie
równie owocna i pożyteczna.



Spis treści
Rozmowa z Prezesem 4-5
Uchwały XXII Z jazdu 6
Skład Zarządu Okręgu 7
Skład Komisj i 8-9
Program Operacyjny 10
Uchwały Zarzadu 11-13
Plan pracy Okregu 13
Plan precy OKR 14
Posiedzania Rad Rejonów 15
Zawody podlodowe 15
Kłusownicy 15
Odznaczeni i  wyróżnieni 16-20
Na karpie 20-22
Godowy amok 22-23
Ciemna strona światła 24-25
Przepławki 26-27
Jubi leusz w Górznie 27
Ocena czyśtości jezior 28-29
Sprzątanie Drwęcy 30
Konferencja w Berl inie 31

Redaguje kolegium
Zbigniew Byczyński, Witold Hołubek,

Grażyna Dejewska, Roman Such, 
Andrzej Jabłoński - red.nacz.

Współpracują:
prof. dr hab. Ryszard Bartel,

prof. dr hab. Arkadiusz Wołos,
dr Magdalena Czarnecka - ekologia

Piotr Kondratowicz - ekologia
Marek Pawlik - ekologia

Waldemar Ptak - wędkarstwo
Tłumaczenia Iwona Steinke

Zdjęcia:
Andrzej Jabłoński, Bogdan Majczuk,

Waldemar Ptak
archiwa Kół, archiwa NW

Okładka: Andrzej Jabłoński
kolaż: Magda Grunwald

Druk: Wąbrzeskie Zakłady Graficzne
Adres redakcji:

87-100 Toruń ul. Słowackiego 80
tel. +48-56-622-36-32

Wydawca: Okręg PZW w Toruniu
prezes Mirosław Purzycki

Wydawnictwo częściowo dofinansowane 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska
www.pzw.torun.pl
pzwtorun@wp.pl

nasze.wody@wp.eu

str-3

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 WODY

Reprezentujący 
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi

Śródlądowej 
dyrektor Departament Rybołówstwa 

dr Janusz Wrona 

przypomniał swoją wieloletnią współpra-
cę z Okręgiem toruńskim. 
– Byłem świadkiem Waszego rozwoju.
Pełen podziwu dla tego, co już osiągnęli-
ście, wierzę, że nadal będziemy tak
dobrze i skutecznie współpracować. 

Poseł 

Jan Krzysztof Ardanowski 

pogratulował Okręgowi dotychczaso-
wych sukcesów i wyraził nadzieję, że
toruńscy wędkarze włączą się w rządowy
program uregulowania Wisły. 
- Wasza wiedza i doświadczenie będą bar-
dzo pomocne podczas realizacji tego
wielkiego projektu, szczególnie w kwe-
stiach dotyczących środowiska.

Poseł 

Arkadiusz Myrcha

Składając gratulacje za dotychczasowe
osiągnięcia wyraził podziw, że toruńska
organizacja wędkarska osiągnęła tak
wiele bazując wyłącznie na własnym
potencjale. 
Jesteście znakomitym przykładem dla
wielu, że determinacją i ciężką pracą
można zrealizować wszystko o czym
marzyliście ponad 20 lat temu.

Poseł 

Kazimierz Plocke 

podkreślił, że przykład zaangażowania
Okręgu toruńskiego pokazuje nam jak
ogromne możliwości tkwią w tej organi-
zacji i jakim znakomitym partnerem 
w wielu przedsięwzięciach związanych 
z rolnictwem i ochroną środowiska mogą
być polscy wędkarze. 
Cieszę się, że mogłem z Wami współpra-
cować wiele lat.

Poseł

Zbigniew Sosnowski 

powiedział m.in.: - od wielu lat wspieram
działania Okręgu toruńskiego, który jest
chlubą naszego Regionu. 
Obiecał nadal wspierać środowisko węd-
karskie w celu rozwiązania problemów
dotyczących realizacji programu udro-
żnienia rzek, czystości wód, a także dzia-
łać na rzecz polskiego programu ochrony
i utrzymania populacji węgorza oraz intro-
dukcji ryb łososiowatych i jesiotra.
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Wędkarstwo zmienia się na naszych oczach 

– dobrymi działaczami i pracownikami muszą być ludzie,

którzy widzą i rozumieją te zmiany

Rozmowa z Prezesem Zarządu Okręgu PZW w Toruniu Mirosławem Purzyckim

Delegaci na XII Zjazd jednogłośnie ponownie powierzyli Panu
prowadzenie Okręgu toruńskiego w nowej kadencji, co ozna-
cza, że są za kontynuacją działań prowadzonych przez Okręg
przez ostatnich osiem lat, a hasło Zjazdu „Wędkarstwo zmie-
nia się na naszych oczach – dobrymi działaczami i pracowni-
kami muszą być ludzie, którzy widzą i rozumieją te zmiany”
powinno nadal inspirować nasze działania w kolejnym cztero-
leciu.

Bo to prawda. Bez odpowiednich, oddanych wędkarstwu i przy-
gotowanych merytorycznie ludzi nie moglibyśmy realizować
naszych planów. A były one znaczące dla naszego Okręgu, 
bo determinowały jego rozwój i tym samym naszą przyszłość.
Malkontenci, a tych było wielu, twierdzili, że te plany i zamierze-
nia są na wyrost, że to nie może się udać. Tymczasem życie
pokazało, że jeśli mamy właściwych działaczy i kompetentną
kadrę zawodową plany można przekuć w czyny, za którymi idą
wymierne inwestycje. 

Naszym obowiązkiem jest kontynuacja wspólnego dzieła, 
z którego jesteśmy dumni.

W przyszłym roku upłynie ćwierćwiecze, kiedy Okręg toruński
przejął Państwowe Gospodarstwa Rybackie w Lubiczu 
i aż trudno uwierzyć, że dysponując niezwykle skromnymi
środkami i wbrew licznym przeciwnościom, stworzył z nich
wzorcową, nowoczesną strukturę, której majątek przekracza  
12 milionów złotych.

Przyznaję, łatwo nie było. Kiedy ówczesny zarząd podjął decyzje,
że przejmujemy PGRyb z całym dobrodziejstwem inwentarza, 
a więc nie tylko jeziora, ale także całą infrastrukturę i rybaków,
mieliśmy wielu przeciwników. Wielu działaczy pytało – po co
nam to wszystko, nie damy rady tego utrzymać, czym będziemy
zarybiać, skąd pieniądze na pensje itp.? 

W pewnym sensie mieli rację, ponieważ nie mieliśmy żadnego
doświadczenia w prowadzeniu takiego przedsięwzięcia - prze-
cież nasza decyzja diametralnie zmieniała nasz dotychczasowy
status. Nagle, praktycznie z dnia na dzień, niezbyt aktywna choć
dość liczna organizacja hobbystyczna zamienia się w samofi-
nansującą się firmę. 
To były trudne chwile, bo wielokrotnie słyszeliśmy stwierdzenia,
że Okręg zbankrutuje.

Jednak wbrew wszystkim przeciwnościom, a kolejny raz przy-
pomnę, że były nawet próby zlikwidowania naszego okręgu łącz-
nie z podziałem wód między inne okręgi, wyłącznie dzięki wysi-
łkowi naszych działaczy i pracowników nie tylko nie zbankruto-
waliśmy, lecz uporem i ciężką pracą tak rozwinęliśmy nasz okręg,
że dziś może być przykładem dla innych,

Ciekawe, co obecnie powiedzieliby nasi przeciwnicy z tamtego
okresu, kiedy dziś, aby wygrać konkurs ofert na jeziora trzeba
zaproponować nakłady rzeczowo-finansowe w wysokości nawet
15 q pszenicy za hektar wody - a my wygrywaliśmy konkursy
proponując niecały kwintal za hektar. Tamte decyzje teraz pro-
centuja z nawiązką.

Złe czasy minęły i dziś spokojniej patrzymy w przyszłość. Nasz
majątek jest na tyle duży, że może być polisą ubezpieczeniową
na ewentualne trudne chwile w przyszłości, których przecież
wykluczyć nie można. Albowiem żeby przetrwać trzeba mieć coś
do sprzedania, a my mamy i na dodatek chcemy mieć coraz
więcej - dlatego nie obawiamy się bankructwa.

Miniona kadencja była intensywnym okresem inwestycyjnym
Okręgu.

Nie tylko miniona kadencja. Jedna inwestycja pociąga za sobą
kolejne, dlatego należy spojrzeć na to zagadnienie kompleksowo
w kontekście lat 2009-2016. 
W tym okresie łączna wartość inwestycji osiągnęła poziom 
11,5 milionów złotych. 
Należy podkreślić, że maksymalnie wykorzystaliśmy środki
zewnętrzne, bo nasz wkład własny w całym tym okresie wyniósł
niespełna 1,9 mln zł. Statystycznie rzecz biorąc oznacza to, 
że osiągnięcie tego imponującego poziomu kosztowało Okręg
średnio niespełna 250 tys. złotych rocznie. W porównaniu z osta-
tecznym wynikiem nie jest to kwota przekraczająca nasze możli-
wości finansowe.

Przypomnę, że 7 sierpnia 2009 roku oddaliśmy do eksploatacji
najnowocześniejszy w Europie, a niektórzy twierdzą, że także na
świecie Ośrodek Zarybieniowy w Grzmięcy. Tym samym zreali-
zowaliśmy najważniejszą inwestycję X kadencji. Ta duża inwe-
stycja pociągnęła za sobą kolejne, czego przykładem niech
będą: budowa zespołu ogniw fotowoltaicznych, które umożli-
wiają dywersyfikację źródeł zasilania naszego Ośrodka, zapew-
niając ciągłość dostaw energii i znaczące zmniejszenie kosztów,
własna mała elektrownia wodna z turbiną o mocy 55 kW, ogniwa
solarne, wykorzystywane do podgrzewania wody pobieranej ze
studni głębinowej i używane do produkcji narybku jesiotra,
wykonaliśmy adaptację starego budynku biurowego w Grzmię-
cy na ośrodek tradycji rybactwa i wędkarstwa, zbudowaliśmy
pomost rekreacyjny i infrastrukturę wędkarsko-turystyczną nad
jeziorem Chełmżyńskim, kupiliśmy samochód z kompletnym
wyposażeniem do ochrony i badania jakości wód, samochód do
ochrony wód i samochód do przewozu ryb żywych oraz wybu-
dowaliśmy nowoczesną wędzarnię. A przecież prowadziliśmy 
w tym czasie także szkolenia, imprezy rekreacyjne, aktywnie 
i finansowo uczestniczyliśmy w licznych festynach, propagując
wędkarstwo i naszą działalność; byliśmy również czynnym
uczestnikiem w pracach nad aktami prawnymi istotnymi dla
wędkarzy.

Bardzo ważną decyzją było przejęcie przez Okręg infrastruktury
ogólnozwiązkowej. Nasz majątek powiększył się między innymi
o budynek przy ul. Słowackiego 80, gdzie znajdują się biura
Okręgu. Naszą własnością stały się również: stanica wędkarska
w Wąbrzeźnie oraz lokale i budynki biurowe w Nowym Mieście
Lubawskim, Grudziądzu, Chełmnie i Chełmży. 

Zabezpieczając miejsca pracy kadry zawodowej i działaczy nie
zapomnieliśmy także o samych wędkarzach. Wykorzystując
sprzyjające okoliczności przejęliśmy jeziora Dzikowo, Parówka 
i Świerkocin oraz działki w Bratianie. Wartość księgowa tego
majątku wynosi wprawdzie „tylko” około 420 tysięcy złotych, ale
zważywszy ogromny popyt na jeziora i działki nad wodami war-
tość rynkowa tych inwestycji jest wielokrotnie wyższa. 

A wracając jeszcze do korzyści wynikających z uwłaszczenia trze-
ba wspomnieć o jeszcze jednym niuansie. Bardzo ważnym,
ponieważ bezpośrednio dotyczy on naszej przyszłości. Do chwi-
li uwłaszczenia Okręg, jako integralna część Polskiego Związku
Wędkarskiego, ponosił współodpowiedzialność, także finanso-
wą, za wszystkie niekorzystne zdarzenia zaistniałe w całym
Związku. Teraz ta odpowiedzialność została ograniczona wyłącz-
nie do właściwości naszego Okręgu. 
Mówiąc prościej - odpowiadamy tylko za zdarzenia zaistniałe na
terenie okręgu toruńskiego.
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Panie Prezesie, jednak Okręg to przede wszystkim wędkarze,
tymczasem liczba członków nie wzrasta w sposób saty-
sfakcjonujący. Wspominali o tym nie tylko Delegaci na Zjazd
lecz także uczestnicy spotkań wyborczych w rejonach 
i kołach.

To prawda i jest tego kilka przyczyn. Po pierwsze i najważniejsze
to zmiany strukturalne, które zaszły w naszym społeczeństwie w
wolnej Polsce. Dawniej wędkarstwo było jedną z ważniejszych
form wypoczynku, zwłaszcza mężczyzn i młodzieży, dziś musi
konkurować z mnogością innych propozycji, które dla wielu
mogą być atrakcyjniejsze, a zwłaszcza mniej absorbujące. 

Powodem jest także fakt, że bardzo wielu naszych, nieraz wielo-
letnich, członków wyjechało na Zachód poszukując pracy, a ci
którzy zostali nierzadko harują od świtu do nocy, aby zapewnić
byt rodzinie.

Na szczęście, po zachłyśnięciu się zachodnim modelem życia
konsumpcyjnego, modny stał się w naszym kraju trend do
aktywnego wypoczynku. Przykładem mogą być moda na biega-
nie, rower, siłownie itp. I tu jest nasza szansa. Zbyt mało osób
wie, że aktywne wędkowanie na przykład spinning, czy muchów-
ka, doskonale wpisują się w te formy aktywności. Podczas takiej
wyprawy na ryby możemy spalić nawet więcej kalorii niż biega-
jąc czy pedałując, na dodatek we wspaniałym otoczeniu i zawsze
na świeżym, pozbawionym uciążliwego smogu powietrzu.

Co zatem powinniśmy zrobić, aby zwiększyć liczbę wędkarzy?

Skoro jest problem należy pomyśleć o lekarstwie. 
Na przykład, jeśli chodzi o osoby, które wyjechały na Zachód, 
a których znaczna część przyjeżdża co pewien czas do Polski,
warto zastanowić się nad formą np. czasowego przywrócenie im
w części praw członkowskich i umożliwić im wędkowanie przy
uproszczonych procedurach. Na przykład rezygnując z wpiso-
wego, jeśli taka osoba posiada dawną kartę wędkarską? 
Może warto w tabeli składek na ochronę i zagospodarowanie
wód wprowadzić pozycję dla osób czasowo przybywających 
za granicą? Może warto również zastanowić się nad kolegami,
którzy wykupują tylko jedno łowisko i za niewielką dopłatą zapro-
ponować im drugie?... Podaję tylko pierwsze z brzegu propozy-
cje, wychodząc z założenia, że jeśli dobrze pomyślimy, na pewno
coś wymyślimy.

Inaczej ma się sprawa z młodzieżą, o którą musimy dbać szcze-
gólnie, aby w przyszłości wstąpili do PZW. Mimo podejmowa-
nych działań, nie jesteśmy dostatecznie aktywni w propagowa-
niu wędkarstwa wśród dzieci i młodzieży. Tymczasem taka zna-
komita impreza, jaką jest „wędkarski dzień dziecka” wprawdzie
gromadzi na tych zawodach dużo dzieci wraz z opiekunami, lecz
na tym wszystko się kończy. Dlatego należy zastanowić się nad
kilkoma innymi młodzieżowymi wędkarskimi imprezami o po-
dobnym zasięgu i wydźwięku. Zwłaszcza, że rejony i koła mają
już wieloletnie doświadczenie w tym zakresie i z organizacją nie
powinno być problemu. Jednak takie wędkarskie spotkania 
i imprezy powinny być na tyle ciekawe i atrakcyjne, aby uczest-
niczyło w nich jak najwięcej wędkarzy, także z rodzinami. Nasze
propozycje powinnych zachęcać wędkarzy do wiekszej aktyw-
ności w zyciu kół i Okręgu. 
Kłania się także współpraca ze szkołami. Wyprawy nad wodę,
zwłaszcza teraz, kiedy zaczęła się wiosna, to znakomita okazja do
obserwacji natury, nauki elementarnych podstaw biologii wód 
i dobra okazja, aby takie obserwacje prowadzić samemu 
- z wędką w ręku… 

Media bombardują nas różnymi reklamami, co oznacza, że jest
to skuteczna forma promocji. Może warto zastanowić się nad
nieco bardziej agresywnym upowszechnianiem wędkarstwa.
Nad plakatami, może reklamą medialną, dobrze opracowaną,
która w prosty sposób będzie propagować wędkarstwo jako
znakomitą formę aktywnego wypoczynku i rekreacji, także dla
całej rodziny. Przecież wiele osób nawet nie wie, jaka to przy-
jemność posiedzieć nad wodą z wędka. I że to dobre dla zdrowia
i wypoczynku. Odpoczną płuca i serce, zniknie stres… Dlatego
warto to im pokazać.

Zjazd wytyczył ramy działań. Jak będziemy je realizować?

Zakres naszych działań w nowej kadencji określają uchwały zjaz-
dowe. Jest to nasza „mapa drogowa” na kolejne cztery lata.
Najważniejsze to utrzymanie stanu posiadania wód, a także,
oczywiście w miarę możliwości ich powiększanie. 

Należy zrobić wszystko, by w 2023 r., kiedy kończą się umowy
dzierżawne na większość jezior, bez większych problemów
przedłużyć umowy na kolejnych 10-20 lat.

Kontynuujemy zakaz odłowów komercyjnych. Wiemy już, co
sygnalizują nam nasi ichtiolodzy, że poprawiło to ilość i jakość
ichtiofauny, zwłaszcza w jeziorach. 
Odławiamy tylko tarlaki z których pozyskujemy ikrę niezbędną
do przyszłych zarybień. Nasz produkcja wylęgarnicza obejmuje
m.in.: brzanę, jazia, jesiotra ostronosego i syberyjskiego, klenia,
sandacza, sieję sielawę, szczupaka, świnkę, troć wędrowną 
i łososia atlantyckiego. Do tego należy dodać produkcje stawo-
we w Montowie i Osieku, które powiększają zarybienia o takie
gatunki jak: karaś, karp i lin – w stawach także dorastają sanda-
cze i szczupaki do rozmiarów tzw. narybku jesiennego.
Produkcja materiału zarybieniowego jest ukierunkowana pod
potrzeby naszych wód.

Zakończyliśmy już tegoroczny odłów tarlaków szczupaka, 
z których uzyskaliśmy 170 litrów ikry zapłodnionej, co w pełni
zaspokaja nasze potrzeby i zobowiązania wynikające z operatów,
a dotyczących tego sortymentu.
Jedynym gatunkiem odławianym gospodarczo jest tzw. węgorz
schodzący, a więc te osobniki, które na zawsze opuszczają nasze
wody. Te ryby pochodzą z naszych zarybień, w naszych wodach
dorastały, więc lepiej odłowić je samemu, niż mieliby to zrobić
np. rybacy duńscy.

Postępujący proces eutrofizacji wód powoduje, że nasze jeziora
szybko zarastają. Jedną z metod przeciwdziałających temu zja-
wisku jest usuwanie roślinności sieciami. Dlatego nasi ichtiolo-
dzy wytypują wody do takich działań sanitarnych – oczywiście
złowione przy okazji ryby wrócą do wody.

Będziemy kontynuować ubezpieczenia od następstw nieszczęśli-
wych wypadków zarówno podczas wędkowania, jak i w drodze
na łowisko oraz podczas powrotu dla wszystkich członków PZW,
którzy mają wykupioną składkę całoroczną na ochronę i zago-
spodarowanie wód, albo składkę całoroczną na jedno łowisko
lub składkę okresową.

Nasze inwestycje istotnie powiększyły majątek Okręgu.
Wspominałem już o tym, że dzisiejsza infrastruktura, zasobność
i kondycja Okręgu są wręcz nieporównywalne ze stanem sprzed
24 lat. Nadal chcemy inwestować. 
Niestety dopływ środków zewnętrznych został poważnie ograni-
czony, stad naszą szansę upatrujemy w programie Life, którego
celem jest budowa przepławek na niektórych rzekach użytkowa-
nych przez Okręg. W ramach tego programu chcemy także zmo-
dernizować naszą „starą” wylęgarnię w Grzmięcy oraz wybudo-
wać stację monitoringu ryb łososiowatych i jesiotrów w Lubiczu.
Wylęgarnia w Grzmięcy pozwoli nam w znacznym stopniu unie-
zależnić się od zakupu narybku od producentów zewnętrznych.
Zaoszczędzone, a także zarobione pieniądze - bo będziemy
mogli sprzedać ewentualne nadwyżki niektórych sortymentów –
będziemy mogli przeznaczyć na inne cele statutowe.

Nowy Zarząd w mojej ocenie, jest osobowo i merytorycznie
przygotowany do kolejnych wyzwań stających przed nami.
Oznacza to, że jesteśmy w stanie kontynuować naszą pracę na
dotychczasowym, wysokim poziomie. Jeśli do tego dodamy
nadal wysokie zaangażowanie działaczy pracą na rzecz kół, rejo-
nów i okręgu, zwłaszcza w zakresach ochrony wód, aktywności
podczas zarybień czy monitoringu akwenów, a także uczestnic-
twa w tzw. programach obywatelskich, dzięki czemu powstały
nowe pomosty, slipy, drogi dojazdowe i parkingi nad wodami
oraz w innych działaniach, możemy być spokojni o przyszłość. 

Wszystkim nowowybranym działaczom i organom: Zarządowi
Okręgu, Zarządom Rejonów i Kół, wszystkim komisjom i sądowi
koleżeńskiemu składam serdeczne gratulacje. Wędkarze złożyli
w nasze ręce przyszłość Okręgu, wierzę że razem wywiążemy się
dobrze z nałożonych obowiązków. 

Jednocześnie chcę serdecznie podziękować wszystkim działa-
czom i pracownikom za ich działania i pracę w minionej kaden-
cji. Ciężko pracowaliście dla Okręgu, dla wędkarzy, dla lokalnych
społeczności. Zostawiliście po sobie wymierne i wiele znaczące
dla Okręgu dzieło, solidny fundament, na którym nadal możemy
wiele zbudować. 
Dla pożytku wszystkich wędkarzy.
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Uchwała nr 1

XII Okręgowego Zjazdu Delegatów Kół Okręgu Toruń

§ 1
Kontynuować prowadzenie na rzekach i jeziorach gospodarki wędkarsko rybackiej zgodnie m.in. z uchwałami XI Zjazdu Okręgu PZW
a m.in. w szczególności:
1. nie prowadzić odłowów gospodarczych z wyjątkiem schodzącego węgorza.
2. maksymalnie wykorzystywać moc produkcyjną ośrodków zarybieniowych i stawów dla produkcji materiału zarybieniowego 

dla naszych jezior i rzek, sprzedawać materiał zarybieniowy wyłącznie jako już zbędny i niepotrzebny dla Okręgu.
3. pozyskiwać dla własnej produkcji tarlaki w niezbędnej ilości.
4. prowadzić pod nadzorem powołanych komisji i z udziałem ichtiologów odłowy sanitarne i kontrolne w celu zapewnienia 

racjonalnej gospodarki wędkarsko-rybackiej.
5. Kontynuować działania w celu uruchamiania na rzece Drwęcy w Lubiczu bazy tarlakowej i przepławek oraz odbudowanie 

wylęgarni w Grzmięcy.
§ 2

Kontynuować działania w celu pozyskania możliwych środków publicznych, krajowych i zagranicznych dla realizacji zadań 
statutowych, zwracając szczególną uwagę na realizację zadań priorytetowych kierując się własnymi możliwościami finansowymi 
i organizacyjnymi.

§ 3
Kontynuować starania w celu inicjowania i uczestniczenia w likwidacji utrudnień i barier ograniczających migrację ryb 
m.in. w dorzeczu Wisły poniżej zapory we Włocławku.

§ 4
Opracować i wdrażać zasady upowszechniania sportu wędkarskiego i organizacji rekreacyjnych imprez wędkarskich przez Okręg,
Koła i Rejony, mając na względzie podniesienie ich atrakcyjności i jakości ich organizacji oraz zwiększenie udziału młodzieży, 
a także opracowanie zasad ich finansowania. Racjonalne z pożytkiem dla wędkarzy i zawodników wydatkowanie środków pieniężnych
– kierując się w sporcie zasadą finansowania i dofinansowywania zawodników osiągających zadowalające wyniki.

§ 5
Kontynuować z właściwymi władzami i organami – starostwami, Policją, Państwową Strażą Rybacką i innymi– ścisłą współpracę,
mającą na celu skuteczne zwalczanie kłusownictwa, ochronę wód przed zanieczyszczeniami i degradacją oraz likwidacja 
bezprawnych działań osób trzecich w kwestii naruszania m.in. brzegów jezior i rzek a także innych nieprawidłowości.

§ 6
1. Kontynuacja działań prowadzących do ustalenia stanu prawnego wód w obszarach zalewowych obwodów nr 2, 3 i 4 rzeki Wisły 

i innych wód.
2. Podejmowanie wszelkich działań umożliwiających dostęp do użytkowanych wód, w tym również, w miarę posiadanych środków,

poprzez dzierżawę lub wykup nieruchomości gruntowych.
§ 7

Wprowadzić program odbudowy i ochrony populacji ryb drapieżnych w wodach Okręgu PZW w Toruniu na lata 2017-2020
1. wytypowanie akwenów do intensywnych  zarybień rybami drapieżnymi zgodnie z operatami rybackimi lub dokonania ich zmiany

oraz zwiększenie zarybień narybkiem jesiennym.
2. wprowadzenie programu ochrony tych akwenów przez SSR, Ochronę Mienia, Koła opiekunów wód przy współpracy 

z PSR i Policją.
3. utrzymanie okresów i wymiarów ochronnych ryb na dotychczasowym poziomie zgodnie z właściwymi przepisami.
4. wytypowanie akwenów, na których wprowadzony zostanie zakaz zabierania i posiadania złowionych ryb drapieżnych 

oraz opracowanie regulaminu łowiska.
5. prowadzenie odłowów kontrolnych na tych akwenach, a także przeprowadzenie analizy rejestrów połowów i odłowów kontrolnych

oraz  przedstawienie wniosków z realizacji programu.
§ 8

Należy w dalszym ciągu promować Okręg zarówno w kraju jak i zagranicą.
§ 9

Do realizacji uchwały zobowiązuje się Zarząd Okręgu.
§10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

XII Okręgowego Zjazdu Delegatów Kół Okręgu Toruń

Zwiększenie środków finansowych na działalność SSRyb w miarę możliwości finansowych Okręgu.

Toruń, dn. 26 marca 2017 roku

UCHWAŁY ZJAZDOWE
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ZARZĄD OKRĘGU

Nazwisko i imię Funkcja Rejon

Purzycki Mirosław Prezes Toruń

Byczyński Zbigniew V-ce prezes Grudziądz

Charchuła Andrzej V-ce prezes Toruń

Hołubek Witold V-ce prezes Toruń

Tyde Zbigniew Skarbnik Toruń

Gładysz Andrzej Sekretarz Toruń

Atamańczuk Czesław Członek Prezydium Łasin

Bonowicz Dariusz Członek Prezydium Chełmno

Budziak Wiesław Członek Prezydium Chełmża

Duńczyk Andrzej Członek Prezydium Wąbrzeźno

Fijołek Jerzy Członek Prezydium Brodnica

Ogniewski Jan Członek Prezydium Golub-Dobrzyń

Szkiłądź Ryszard Członek Prezydium Toruń

Zapałowski Adam Członek Prezydium Nowe Miasto Lubawskie

Berent Ryszard Członek Zarządu Łasin

Frączek Janusz Członek Zarządu Golub-Dobrzyń

Gościnny Arkadiusz Członek Zarządu Grudziądz

Hnitecki Jerzy Członek Zarządu Toruń

Jaroszek Andrzej Członek Zarządu Grudziądz

Kopacz Mirosław Członek Zarządu Toruń

Kossowski Dariusz Członek Zarządu Grudziądz

Kozłowski Grzegorz Członek Zarządu Toruń

Lisewski Roman Członek Zarządu Chełmża

Puchała Maciej Członek Zarządu Wąbrzeźno

Różalski Ryszard Członek Zarządu Brodnica

Sadowski Lech Członek Zarządu Brodnica

Siemianowski Dariusz Członek Zarządu Toruń

Świątkowski Józef Członek Zarządu Nowe Miasto Lubawskie

Tomella Stefan Członek Zarządu Brodnica

Wierzbowski Andrzej Członek Zarządu Nowe Miasto Lubawskie

DELEGACI NA ZJAZD KRAJOWY

Mirosław Purzycki
Witold Hołubek

Stanisław Kukier
Zastępcy delegatów

Zbigniew Byczyński
Mirosław Kozioł

Adam Zapałowski
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Nazwisko i imię Funkcja Rejon

Kozioł Mirosław Przewodniczący Toruń

Szaciłowski Jarosław Z-ca przewodniczącego Grudziądz

Krężel Marian Sekretarz Chełmża

Grzonkowski Kazimierz Członek Nowe Miasto Lubawskie

Kukier Stanisław Członek Toruń

Lurka Jacek Członek Brodnica

Pawlikowski Walerian Członek Grudziądz

Nazwisko i imię Funkcja Rejon
Chlewicki Józef Przewodniczący Toruń
Góras Sylwester Z-ca przewodniczącego Łasin
Osiński Leszek Z-ca przewodniczącego Brodnica
Zaleśkiewicz Marcin Z-ca przewodniczącego Wąbrzeźno
Nalikowski Romuald Sekretarz Toruń
Chełmoniewicz Piotr Członek Golub-Dobrzyń
Romanowski Jan Członek Grudziądz
Świątkowski Waldemar Członek Nowe Miasto Lubawskie
Wiśniewski Antoni Członek Grudziądz

OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA

OKRĘGOWA KOMISJA ODZNACZEŃ

KOMISJA OCHRONY WÓD

OKRĘGOWY SĄD KOLEŻEŃSKI

Nazwisko i imie Funkcja Rejon

Tyde Zbigniew Przewodniczący Toruń 
Skarbnik Zarządu Okręgu

Wierzbowski Andrzej Nowe Miasto
Banasik Jan Brodnica 
Tylicki Józef Członek Honorowy PZW Brodnica 
Dombrowski Wojciech Członek Honorowy PZW Wąbrzeźno
Pawlicki Zbigniew Wąbrzeźno
Górski Waldemar Golub-Dobrzyń
Kowalski Piotr Chełmno
Olech Zbigniew Łasin
Lisewski Roman Chełmża 
Dąbrowski Zbigniew Grudziądz 
Dejewska Grażyna Sekretarz Biuro Okręgu 

Nazwisko i imię Funkcja Rejon

Charchuła Andrzej Przewodniczący Toruń
Wiceprezes ds. Ochrony Wód 

Przybylski Piotr Nowe Miasto
ŚwiątkowskiJózef Nowe Miasto
Sadowski Lech Brodnica 
Jabłoński Jerzy Wąbrzeźno 
Witulski Robert Golub-Dobrzyń
Jędrzejczyk Szymon Chełmno
Góras Sylwester Łasin
Wonatowski Stanisław Chełmża
Tomaszewski Łukasz Grudziądz 
Hnitecki Jerzy Toruń
Kalikowski Bartosz Sekretarz Biuro Okręgu 

KOMISJE OKRĘGOWE 
powołane przez Zarząd Okręgu w dn. 10 kwietnia 2017 r.

ORGANY OKRĘGU
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OKRĘGOWY KAPITANAT SPORTOWY

KOMISJA GOSPODARKI WĘDKARSKO-RYBACKIEJ

Nazwisko i imię Funkcja Rejon

Hołubek Witold Przewodniczący 
Wiceprezes ds. gospodarki 
wędkarsko-rybackiej

Świątkowski Waldemar Nowe Miasto
Zapałowski Adam Nowe Miasto
Tomella Stefan Brodnica 
Tylicki Józef Brodnica 
Siemianowski Dariusz Toruń
Kozłowski Grzegorz Toruń
Żółtowski Izydor Wąbrzeźno
Stefański Jacek Golub-Dobrzyń
Szałkowski Jan Chełmno
Sternicki Jerzy Łasin
Atamańczuk Czesław Łasin
Budziak Wiesław Chełmża 
Życiński Grzegorz Chełmża 
Jaroszek Andrzej Grudziądz
Ostrowski Grzegorz Sekretarz ZGW-R Grzmięca 
Mierzejewski Arkadiusz ZGW-R Grzmięca 

Nazwisko i imię Funkcja Rejon

Byczyński Zbigniew Przewodniczący 
Wiceprezes ds. Sportu 

Wiśniewski Paweł Nowe Miasto
Różalski Ryszard Brodnica 
Kisielewski Jerzy Wąbrzeźno
Krauze Grzegorz Golub-Dobrzyń
Kozłowski Marek Łasin
Zabłocki Patryk Chełmża 
Martyński Wiesław Grudziądz
Kalinowski Artur Przewodniczący Okregowego Toruń 

Kolegium Sędziowskiego
Kopacz Mirosław Toruń
Gościnny Arkadiusz Trener - spinning Grudziądz 
Hołubek Witold Trener – dyscyplina morska Toruń
Kamiński Piotr Trener – dyscyplina rzutowa Łasin
Makowski Karol Trener – spławiki Toruń
Steinke Iwona Sekretarz Biuro Okręgu 

Nazwisko i imię Funkcja Rejon

Grunwald Krzysztof Przewodniczący Toruń
Wiśniewski Paweł Nowe Miasto
Michałowski Marcin Wąbrzeźno
Barczak Jacek Toruń 
Puchała Maciej Wąbrzeźno 
Stajszczak Henryk Chełmno 
Krauze Grzegorz Golub-Dobrzyń
Kamiński Piotr Łasin
Brzeziński Sławomir Brodnica 
Nitzler Jan Chełmża 
Lemke Andrzej Grudziądz
Dejewska Grażyna Biuro Okręgu

RADA D/S MŁODZIEŻY
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Program zakłada realizację sześciu priorytetów:

I.  Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo,
zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego 
i opartego na wiedzy; 

II. Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, 
zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej 
i opartej na wiedzy; 

III. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa; 
IV. Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich; 
V. Wspieranie wprowadzania do obrotu i przetwarzania; 
VI. Zintegrowana Polityka Morska 

oraz Pomoc techniczna. 

W ramach wymienionych priorytetów pomoc finansowa obej-
mować będzie nie tylko tradycyjnie rozumiane wsparcie sektora
rybackiego, tak jak to miało miejsce w perspektywie finansowej
2007-2013, ale również nowe komponenty dotychczas finanso-
wane z innych źródeł niż fundusze UE, takie jak: rynek rybny,
kontrola i egzekwowanie przepisów, gromadzenie danych oraz
zintegrowana polityka morska. Podobnie w ramach perspektywy
finansowej 2014-2020, oprócz rybołówstwa morskiego wspar-
ciem będzie objęte rybołówstwo śródlądowe oraz akwakultura.
W niewielkim zakresie także przetwórstwo.

W przypadku akwakultury, Europejski Fundusz Morski i Rybacki
będzie wspierał Środki stanowiące kontynuację, w węższym lub
szerszym zakresie, działań z okresu programowania 2007-2013,
ale również te zupełnie nowe. 

W zakresie środków dla akwakultury, stanowiących kontynuację
okresu programowania 2007-2013, wymienić można m.in. dzia-
łania wodno-środowiskowe. Choć i w tym Środku jest pewna
nowość, mianowicie wsparcie dla działań inwestycyjnych, które
obejmować będą koszty związane z ochroną i rozmnażaniem
zwierząt wodnych w ramach programów ochrony środowiska 
i odbudowy różnorodności biologicznej.

Jako nowość należy wskazać usługi z zakresu zarządzania,
zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury. Pomocą
finansową będzie mógł być objęty m. in. zakup usług dorad-
czych o charakterze technicznym, naukowym, prawnym, środo-
wiskowym lub gospodarczym, związany z prowadzeniem
gospodarstwa. Kolejną nowością będzie wsparcie dla nowych
hodowców w zakresie rozpoczęcia działalności w sektorze akwa-
kultury. Młodzi hodowcy będą mogli ubiegać się o pomoc finan-
sową na zakładanie przedsiębiorstw akwakultury. Warunkiem
jest posiadanie przez nich odpowiednich umiejętności i kompe-
tencji zawodowych, których uzyskanie, będzie również finanso-
wane z PO RYBY 2014-2020.

I wreszcie, obszarem wsparcia w sektorze akwakultury w ramach
przyszłej perspektywy finansowej, jest ubezpieczenie zasobów
akwakultury. Pomoc finansowa w niniejszym zakresie będzie kie-
rowana do producentów z sektora akwakultury w celu ubezpie-
czenia zasobów akwakultury. Ubezpieczenie może pokrywać
straty ekonomiczne powstałe m. in. w związku z klęskami żywio-
łowymi, niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi i chorobami
w akwakulturze.

Opr. Anita Zapart

PROGRAM OPERACYJNY 
„RYBACTWO I MORZE“ 

NA LATA 2014-2020 
zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej w dniu 22.10.2015 r. 

Stoisko informacyjno-promocyj-
ne Programu Operacyjnego
„Rybactwo i Morze“ przygotowa-
ne przez Okręg PZW Toruń 
na XII Zjeździe Delegatów Kół
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Uchwała nr 319/2017
Na podstawie § 47 ust.1 Statutu PZW, Zarząd Okręgu akceptuje
uchwałę nr 82/2017 Prezydium z 9.01.2017r. wyrażając zgodę na
zawarcie na rok 2017 Porozumienia z Okręgiem PZW w Sieradzu
– zgodnie z załącznikiem. 

Uchwała nr 320/2017
Na podstawie § 47 ust.1 Statutu PZW, Zarząd Okręgu akceptuje
uchwałę nr 83/2017 Prezydium  z 9.01.2017r. przyznając zgodnie
z wnioskiem Rady ds. Młodzieży w roku 2017 po 1 diecie miesi-
ęcznie za pełnienie czynności instruktorów w prowadzonych
trzech szkółkach ekologiczno - wędkarskich: w Wieldządzu i
Ryńsku ( Rejon Wąbrzeźno ), Casus w Łasinie ( Rejon Łasin )
.Diety wypłacone zostaną po potwierdzeniu prawidłowego funk-
cjonowania szkółek przez Przewodniczącego Rady ds.
Młodzieży. 

Uchwała nr 321/2017
Na podstawie § 47 ust.1 Statutu PZW, Zarząd Okręgu akceptuje
uchwałę nr 84 /2017 Prezydium z 9.01.2017r. udzielając
Organizacji Producentów Ryb Jesiotrowatych w Toruniu pożycz-
ki w kwocie 340.000 zł z 4 % oprocentowaniem w skali roku. 
Spłata pożyczki winna nastąpić nie później jak do dnia 31 maja
2017 roku. 

Uchwała nr 322/2017
Na podstawie § 47 ust.1 Statutu PZW, Zarząd Okręgu akceptuje
uchwałę nr 85/2017 Prezydium  z 9.01.2017r. powołującą
Komisję Oceny Działalności Kół PZW Okręgu Toruń za rok 2016
w składzie: 
Przewodniczący – Zbigniew Tyde ;
Członkowie - Andrzej Duńczyk, Andrzej Gładysz, Tadeusz
Szczodrowski , Ryszard Skrzeszewski, Ryszard Szkiłądź. 

Uchwała nr 323/2017 
Na podstawie § 47 ust.1 Statutu PZW, Zarząd Okręgu akceptuje
uchwałę nr 86/2017 Prezydium z 9.01.2017r. przekazując na
wniosek zainteresowanych na okres 3 lat – do 31.12.2019 roku
jezioro Wichulec pod opiekę Koła POLMO w Brodnicy, pod
warunkiem realizowania wszystkich uprawnień i obowiązków
zawartych w umowie opiekuna łowiska. W przypadku nie dotrzy-
mania warunków umowy, zostanie ona rozwiązana. 

Uchwała nr 324/2017
w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego
Zarząd Okręgu PZW w Toruniu przyjmuje i zatwierdza łączne
sprawozdanie finansowe Okręgu PZW w Toruniu za rok 2016, 
na które składają się: 
1/ zbiorczy bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku,
który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę
10 638 092,18 zł 
2/ zbiorczy rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016
roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący wynik dodatni
190 500,52 zł 
3/informacja dodatkowa dotycząca bilansu .

Uchwała nr 325/2017
w sprawie: przeznaczenia wyniku finansowego 
W związku z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok
2016 –  wynik finansowy za 2016 rok w kwocie 190 500,52 zł
przeznacza się na fundusz statutowy w ramach działalności
organizacyjnej w kwocie 172 770,40 zł , a wynik na działalności
sportowej w kwocie  17 730,12 zł na funduszu statutowy w
ramach działalności sportowej .
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Okręgu
PZW w Toruniu .

Uchwała nr 326/2017
w sprawie: budżetu Okręgu na rok 2017
Zarząd Okręgu PZW w Toruniu przyjmuje i zatwierdza prelimi-
narz budżetowy na rok 2017 wykazujący: 
1.przychody 7 681 300,- zł 
2.koszty ogółem 7 235 000,- zł
3.wynik finansowy dodatni 446 300,- zł 

Uchwała nr 327/2017
1. Zarząd Okręgu PZW w Toruniu zatwierdza sprawdzone przez
księgowość Biura Okręgu preliminarze budżetowe na rok 2017
wszystkich Kół i Rejonów PZW naszego Okręgu .
2. Zobowiązuje się wszystkie Koła i Rejony do:
a/ podejmowania konkretnych działań mających na celu zwięk-
szenie liczby członków i przedstawienia propozycji  na posiedze-
niach Rad Rejonów w m-cu marcu 2017 roku; 
b/ racjonalnej i oszczędnej gospodarki finansami;
c/ na każdą wpłacaną gotówkę do Koła ( w tym wpłaty dobro-
wolne, darowizny oraz inne wpływy gotówkowe ) konieczne jest
wystawienie dowodu KP w bloczku pobranym z biura Okręgu i
ostemplowanym pieczątką Koła na odwrocie każdej kartki KP i
dołączone do Raportu Finansowego. Prezes Koła na rocznym
zebraniu informuje członków Koła o wynikach dobrowolnych
wpłat;
d/ administrowania powierzonym majątkiem Okręgu, w tym
zaciąganie zobowiązań, zawieranie umów do wysokości środ-
ków zatwierdzonych w budżecie Koła.
3. Wszelkie inne czynności, nie przewidziane w budżecie Koła
oraz istotne zmiany w trakcie trwania roku 2017 w prelimina-
rzach budżetowych Kół – wymagają pisemnej zgody Zarządu
Okręgu. 
4. Do wprowadzenia ewentualnych zmian w preliminarzach
budżetowych Rejonów upoważnia się Prezydium Zarządu
Okręgu, po ich przeanalizowaniu przez powołany przez
Prezydium ZO Zespół. 

Uchwała nr 328/2017
Zarząd Okręgu PZW w Toruniu zatwierdza na rok 2017 podział
kosztów ogólno-organizacyjnych księgowanych na koncie 540
/na poszczególne typy działalności statutowej: 

Rodzaj działalności   Na działalność Okręgu  Na działalność Kół

Organizacyjna 25% 10%

Sportowa 15% 10%

Ochrona wód 15% 5%

Zagospodarowanie  15% 5%
wód

W m-cu czerwcu 2017 roku dokonana zostanie analiza przycho-
dów i kosztów Okręgu .

Uchwała nr 329/2017
1. Zarząd Okręgu PZW w Toruniu uchwala odpis ze składki człon-
kowskiej z przeznaczeniem na sport kwalifikowany w roku 2017
w wysokości 75 730,- zł ,  z następującym podziałem :

l.p. WĘDKARSTWO Kwota zł

1 Spławikowe 22 060

2 Spinningowe 18 700

3 Rzutowe 18 700

4 Morskie 16 270

2. Zobowiązuje się Okręgowy Kapitanat Sportowy ( w tym Radę
ds. Młodzieży ) do podjęcia starań w celu pozyskania sponsorów
na sfinansowanie działalności .
3. OKS dostosuje preliminarz budżetowy OKS do uchwalonych
wysokości kwot w poszczególnych dyscyplinach .

Uchwała nr 330/2017
Zarząd Okręgu akceptuje pokrycie kosztów transportu uczestni-
ków szkółek wędkarskich na Wędkarskie Spotkania Młodzieży w
dniach 23 – 26.08.2017r. – obóz na Rugii ( Niemcy ) w kwocie do
6 500 zł .

Uchwały Zarządu Okręgu PZW w Toruniu
z dnia 25 lutego 2017 roku
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Uchwała nr 331/2017
Po przeprowadzonych konsultacjach i uwzględnieniu zgłoszo-
nych uwag, Zarząd Okręgu przyjmuje sprawozdanie z działalno-
ści za lata 2013 – 2016, które zostanie przedstawione Delegatom
na XII Okręgowym Zjeździe Delegatów Kół Okręgu Toruń. 

Uchwała nr 332/2017
1. Zarząd Okręgu upoważnia Zarządy Kół w zależności od ich
sytuacji finansowej do ustalania niższej od obowiązującej 
w Okręgu , stawki kilometrówki za używanie samochodu pry-
watnego do celów służbowych. 
2. Koła, które ustalą niższą stawkę zobowiązane są do przekaza-
nia do biura Okręgu uchwały zarządu koła w/w sprawie. 

Uchwała nr 333/2017 
Zarząd Okręgu zgodnie z wnioskiem przedłuża do dnia 31 gru-
dnia 2017 roku określone uchwałami ZO nr 56/XI/2013r. 
z 30.09.2013r. i nr 162/2015 z 21.02.2015r. administrowanie przez
KM Grudziądz działką nr 1/7 nad jeziorem Rudnik. 

Uchwała nr 334/2017 
Zarząd Okręgu przychylając się do wniosku zainteresowanych
wyraża zgodę, aby Koło nr 9 przy „Cukrowni” Chełmża wstąpiło
w miejsce Koła Miejskiego Chełmża jako opiekun jeziora
Pluskowęsy – zgodnie z treścią zawartej umowy obowiązującej
do dnia 31.12.2017r. 

Uchwała nr 335/2017
Zarząd Okręgu zgodnie z wnioskiem zainteresowanych przeka-
zuje pod opiekę Koła Gminnego w Górznie - na podstawie
umowy opiekuna łowiska jeziora Górzno i Młyńskie gmina
Górzno na okres do 31.12. 2020 roku, pod warunkiem realizo-
wania wszystkich obowiązków i uprawnień zawartych w umowie
opiekuna łowiska. W przypadku nie dotrzymania warunków
umowy zostanie ona rozwiązana. 

Uchwała nr 336/2017 
Stanowisko Zarządu Okręgu PZW w Toruniu w sprawie trybu
wyboru władz i organów Okręgu.

1. Rejony na najbliższych posiedzeniach Rad Rejonów typują
spośród Delegatów kandydatów do władz i organów Okręgu.

2.  Do Zarządu Okręgu składającego się z 25 do 31 osób łącznie
z Prezesem, ustala się następujący klucz ( ilość miejsc ) na
poszczególne Rejony ( 1 członek Zarządu Okręgu na 500 człon-
ków PZW w Rejonie oraz osobno kandydat na Prezesa Okręgu ):
Toruń 9 ; Grudziądz 4 ; Brodnica 4 ; Łasin 2 ; Wąbrzeźno 2 ;
Chełmża 2; Chełmno 2 ;Nowe Miasto 3 ; Golub Dobrzyń 2.

3. Porządek zabrania Rady Rejonu ( pierwszej po zakończeniu
kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Kołach ):
a/ zebranie Rady Rejonu otwiera dotychczasowy Przewodni-
czący Rejonu, 
b/ następnie następuje wybór prezydium zebrania ( przewodni-
czący, sekretarz ). 
c/ Delegaci na Zjazd danego Rejonu wybierają spośród
Delegatów Okręgu najpierw kandydata na Prezesa Okręgu, 
a następnie kandydatów na członków Zarządu Okręgu, wg ilości
podanej w punkcie 2, 
d/ następnie Prezesi Kół wybierają Przewodniczącego Rejonu,
spośród wcześniej wytypowanych kandydatów do Zarządu
Okręgu. 
e/ Na wniosek wybranego Przewodniczącego Rejonu – może
zostać wybrany zastępca przewodniczącego i sekretarz Rejonu.
Do Okręgowego Sądu Koleżeńskiego i Okręgowej Komisji
Rewizyjnej – Rejon może nie typować swojego przedstawiciela.

4. Do Okręgowego Sądu Koleżeńskiego składającego się z 11
członków, Delegaci Rejonów typują swoich przedstawicieli spo-
śród Delegatów - po 1 osobie z Rejonu, a Toruń i Grudziądz – po
2 osoby.

5. Do Okręgowej Komisji Rewizyjnej składającej się z 7 członków,
Delegaci Rejonów typują swoich przedstawicieli spośród
Delegatów, wskazane aby znali przede wszystkim problematykę
finansowo-księgową.

6. Wybory kandydatów do władz i organów Okręgu odbywają
się w głosowaniu tajnym lub jawnym – wg decyzji Delegatów na
Zjazd.

7. Wytypowanie kandydatów – przedstawiciela Delegatów
Rejonu do Komisji Zjazdowych: uchwał i wniosków,  wyborczej,
mandatowej, skrutacyjnej, sekretarzy Zjazdu.

8. W skład komisji Zarządu Okręgu powinni wejść: 
a/ komisji odznaczeń – członkowie honorowi PZW oraz po jed-
nym przedstawicielu Rejonu
b/komisji ochrony wód – komendanci powiatowi SSRyb, kie-
rownicy grup straży ochrony wód 
c/komisji gospodarki wędkarsko-rybackiej – instruktor zarybie-
niowy Rejonu, kierownik ZGW-R Grzmieca, ichtiolodzy 
d/komisji sportowej – kapitanowie sportowi Rejonu, trenerzy 
w dyscyplinach: rzutowej, morskiej, spławikowej, spinning 
e/ rady ds. młodzieży – po 1 osobie z Rejonu odpowiedzialnej 
w Rejonach za pracę z młodzieżą spośród osób prowadzących
szkółki ( szkolenie dzieci i młodzieży ).

Uchwała nr 1 / 2017 - podjęta w dn. 26 marca 2017 r.
Zarząd Okręgu na podstawie § 44 Statutu PZW na wniosek Prezesa
Zarządu Okręgu dokonał wyboru Zarządu Okręgu.
(Składy Zarządu i Prezydium na stronie 7)

Uchwała nr 2 / 2017 
Zarząd Okręgu ustala następujący skład Komisji Zarządu Okręgu 
( § 46 ust.12 Statutu PZW )
Okręgowa Komisja Odznaczeń, Komisja Gospodarki Wędkarsko-
Rybackiej,Komisja Ochrony Wód, Okręgowy Kapitanat Sportowy,
Rada ds. Młodzieży.
(Osobowy skład Komisji na stronach 8, 9)

Uchwała nr 3 / 2017
Zarząd Okręgu powołuje n/w Kolegów jako rzeczników dyscyplinar-
nych Okręgu ( § 46 ust.30 Statutu PZW ): 
Wojciech Dombrowski – Rejon Wąbrzeźno 
Ryszard Berent – Rejon Łasin 

Uchwała nr 4 / 2017 
Zarząd i organy Okręgu (Zarząd Okręgu, Okręgowy Sąd Koleżeński,
Okręgowa Komisja Rewizyjna) przyjmują do wiadomości i zatwier-
dzają „Protokół z obrad XII Okręgowego Zjazdu Delegatów Kół
Okręgu PZW w Toruniu z dnia 26 marca 2017 roku“. 

Uchwała nr 5 / 2017 
Ustala się na rok 2017 plan posiedzeń Zarządu Okręgu i jego
Prezydium, Rejonowych Rad – w terminach – zgodnie z załącznikiem. 

Uchwała nr 6 / 2017 
Zarząd Okręgu ustala na rok 2017 następujący podział przysługu-
jących w roku 2017 działaczom n/Okręgu odznaczeń 
w ilości 28 sztuk:
*  Rejony -15
*  V-ce Prezes ds. ochrony Wód - 2
*  V-ce Prezes ds. gospodarki Wędkarsko-Rybackiej - 2 
*  V-ce Prezes ds. Sportu -1
*  dla Okręgowej Komisji Odznaczeń - 8
Rejonowe Rady przedstawią Okręgowej Komisji wnioski dotyczące
kandydatów do odznaczeń w ramach przyznanego limitu; Toruń 3;
Grudziądz3; Chełmża 1; Chełmno 1; Brodnica 2; Łasin 1; Wąbrzeźno
1; Nowe Miasto Lubawskie 2; Golub-Dobrzyń 1. Rejonowe Rady
przekażą wnioski do biura Okręgu do dnia 7 czerwca 2017 r. 
do godziny 12:00. 
Wszystkie złożone wnioski zawierające dane niepełne, nieprawdziwe
lub nie wskazujące na konkretny wkład pracy w działalności PZW nie
będą uwzględniane przez Komisję. 
Przyznane, a nie wykorzystane limity oraz przekazane po terminie
przechodzą do dyspozycji Komisji Odznak.

XII KADENCJA
Uchwały Zarządu Okręgu z dnia 10 kwietnia 2017 roku



Uchwała nr 7 / 2017 
Na podstawie § 47 ust.1 Statutu PZW, Zarząd Okręgu akceptuje
uchwałę nr 82/2017 Prezydium z 20.03.2017r.przyznając na 
wniosek Koła Gminnego Płużnica odznakę Wzorowy Młody
Wędkarz Jakubowi Swół i Miłoszowi Wiśniewskiemu.

Uchwała nr 8 / 2017 
Na podstawie § 47 ust.1 Statutu PZW, Zarząd Okręgu akceptuje
uchwałę nr 83/2017 Prezydium z 20.03.2017r.uznając, że Kolega
Roman Indrak zam. w Toruniu posiada co najmniej 40-letni staż
w Polskim Związku Wędkarskim. 

Uchwała nr 9 / 2017 
Na podstawie § 47 ust.1 Statutu PZW, Zarząd Okręgu akceptuje
uchwałę nr 84/2017 Prezydiumz 20.03.2017r.przyjmując do wia-
domości wyniki „Rocznej oceny działalności Kół za rok 2016„. 

Uchwała nr 10 / 2017 
Zarząd Okręgu z dniem 1 kwietnia 2017 roku powierza funkcję
rzecznika prasowego Okręgu Koledze Romanowi Suchowi. 

Uchwała nr 11 / 2017 
Zarząd Okręgu zwalnia z opłat egzaminacyjnych osoby przy-
stępujące do egzaminów na karty wędkarskie podczas imprez
sportowo – rekreacyjnych organizowanych przez Koła i Rejony
Okręgu Toruń z okazji Dnia Dziecka w roku 2017. 

Uchwała nr 12 / 2017 
Zarząd Okręgu na wniosek KM Nowe Miasto Lubawskie uzupe-
łnia skład komisji egzaminacyjnej działającej przy w/w Kole 
o Marzenę Przybylską i Józefa Świątkowskiego, odwołując
równocześnie z jej składu Kolegę Marka Połomskiego. 

Uchwała nr 13 / 2017 
Zarząd Okręgu w wykazie osób uprawnionych do otrzymywania

diety z tyt. pełnienia funkcji społecznych ( uchwała nr 262/2016 
z 23.05.2016r. )dodaje z dniem 1 kwietnia 2017 roku funkcję
rzecznika prasowego Okręgu – 1 dieta miesięcznie. 

Uchwała nr 14 / 2017 
Zarząd Okręgu wprowadza zmiany w składzie Komisji przetargo-
wej powołanej uchwałą ZO nr 12/XI/2013 z 8.04.2013r. z później-
szymi zmianami, powołując do jej składu Kolegę Andrzeja
Charchułę.

Uchwała nr 15 / 2017
Zarząd Okręgu przyjmuje na rok 2017 następujący podział 
( dodatkowych ) środków na zarybienia, m. innymi dla opieku-
nów wód w Rejonach: 

REJON Kwota zł

Chełmża 8 000
Łasin 16 000
Golub-Dobrzyń 14 000
Toruń 24 000
Wąbrzeźno 8 000
Chełmno 9 000
Nowe Miasto Lubawskie 10 000
Brodnica 13 000
Grudziądz 5 500
Razem: 107 500

Podział środków i realizację dokonuje Rada Rejonu, uwzględnia-
jąc presję wędkarską, wkład pracy opiekunów wód .
Należy eliminować przy zarybieniach do minimum zarybianie
gatunkami 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. 
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Zarząd/Prezydium Data Godz. Temat Referują

Prezydium 29 V 15.00 Analiza ochrony wód Wiceprezes ds. ochrony wód

Prezydium 26 VI 15.00 Wykorzystanie środków UE w Okręgu Biuro ZO PZW

Prezydium 31 VII 15.00 Analiza działalności sportowej Wiceprezes ds. sportu

Prezydium 28 VIII 15.00 Propozycje opłat i zasad Skarbnik/Prezes

wędkowania w 2018 r.

Prezydium 25 IX 15.00 Kierunki pracy Okręgu Wiceprezes ds. sportu, 

w sporcie i z młodzieżą Przewodn. Rady ds. Młodzieży

Zarząd 28 X 10.00 1. Opłaty i zasady wędkowania w 2018 r. Skarbnik/Prezes

2.Zebrania sprawozdawcze w Kołach

Prezydium 27 XI 15.00 Analiza ekonomiczna Okręgu Skarbnik/Główna Księgowa

Zarząd 16 XII 10.00 Podsumowania działalności Okręgu w 2017 r. Prezes i Wiceprezesi

Wszystkie posiedzenia odbędą się w TOW Wąbrzeźno

PLAN PRACY OKRĘGU w 2017 r.

Atamańczuk Czesław - Łasin Majewski Mieczysław - Chełmno 
Budziak Wiesław - Chełmża Ogniewski Jan - Golub-Dobrzyń 
Byczyński Zbigniew - Grudziądz   Szkiłądź Ryszard - Toruń
Duńczyk Andrzej - Wąbrzeźno Zapałowski Adam - N. M. Lubawskie
Fijołek Jerzy - Brodnica 

Przewodniczący Rad Rejonów
wybrani w miesiacu marcu 2017 r.
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Plan pracy
Okręgowej Komisji Rewizyjnej w 2017 r.

lp data Tematy - zagadnienia omawiane na posiedzeniu odpowiedzialny za
zebrania przygotowanie 

materiałów

1 24.04.2017 1. Ustalenie zagadnień do planu pracy na 3 kwartały 2017 roku OKR
godz. 10 oraz ustalenie dat  i miejsc posiedzeń OKR
Biuro Okręgu 2. Pozyskanie ikry z tarlaków za lata 2015-2017 Dyr. ZGRW Grzmięca

3 Kontrola dokumentacji finansowo-księgowej OKR
4. Sprawy bieżące. OKR

2 22.05.2017 1. Kontrola w ZGRW Grzmięca oraz omówienie wyników kontrola w zespołach
godz. 8 2. Zadania dla OKR wynikające z uchwał XII Zjazdu OKR
ZGRW Grzmięca 3. Sprawy bieżące. OKR

3 19.06.2017 r. 1. Informacja z przeprowadzonej inwentaryzacji znaków Główna Księgowa
godz. 10 wartościowych wg stanu na 30.04.2017  r.
Biuro Okręgu 2. Zgodność zarybień w 2016 r. z operatami rybackimi, v-ce Prezes

zarybienia wód pod opieką kół. Dyr. ZGRW
3. kontrola kasy w Okręgu - omówienie wyników OKR
4. Konrtola dokumentacji finansowo- księgowej OKR
5. Sprawy bieżące OKR

4 21.08.2017 r. 1. Informacja na temat kosztów i wydatków  za I półrocze 2017 r. Główna Księgowa
godz. 10 oraz ich ocena, w tym koszty XII  Zjazdu Okręgowego PZW.
Biuro Okręgu 2. Informacja na temat wiosennych zarybień w Okręgu w 2017 r. Gł. Specjalista

porównaniu z 2016 rokiem Bartosz Kalkowski
3. Kontrola dokumentacji finansowo- księgowej OKR
4. Sprawy bieżące OKR

5 18.09.2017 r 1. Wykorzystanie środków na diety i koszty podróży działaczy  i Główna Księgowa
godz.10 pracownikówza I półrocze  w porównaniu z 2016 rokiem
Biuro Okręgu 2. Informacja na temat wydatków reprezentacyjnych w okręgu Główna Księgowa

za I półrocze 2017 r.
3. Kontrola dokumentacji finansowo-księgowej OKR
4. Sprawy bieżące. OKR

6 23.10.2017 1. Kontrola ośrodków w Montowie i Osieku OKR w zespołach
godz.10 2. Omówienie wyników kontroli OKR
Montowo, Osiek 3. Sprawy bieżące.

7 20.11.2017 r. 1. Działalność sportowa Okręgu ( analiza kosztów oraz sposób ich v-ce Prezes
godz.10 wydatkowania ).
Biuro Okręgu 2. Informacja na temat działalności Społecznych Straży Rybackiej v-ce Prezes

w 2016 r.
3. Kontrola dokumentacji finansowo-księgowej OKR
4. Sprawy bieżące. OKR

8 16.12.2017 r. 1. Opracowanie planu pracy OKR na 2018 r. OKR
godz. 2. Zadania dla OKR wynikające z uchwał  Zjazdu Krajowego OKR
stanica 3. Spotkanie gwiazdkowe z Zarządem Okręgu PZW.
Wąbrzeźno 4. Sprawy bieżące.
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W niedzielę 5 lutego br, na Jeziorze Strażym odbyły się pod
lodowe zawody wędkarskie o mistrzostwo Koła Miejskiego PZW
w Brodnicy. W zawodach tych wzięło udział 31 wędkarzy, którzy
rywalizowali w jednej 4-godzinnej turze (7.20 - 11.20) wszystkimi
metodami, dopuszczonymi do połowu spod lodu przez
Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb.
Pierwsze miejsce zajął Piotr Malinowski poławiając 5,23 kg
ryb. Następne miejsca zdobyli
kolejno:
- Dariusz Czaja - 4,53 kg
- Krzysztof Miłek - 4,24 kg

- Grzegorz Konera - 3,58 kg
- Dominik Malinowski - 2,99 kg
- Michał Reich - 2,98 kg
Największą rybę zawodów - płoć 180 g - złowił Mariusz
Antosiewicz.
Zwycięzcom zostały wręczone dyplomy, nagrody i medale -
ponadto wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali drobne upo-
minki w postaci błystek pod lodowych ufundowanych przez
Paulinę Szewczuk - właścicielkę sklepu wędkarskiego „Płotka“
przy ul. Piwnej.

JF

Rejon Data Godz. Miejsce

CHEŁMNO 16 MAJA, 3 PAŹDZIERNIKA 17.00 KM CHEŁMNO
TORUŃ 22 MAJA, 9 PAŹDZIERNIKA 16.00 SIEDZIBA OKREGU
GRUDZIĄDZ 23 MAJA, 10 PAŹDZIERNIKA 16.00 KLUB „SKALA” GRUDZIĄDZ
NOWE MIASTO LUB. 24 MAJA, 11 PAŹDZIERNIKA 16.00 KM NOWE MISATO LUB.
BRODNICA 24 MAJA, 11 PAŹDZIERNIKA 18.00 KM BRODNICA
GOLUB DOBRZYŃ 25 MAJA, 12 PAŹDZIERNIKA 17.30 KM GOLUB DOBRZYŃ
WĄBRZEŹNO 25 MAJA, 12 PAŹDZIERNIKA 15.30 KM WĄBRZEŹNO
ŁASIN 26 MAJA, 13 PAŹDZIERNIKA 16.00 OŚRODEK SPORTU ŁASIN
CHEŁMŻA 27 MAJA, 14 PAŹDZIERNIKA 10.30 KM CHEŁMŻA

PLAN POSIEDZEŃ RAD REJONÓW

Tematyka posiedzeń Rad Rejonów
Maj

1. Podsumowanie inwentaryzacji znaków i pozwoleń w Kołach
z Udziałem Komisji Rewizyjnych. Stan liczbowy członków Kół.

2. Przydział odznak PZW.
3. Szkolenie dzieci i młodzieży – szkółki wędkarskie.
4. Analiza działalności sportowej w Kołach i Rejonach.

Październik
1. Podsumowanie działalności Rad Rejonów za 2017 rok

(m.in. sprawozdanie Przewodniczącego Rady 
z wydatkowanych środków).

2. Analiza ochrony wód, 
gospodarki wędkarsko-rybackiej,
sportu i pracy z młodzieżą.

W dniu 24.01.2017 roku Straż Rybacka „Grupa Grzmięca” pełniła służbę na terenie
powiatu brodnickiego. Podczas kontroli jeziora Księte strażnicy zatrzymali dwóch
mężczyzn dokonujących kłusownictwa rybackiego przy pomocy samołówek szczupa-
kowych. Kłusownikami okazali się mieszkańcy miejscowości Szynkówko.
Zabezpieczono narzędzia kłusownicze i ryby.
Po wykonaniu niezbędnych czynności mężczyzn osadzono w areszcie w KPP Brodnica
do wyjaśnienia. 
Ryby przekazano do Gospodarstwa Rybackiego w Grzmięcy.

JF

KŁUSOWNICY

ZAWODY w BRODNICY
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Wędkarze wyróżnieni odznaczeniami państwowymi 
przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza

Andrzej Wietecki

Wiesław Budziak 

Sylwester Góras Andrzej Gładysz 

Jacek Lurka 

Krzysztof Kamiński 

Grzegorz Ostrowski 
Medal Brązowy

za Długoletnią Służbę

Arkadiusz Mierzejewski 

Artur Kalinowski 

Jacek Barczak 

Marek Kozłowski 

Srebrny Krzyż Zasługi

Brązowy Krzyż Zasługi
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Wędkarze wyróżnieni odznaczeniami związkowymi
przez Prezesa Zarządu Głównego PZW Dionizego Ziemieckiego

Jerzy Fijołek 

Waldemar Dzielski 

Odznaki Honorowe Ministra Środowiska 

ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY

ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ

otrzymali:

Grażyna Dejewska, Andrzej

Charchuła, Lech Sadowski 

Złota Odznaka PZW z Wieńcami

Jerzy Dajczak Andrzej Dębiński 

Andrzej Jaroszek Leszek Madea 

na zdjęciu od lewej: Wojewoda Kujawsko Pomorski
Mikołaj Bogdanowicz, Andrzej Charchuła, Grażyna
Dejewska, Lech Sadowski
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Medale Zarządu Głównego

Polskiego Związku Wędkarskiego

„Zasłużony dla Polskiego Związku

Wędkarskiego“

wręcza Prezes Zarządu Głównego PZW 

Dionizy Ziemiecki

Mirosław Graczyk - Starosta Toruński

Zbigniew Dąbrowski - kandydat Zjazdu
na Honorowego  Członka PZW 

Złota Odznaka PZW

Józef Chromczak Ryszard Szkiłądź Kazimierz Winek 

Dariusz Kossowski 
Srebrna Odznaka PZW

Czesław Atamańczuk
Pamiątkowy Medal PZW

Zbigniew Salej Adam Zapałowski Wiesław Nykiel 
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Krzysztof Chodubski - Burmistrz Radzynia Chełmińskiego 

Marcin Skonieczka - Wójt Gminy Płużnica 

Tomasz Kinicki - Burmistrz Górzna

Jacek Czarnecki - Wójt Gminy Chełmża

Krzysztof Maćkiewicz - Starosta Wąbrzeski

Władysław Łukasik - Wójt Gminy Ryńsk 

Jakub Kochowicz - Wójt Gminy Lisewo

Edmund Korgol - Starosta Grudziądzki 
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Wyjątkowo zimna wiosna sprawia,
że nawet w nizinnych łowiskach 
w maju wody pozostają chłodne.
Zimna woda ogranicza aktywność
ryb, których warto szukać 
na płyciznach. 
Tu zaś znakomicie sprawuje się
odległościówka. 
Ma ona wiele zalet. 

Majowe wędkowanie jest piękne, ponie-
waż znad wędki obserwujemy rozkwit
przyrody. To zjawisko rozkwitania życia
dodaje mi energii na cały rok, szczególnie
podczas słotnej jesieni. W pierwszych
tygodniach zimnej wiosny nie łowimy
dużych ryb, ale nawet te maciupeńkie
bardzo cieszą. W wielu przypadkach zło-
wienie malutkiej ryby jest o wiele trud-
niejsze [moment sygnalizowania brania 
i zacięcie], niż ryby wymiarowej. Zimna
wiosna jest najlepszym okresem na tre-
ning dla miłośników „dłubania” drobnicy.
Ale jest też coś ciekawego dla oczekując
fascynujących holi: mimo braku upalnych
dni, doskonale biorą karpie, które wprost
idealnie nadają się pod odległościówkę.

W dużym skrócie opiszę wędkę odległo-
ściową, często nazywaną z angielska
match (czyt. mecz). Mam nadzieję, że 
w tym sezonie wielu z Was z przyjemno-
ścią rozpocznie przygodę z tą wędką.

Teoria
Wędzisko z uwagi na dynamikę i długość

MATCH DOBRY RÓWNIEŻ
NA KARPIE

blanku jest skonstruowane tylko do tej
metody, ale można go wykorzystać do
prostej przepływanki. Użycie go w tej roli
najwięcej korzyści daje podczas brodze-
nia w rzece.
Przystosowane jest do dalekiego zarzuca-
nia lekkiego bądź ciężkiego zestawu, uła-
twia szybkie zacinanie i oferuje miękki hol,
co umożliwia holowanie silnej ryby na
delikatnym zestawie. Jest lekkie, poręcz-
ne i umożliwia celne zarzucanie nawet na

odległość, z której ledwie dostrzeżemy
spławik (kilkadziesiąt metrów). Stosuje się
specjalną żyłkę, specjalistyczny spławik,
przystosowany kołowrotek i kilka dodat-
kowych przedmiotów ułatwiających węd-
kowanie.

Praktyka
W łowieniu trochę przeszkadza wiatr, ale
nie jest tragicznie, co wykażę na przykła-
dzie. Na stanowisku musimy mieć prze-

Odznaczenia państwowe 
Srebrny Krzyż Zasługi 
Budziak Wiesław - KM Chełmża 
Mierzejewski Arkadiusz - ZGW-R Grzmięca 

Brązowy Krzyż Zasługi 
Barczak Jacek - Koło Cech Rzemiosł Różnych – Policja Toruń 
Gładysz Andrzej - Koło MSM Toruń 
Góras Sylwester - KG Radzyń Chełmiński
Kalinowski Artur - Koło Skalar Toruń 
Kamiński Krzysztof - ZGWR Grzmięca 
Kozłowski Marek -KG Rogóźno
Lurka Jacek - KM Brodnica
Wietecki Andrzej - Koło Elana Toruń 

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę 
Ostrowski Grzegorz - ZGWR Grzmięca 

Odznaka Honorowa Ministra Środowiska 
„ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ŚRODOWISKA 

i GOSPODARKI WODNEJ„
Dejewska Grażyna, Charchuła Andrzej, Sadowski Lech

Odznaczenia Polskiego Związku
Wędkarskiego

Złota odznaka PZW z Wieńcami 
Jerzy Dajczak - KG Kowalewo Pomorskie
Andrzej Dębiński - Koło PKP Toruń
Waldemar Dzielski - Koło „Wędkarz” Wąbrzeźno
Andrzej Jaroszek - KM Grudziądz 
Jerzy Fijołek - KM Brodnica 
Mirosław Kuźbicki - Koło „Kontakt - Elana„ Toruń

Leszek Madea - KM Wąbrzeźno
Wiesław Nykiel - Koło „Skalar„ Toruń 
Zbigniew Salej - KM Nowe Miasto Lubawskie
Adam Zapałowski - KM Nowe Miasto Lubawskie

Złota odznaka PZW 
Józef Chromczak - KG Kowalewo Pomorskie
Sławomir Leśniak - Koło „Działkowiec„ Górsk 
Ryszard Szkiłądź - KM Toruń
Kazimierz Winek - Koło przy Urzędzie Marszałkowskim Toruń 

Srebrna odznaka PZW 
Dariusz Kossowski - Koło „OKOŃ„ Grudziądz 

Medale Zarządu Głównego
Polskiego Związku Wędkarskiego 
„Zasłużony dla Polskiego Związku

Wędkarskiego”

Czarnecki Jacek – Wójt Gminy Chełmża
Górski Przemysław – Burmistrz Miasta i Gminy 

Jabłonowo Pomorskie
Graczyk Mirosław – Starosta Toruń
Kawski Leszek – Burmistrz Miasta Wąbrzeźno
Kinicki Tomasz – Burmistrz Miasta i Gminy Górzno
Kobylski Rafał – Burmistrz Miasta i Gminy Łasin
Kochowicz Jakub – Wójt Lisewo
Korgol Edmund – Starosta Grudziądzki
Kowalkowska Halina – Wójt Gminy Gruta
Łukasik Władysław – Wójt Gminy Ryńsk
Maćkiewicz Krzysztof – Starosta Wąbrzeski
Ramlau Józef – Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski
Skonieczka Marcin – Wójt Gminy Płużnica
Smytry Grzegorz – Dyrektor Agencji Nieruchomości 

Rolnych Bydgoszcz

LISTA WSZYSTKICH OSÓB ODZNACZONYCH
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strzeń do swobodnego wymachu wędzi-
skiem długim na 4 metry. (patrz górne
zdjęcie).
Musimy się nauczyć celnie zarzucać
zestaw i równie celnie zanęcać np. z po-
mocą procy. Najłatwiej wędkować na
łowisku o głębokości do 350 cm, na głęb-
szym należy się wykazać praktyką i umie-
jętnościami w większym zakresie.
Wszystkie elementy zestawu i czynności
wykonujemy starannie, gdyż niedbałość
uprzykrzy nam łowienie lub pozbawi ryb
w podbieraku. W zanętę często wpływają
ryby znacznie większe i znacznie mniej-
sze, niż oczekiwane. Przyjdzie nam się 
z nimi zmierzyć.
Wyraźnie widać drobną falę wywołaną
bocznym i silnym wiatrem, który często
zamieniał się w gwałtowne podmuchy.
Dla klasycznej spławikówki taki wiatr
często oznacza koniec wędkowania, 
ale nie dla odległościówki. Mój kolega
Radek na kołowrotku ma nawiniętą żyłkę
match - tonącą, którą zatapia poprzez
włożenie szczytówki wędziska. Dzięki
temu żyłka znajduje się pod powierzchnią
i nie jest przesuwana przez wiatr, a zestaw
z przynętą tkwi w miejscu wybranym
przez wędkarza. Na tej fotografii widać,
jak niewiele wyposażenia potrzebujemy
do łowienia tą metodą. Proszę zajrzeć do
kotła z zanętą: znajduje się w nim nieco
ponad kilogram zanęty i nieco kleju, ta
ilość mieszanki wystarcza na kilkugodzin-
ne majowe łowienie. Chcąc łowić karpie
lub duże leszcze przez kilka godzin, nale-
ży przygotować dwukrotnie większą ilość
zanęty.

Potrzebny sprzęt
Typowe długości odległościówek to 390 
i 420 cm, ciężar wyrzutu może obejmo-
wać zakresy 1-12 g, 2-15 g, do 20 g, 
do 25 g. Dobrej jakości wędzisko składa
się z 3 części. Istnieją wersje teleskopo-
we, tu jednak panuje bezlitosna zasada:
im droższe, tym lepszej jakości.

Nie można zapomnieć o istotnych, pozo-
stałych cechach wędziska dobrej klasy,
które posiada: zapas mocy w blanku,
wzmocnioną odporność na uszkodzenia
mechaniczne, newralgiczne miejsca blan-
ku narażone na przeciążenia są konstruk-
cyjnie wzmocnione (nawet, gdy tego nie
widać gołym okiem). Ten zespół cech
daje nam wędzisko bardzo celne w rzu-
tach, o przyjemnej i odpowiedniej akcji,
wysokiej użyteczności i skuteczności
podczas użytkowania.
O ile możemy sobie na to pozwolić,
zawsze warto nabyć wędzisko w cenie
ponad 400 zł. Na naszym rynku, owe 
400 zł to magiczna granica, po przekro-
czeniu której otwiera się świat ciekawych
wędzisk o wysokich walorach użytko-
wych. Jeśli ktoś z Czytelników zechce
wydać wielokrotnie więcej, to z pewno-
ścią znajdzie odpowiednie oferty.

Każdy wędkarz powinien dobrać długość
wędziska do swoich upodobań, a jeśli
takich jeszcze nie ma, to kupując pierw-
sze wędzisko w życiu powinien kierować
się zasadą: krótkie rzuty – krótkie wędzi-
sko, długie rzuty – długie wędzisko, niski
wzrost – raczej krótki kijaszek itd.
Wędzisko jest należycie dobrane do
naszej ręki i łowiska, gdy nie psuje nam
zacięć, nie gubi holowanych ryb, celny

rzut zestawem wykonuje się swobodnie 
i dobrze leży w rękach.
Oprócz kijaszka potrzebujemy odpowied-
nią żyłkę. Do tej metody produkuje się
żyłkę mało rozciągliwą by ułatwiała zaci-
ęcie z dużej odległości, tonącą by utrzy-
mać zestaw w miejscu mimo niekorzyst-
nych warunków atmosferycznych, jak
fala, deszcz, silny wiatr oraz uzyskuje się
szybsze zacięcie. Z reguły są to mocne
żyłki, więc najczęściej spotyka się dwie
średnice: 0,16 i 0,20 mm. Oczywiście,
także są dostępne inne średnice.

Haczyk i przypon
To części zestawu niezwykle istotne, gdyż
decydują o powodzeniu na łowisku. Od
lat, z zaufaniem korzystam z haczyków
firmy Mustad, a ostatnimi czasy coraz
chętniej sięgam po gotowe przypony
tejże firmy. Będąc w fazie nauki warto
samemu wiązać przypony, aby poznać
sposoby wiązania (węzły) i bliżej się przyj-
rzeć żyłkom przyponowym i haczykom,
jednakże na łowisko warto wziąć zapaso-
we gotowe przypony dedykowane
różnym przynętom i różnym gatunkom
ryb – to na wypadek konieczności szyb-
kiego przestawienia się na łowienie
innych ryb, niż pierwotnie zamierzaliśmy.
Gotowe przypony to znakomita oferta dla
osób starszych oraz zabieganych, którym
brakuje czasu na wiązanie. Cenowo nie
specjalnie odbiegają od haczyków.
Warto pamiętać, że do odległościówki
stworzono specjalne haczyki, których
kształt ułatwia skuteczne zacięcie ryby 

z dużej odległości. Jak się wkrótce prze-
konacie osobiście, ta cecha haczyka
odgrywa bardzo dużą rolę na łowisku. 
Warto nabywać te, przy których znajdzie-
cie wzmiankę producenta o możliwym
użyciu przy wędce typu match.
Chcąc przygotować dla siebie pakiet
haczyków, by móc w każdej chwili prze-
stawić się na łowienie wybranego gatun-
ku ryb, można kierować się następującym
kluczem: płoć mała i średniej wielkości 
–  nr 16 i nr 14; płoć malutka i wzdręga 
– 14 lub 16; krąp – 14 lub 16; mały lin – 12
lub 14; lin do 1,5 kg – 8,  10, 14; karp 
do 2 kg – 8 lub 10; karp do 4 kg – 6 lub 8. 
Na rynku znajdziemy haczyki różniące się
kształtem, grubością drutu i wytrzymało-
ścią. Haczyk na karpia (i brzanę łowioną
podczas przepływankowania) powinien
być wykonany z najmocniejszego drutu.
Użycia dość mocnego haczyka wymaga
również lin, ale nie musi to być haczyk
tzw. karpiowy. Tutaj czeka nas wiele cieka-
wych doświadczeń, ponieważ zazwyczaj
wielkość haczyka ma wpływ na częstotli-
wość brań.

Kolor haczyka, a przede wszystkim jego
kształt i typ dobieramy do używanej przy-
nęty. Podam czytelny przykład; chodzi o
to, aby spłaszczonego haczyka do ciasta
nie używać do nabijania kukurydzy, bo
spłaszczone kolanko podczas zarzucania
zgubi kukurydzę.

Do obciążenia zestawu używam specjali-
styczny miękki ołów, który z łatwością
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W GODOWYM AMOKU

Opisana wędka umożliwia bardzo sku-
teczne łowienie nie tylko karpi lecz także
linów, karasi, leszczy, płoci, wzdręg,
okoni, zaś w rzece brzan, kleni, świnek,
cert, jazi. A jeśli ktoś woli, może łowić 
kiełbie, ukleje, jazgarze lub jelce. 

Ciekawostką jest fakt, że do łowienia
poszczególnych gatunków ryb wystarczy
zmienić żyłkę lub haczyk. 

Ta informacja na pewno ucieszy wędka-
rzy początkujących bądź zmuszonych do
stosowania jednego wędziska.

Waldemar Ptak

zaciskam w palcach. Do prawidłowego
wyważenia zestawu należy dysponować
ciężarkami o masie od 0,06 g do 1,68 g 
– to najbardziej użyteczna skala. Jeśli
Czytelnik zamierza się specjalizować 
w odległościówce, to warto by się dopo-
sażył w kolejne śruciny z miękkiego oło-
wiu w skali od 0,028 g do 0,288 g [w tej
skali renomowane firmy mieszczą nawet
11 śrucin].

Zestaw odległościowy nie sposób używać
bez specjalistycznego spławika, który nosi
ogólną nazwę waggler [czytaj łagler].
Nieco uogólniając, na wiosenne łowienie
wystarczy standardowy waggler, o ozna-
czeniu 2+2, 2+4 i 3+3. Pierwsza cyfra
oznacza masę spławika, a druga [po

znaku +] oznacza masę obciążenia, jaką
musimy dodać do zestawu, aby właściwie
obciążyć zestaw [wyważyć]. Niemniej, bez
trudu dobierzemy spławik do każdego
typu łowiska.

Aby ustalić głębokość łowiska, do haczy-
ka w zestawie podczepia się gruntomierz,
czyli kilkugramowy ciężarek [5-10 g]. Jest
on na tyle ciężki, że wciągnie spławik pod
wodę, jeśli mamy krótki grunt.
Pamiętajmy: grunt ustalamy na komplet-
nym zestawie [jedynie bez przynęty].

Zanęta
Po wybraniu łowiska, zarzucamy zestaw 
z gruntomierzem, ustalamy grunt, po
czym zarzucamy zestaw z przynętą.

Dopiero wtedy nęcimy, zapamiętujemy
położenie spławika, a na żyłce markerem
zaznaczamy [przed kołowrotkiem] odci-
nek np. 5 cm. Dzięki temu oznaczeniu
zawsze naprowadzimy zestaw w miejsce
nęcenia [ustalimy odległość]. 
Warto pamiętać, że odległościówką zarzu-
camy zestaw kilka metrów dalej, poza
strefę nęcenia, po czym powoli naprowa-
dzamy zestaw we właściwe łowisko, w
czym wydatnie pomaga ten właśnie ozna-
czony na żyłce punkt.
Na zdjęciu powyżej efekt mojego łowienia
mocną (c.w. do 25 g) odległościówką.
Łatwo jest zaciąć takiego karpia, ale znacz-
nie trudniej holować i podebrać. Hol jest
tyle samo fascynujący, co trudny.
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Wiosna puka do drzwi coraz mocniej, a do naszych wędkar-
skich serc coraz mocniej uderza zew! Zew natury, zew węd-
karskiej pasji. Naszym wyjątkowym „wędkarskim szóstym
zmysłem” czujemy zapach wilgotnej ziemi, czystej wody,
każdym milimetrem naszych wędkarskich ciał odbieramy
bodźce, które nieodmiennie, o tej porze roku, ściśle wiążemy z
zapachem zanęty, kawy z termosu i pierwszych zimnych i mgli-
stych poranków oraz wieczorów nad wodą.

NASZE SERCA PRZEPEŁNIA WIARA I NADZIEJA! 
Wiara w wędkarski sukces i nadzieja, że nic naszej wiary nie zła-
mie. Mam wrażenie, że znaczna większość z nas czeka na wiosnę
jak na zbawienie. Powiedzenie „oby do wiosny” w naszym przy-
padku nabiera zupełnie innego sensu. Wiosna ze swoimi atrybu-
tami, to dla wędkarzy czas walki o sukces! Przecież chyba w żad-
nej innej porze roku nie mamy takiej dawki energii i gotowości
do wędkarskich bojów.
Wiosną także osiągamy całkiem sporo sukcesów! Zaczynamy od
płoci, krąpi, leszczyków… Łowimy bardzo delikatnie, uważnie i…
Diablo skutecznie! W czasie pierwszych ciepłych wiosennych
dni odżywają w nas najgłębiej skrywane instynkty łowcy. Nasze
skupienie i dbałość o szczegóły przynoszą wymierne efekty!
Łowimy dużo, dużych sztuk i mamy ogromną satysfakcję.
Wędkarski SUKCES jest w naszym zasięgu, a my dumni i w pełni
usatysfakcjonowani, siedząc nad woda, już obmyślamy kolejną
wyprawę.

Dysonans 
Kocham wiosnę! Kocham za pierwsze ciepłe promienie, 
za dawkę życia i za to, że w końcu mogę usiąść na moim uko-
chanym brzegu z wędką i chłonąć wszystko to, co ze sobą nie-
sie. Jednak nie byłbym sobą, gdybym w dbałości o naturę i przy-
rodę wokół mnie nie wyszukał w tej sytuacji pewnych zagrożeń.
Pewnie wielu z Was pomyślało sobie, że przejawiam cechy 
schizofrenika… przypadek kliniczny. Piękna wiosna i zagroże-
nia?! No niestety tak. 

Wiosna jest dużym zagrożeniem dla ryb 
A jak na złość, szczególnie tych, które stają się celem naszych
wiosennych eskapad.
Wiosna to w świecie przyrody czas zalotów, pewnej kokieterii
oraz godów. Zwierzęta, w tym ryby oczywiście, niemal zupełnie
skupione są na akcie przedłużania gatunku. Wszystko, co czynią-
robią, aby „stworzyć” kolejne pokolenia! Żyją, aby dać życie, 
a wszelkie odstępstwa od tego podejścia mają skutki letalne… 
W czasie wiosny u większej części osobników znacznie słabnie
instynkt samozachowawczy cedując swoją siłę na karb instynktu
związanego z rozrodem. Wcześniej napisałem, że opisywany
okres jest swoistym zagrożeniem dla ryb… Niestety to prawda.
Niestety dzieje się to też w znacznej mierze za naszym udziałem.
Nieprawda? Przeczytajcie proszę poniższą historię. Historię,
którą zaobserwowałem i przeżyłem, jako kilkuletni chłopak.

A było to pewnej bardzo pięknej i ciepłej wiosny
Sąsiad wrócił z ryb, zadowolony! Z ogromną „leszczową łopatą”
w siatce. Piękny, brązowy leszcz z naszej ogromnej glinianki…
Siatka przytroczona do roweru aż paraliżowała okazem.
Naturalnie był to zabieg celowy. To swoista reklama skuteczno-
ści sąsiada- łowcy. Zbiegło się nas kilku- nastoletnich wędkarzy,
jak to na podwórkach niewielkich miejscowości bywało.
Wszyscy z ogromną zazdrością patrzyli na wszelkie wędkarskie
czary związane z prezentacją i sprawieniem okazu. Ogólną falę
zachwytu nieco zaburzyło moje stwierdzenie - ten leszcz jest
chory! Ma takie guzki na głowie jak obecnie moja siostra chora
na ospę!

Jednak sąsiad, z nutą znawcy w głosie, wyprowadził mnie z błę-
du i oznajmił, że wiosenne leszcze z naszej glinianki, zawsze
mają taką wysypkę na początku wiosny i to znak, że wtedy najła-
twiej je złowić. Proces sprawiania także przebiegł z całym
namaszczeniem. Wnętrzności ryby spoczęły na desce do kroje-
nia, przy zwyczajowej walce o pęcherz pławny, a mnie zaintere-
sowały „grona szklistych jajeczek”, które w ogromnej większości
stanowiły wnętrze leszcza. Tu sąsiad także wykazał się spostrze-
gawczością i oznajmił, że to przysmak jego kota. Dziwne to
wszystko. Jednak mi najgłębiej w pamięci wryło się, że najłatwiej
je złowić właśnie teraz!!! 

W moim rodzinnym domu nie wędkował nikt. Jedyną osobą,
którą mogłem namówić na wspólną wędkarską wyprawę był

mieszkający opodal dziadek. Opowiedziałem Mu o ogromnym
leszczu, opowiedziałem, że właśnie teraz jest na nie sezon i że
właśnie teraz chciałbym takie łowić - zupełnie jak mój sąsiad. 
Do dzisiaj pamiętam minę dziadka.
Jednak najważniejsze było to, że dziadek się zgodził. Umówieni
„na jutro”, czekaliśmy pięknego słonecznego dnia. Czy tamtej
nocy spałem? Nie pamiętam, ale wyprawa z dziadkiem na ryby
to było coś, czego moi koledzy musieli mi zazdrościć! Z samego
rana, zgodnie z obietnicą dziadek na rowerze przyjechał po mnie,
aby towarzyszyć mi w leszczowej wyprawie życia! Kochany!
Tylko dziwne, bo nie miał wędek. Za to ja miałem. Cały ekwipu-
nek po setnym przeglądzie, przywiązany do roweru. Ruszyliśmy!
Dojeżdżając do wody dziadek przemówił po raz pierwszy.
Zapytał mnie, czy lubię łowić ryby? Potem zapytał, czy lubię
swoje ryby w akwarium i czy lubię, kiedy pojawiają się nowe
(wtedy miałem ogromne ilości gupików i mieczyków, które mno-
żyły się na potęgę). Ba! Znany byłem z tego, że rybki z mojej
domowej hodowli były w większości domów moich kolegów.
Uwielbiałem je.
Jesteśmy tuż nad wodą. Dziadek prosi, abyśmy zostawili rowe-
ry na wysokim brzegu i cicho zeszli bez wędek w stronę wody.
Jednak w połowie zejścia dziadek przystanął i wskazał na coś
palcem. Nie wiedziałem, o co chodziło, jednak zdziwiły mnie
zanurzone trzciny, które mimo braku wiatru ruszały się jakby
chciały wyskoczyć na brzeg. Dziadek przykucnął, ja tuż przy nim.
Zupełnie bez słów oglądaliśmy jeden z piękniejszych spektakli
natury, jakie dane jest nam oglądać. 

Oglądaliśmy tarło ogromnych leszczy! 
Znacznie większych niż ten mojego sąsiada! Dziadek poprosił,
abym został na miejscu, a on z wyjątkową zręcznością zbliżył się
do wody i wyjął z wody ogromnego leszcza, który musiał chwi-
lowo stracić orientację w trzcinowisku. Pokazał mi go jak najcen-
niejsze trofeum; złowił rybę rękoma, większą niż mój sąsiad.
Zawołał mnie, aby pokazać, że ten leszcz także miał wysypkę
tarłową, a z okolic odbytu leciał biały mlecz. Po delikatnym uwol-
nieniu, dziadek zaprowadził mnie do rowerów i zapytał, czy
wiem, dlaczego tak się dzieje. 
Zrozumiałem. Było mi trochę wstyd. Wstyd za sąsiada, który
chełpił się sukcesem złowienia ryby, którą mój dziadek złapał
gołymi rękami. Wstyd było mi, że zabijając tą ogromną samicę
leszcza, mój sąsiad de facto zmniejszył potencjalną populację w
kolejnych latach. Do teraz jestem wdzięczny dziadkowi. Jestem
z Niego dumny! Wiem, że to był prawdziwy miłośnik przyrody,
wędkarz i chyba pierwszy prawdziwy ekolog, jakiego dane mi
było poznać. A na dodatek- jako wisienka na torcie, to był Mój
dziadek (…).
Niestety często nad wodą spotykam osoby, które jak żywo przy-
pominają mojego sąsiada, ale równie często spotykam osoby 
z podejściem mojego dziadka.

Apel
Zwracajcie proszę uwagę, czy wasza obecność nad wodą, wasze
wędkowanie, nie przeszkadza przypadkiem w procesie tarła.
Pamiętajcie proszę, że wzmożony apetyt naszych ryb tuż na
początku wiosny, wiąże się bezpośrednio z kumulowaniem ener-
gii niezbędnej do budowy gonad i niezbędnej do odbycia zdro-
wego tarła. Pamiętajcie proszę, że w dniach „gorączki tarłowej”
ryby tracą znaczną część swojego instynktu i przechytrzenie
„tarłowego okazu” to nie wyczyn na miarę rekordu! Wspomnijcie
moją historię i pomyślcie, że mój dziadek ponad trzydzieści lat
temu dokonał tego samego gołymi rękoma - wtedy to była
dydaktyka, aspekt szkoleniowy. Jestem wdzięczny każdemu 
z Was, którzy postępują podobnie jak wówczas mój dziadek, bo
dzięki temu, dzięki takiej postawie, mam pewność, że kiedyś ja
ze swoimi wnukami będę oglądał naturalne tarło w zdrowej i sil-
nej populacji leszcza! Z góry Wam za to dziękuję.

P.s.
Wiosna to czas, kiedy spokojnie możemy wędkować. Sam to
robię i kocham tę wiosenno - wędkarską euforię. Jednak, gdy zo-
baczycie, ze wasze zdobycze ociekają ikrą lub mleczem, a ich
ciała są niczym pumeks od wysypki tarłowej, zrezygnujcie z węd-
kowania i poczekajcie kilka dni, a uwierzcie mi proszę, że tuż po
tarle rybie apetyty będą w stanie zaskoczyć Was bardzo mile.

Piotr Kondratowicz
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Światło to życie. Energia świetlna jest konieczna do prze-
prowadzenia fotosyntezy, wpływa również na wiele innych
procesów fizjologicznych związanych z reprodukcją, rozwo-
jem, wzrostem, czy ruchami organizmów. Jednym słowem:
warunkuje życie na naszej planecie. Jednakże okazuje się, że
światło, a właściwie jego nadmiar, może mieć również
degradujący wpływ na organizmy żywe. Zwłaszcza, jeśli jest
to światło sztuczne, wygenerowane przez człowieka.
Ekolodzy biją na alarm: mamy do czynienia z kolejnym pod-
stępnym zagrożeniem dla środowiska, które jest nazywane
zanieczyszczeniem światłem lub też świetlnym smogiem.

Nocne iluminacje w miastach są synonimem dobrobytu i nowo-
czesności, kojarzą się również z bezpieczeństwem. Nic dziwnego
zatem, że globalna emisja światła systematycznie rosła w ostat-
nich dekadach w zakresie od 3% do 6% rocznie. Szerokie zasto-
sowanie sztucznego oświetlenia niewątpliwie przyczyniło się do
podniesienia jakości życia ludzi. Jednakże dziś wiemy, że to udo-
godnienie wiąże się z pewnymi ukrytymi kosztami, które teraz
musimy ponosić: degradacją środowiska naturalnego oraz nie-
pożądanymi zjawiskami społecznymi, ekonomicznymi i zdrowot-
nymi. Na terenach zurbanizowanych jasność nieba jest tak duża,
że możliwe jest obserwowanie tylko najjaśniejszych gwiazd oraz
księżyca. Jest to efekt rozpraszania sztucznego światła w atmos-
ferze, jak również olśnienia powodowanego przez nieosłonięte
źródła światła o dużej intensywności. Obecnie konieczne jest
tworzenie specjalnych obszarów w celu ochrony nieba, zwanych
parkami ciemnego nieba, gdzie możliwe jest prowadzenie
obserwacji astronomicznych. Ponadto, nadmierne oświetlenie
ma również skutki ekologiczne, ponieważ zakłóca naturalny
reżim dnia i nocy w ekosystemach lądowych i wodnych, co z
kolei ma negatywny wpływ na biologię organizmów żywych,
włączając w to człowieka. 

W dużej skali negatywne skutki sztucznego oświetlenia mogą
ujawnić się w zakłócaniu funkcji ekosystemu i prowadzić do
zmniejszenia się różnorodności biologicznej, zmian w sieciach
troficznych i redukcji produktywności. Coraz większe grono
badaczy podejmuje się badania tego zjawiska  w celu przeciw-
działania jego skutkom. Jednakże zanieczyszczenie światłem jest
zagadnieniem bardzo złożonym i wymaga podejścia interdyscy-
plinarnego, włączając w to ekologię, fizjologię, chronobiologię
(naukę zajmującą się badaniem rytmów biologicznych organi-
zmów), socjologię, ekonomię, architekturę krajobrazu oraz inży-
nierię oświetlenia. 
Naturalny cykl dnia i nocy jest niezwykle istotny dla funkcjono-

wania organizmów żywych, ponieważ reguluje ich rytm dobowy.
Większość organizmów (za wyjątkiem tych, które mieszkają 
w głębokich oceanach i pod ziemią) wyewoluowała do życia w
określonych, powtarzających się cyklach jasności i ciemności.
Ponadto znacząca liczba zwierząt prowadzi nocny tryb życia (sza-
cuje się, że jest to ok. 30% wszystkich kręgowców i ok. 60% bez-
kręgowców). 
Organizmy reagują na modyfikację ilości i natężenia światła
różnymi zmianami w zachowaniu i ekologii. Negatywnym efek-
tem sztucznego oświetlenia może być dezorientacja i trudności
w poruszaniu się w przestrzeni, nadmierne przyciąganie organi-
zmów do miejsc oświetlonych lub też odstraszanie od nich, 
co z kolei może wpływać na dzienne lub sezonowe wzorce
migracji, a także na odżywianie, komunikację i reprodukcję. 
U kręgowców najważniejszym mechanizmem związanym z ryt-
mem dnia i nocy jest produkcja melatoniny przez gruczoł zwany
szyszynką. Produkcja tego hormonu ściśle zależy od ilości świa-
tła, ponieważ zachodzi ona w nocy, natomiast za dnia synteza
jest hamowana. Melatonina koordynuje m.in. rytm snu i czuwa-
nia, zatem jeśli podczas pory snu organizm będzie eksponowa-
ny na światło, dochodzi do nienaturalnego zmniejszenia jej uwal-
niania. W efekcie powoduje to zakłócenia rytmu dobowego 
i różnych fizjologicznych procesów zachodzących w organizmie.
Rozmiar tych zakłóceń zależy od intensywności, koloru i długo-
ści oświetlenia oraz od pory dnia, w jakiej nadmierne naświetle-
nie następuje.

Wpływ zanieczyszczenia światłem na organizmy żywe był głów-
nie badany w ekosystemach lądowych, natomiast na temat funk-
cjonowania ekosystemów wodnych pod wpływem sztucznego
oświetlenia wiemy stosunkowo niewiele. Niewątpliwie, najbar-
dziej cierpią akweny zlokalizowane w miastach. Przykładowo,
stwierdzono, że strumienie i kanały w krajobrazie miejskim
Berlina są pięciokrotnie bardziej oświetlone niż lasy i półtora-
krotnie bardziej oświetlone niż łąki i pastwiska. Na lądzie zaob-
serwowano przede wszystkim nadmierną koncentrację owadów
wokół źródeł sztucznego światła. Owady są przyciągane przez
świecące się latarnie i wręcz „wysysane” ze swoich naturalnych
siedlisk. Bardzo często gromadzą się w oświetlonych miejscach
tak długo, dopóki nie umrą z wyczerpania. Ich masowa śmierć
może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie sieci pokar-
mowych i może zakłócać wymianę energii i materii pomiędzy
środowiskiem lądowym i wodnym, ponieważ prowadzi do zna-
czącej redukcji potencjalnego pokarmu dla ptaków i dla ryb.
Wydaje się również, że dorosłe wodne owady są bardziej podat-
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ne na wpływ światła niż owady lądowe. W eksperymentalnych
pułapkach, które rozmieszczano w różnej odległości od źródeł
sztucznego światła, znajdowano większe ilości owadów wod-
nych niż lądowych; ponadto owady wodne były znajdowane 
w pułapkach zlokalizowanych nawet około 40 m od źródła świa-
tła, z tymże efekt przyciągania zależał od gatunku. Nadmierna
koncentracja owadów wokół światła zaburza ich rozmieszczenie
w naturalnych ekosystemach i ogranicza ich rozprzestrzenianie
się, a migracje dorosłych owadów mają istotne znaczenie dla
kolonizowania nowych siedlisk, a także dla rekolonizacji ekosys-
temów po różnych zakłóceniach spowodowanych zanieczysz-
czeniem i katastrofami naturalnymi. Dotyczy to również rzek 
i strumieni po przejściu powodzi lub po suszy. 
Rozprzestrzenianie się organizmów utrzymuje również stały
przepływ genów w populacji i przyczynia się do większej różno-
rodności biologicznej. Wiele gatunków sensytywnych może
zostać wyeliminowanych wobec nadmiaru światła, natomiast
szansę na przystosowanie się będą miały głównie gatunki o krót-
kich cyklach życiowych. Sztuczne oświetlenie może także zwięk-
szać podatność ekosystemów na gatunki inwazyjne, gdzie lokal-
ne populacje zostały zmniejszone lub wyeliminowane pod wpły-
wem sztucznego oświetlenia. 
Innym negatywnym aspektem związanym z nadmierną koncen-
tracją organizmów w miejscach oświetlonych jest zaburzanie
relacji drapieżnik – ofiara. Przyciąganie potencjalnych ofiar przez
światło może być korzystne dla niektórych drapieżników, stąd
też nietoperze agregują się w oświetlonych miejscach, a pająki
snują sieci na ulicznych latarniach, bowiem łatwiej jest schwytać
zdezorientowaną przez światło i wyczerpaną ofiarę. Jednakże
badania pokazują, że tego typu beneficjentów jest stosunkowo
mało. Podobnie w środowisku wodnym sztuczne oświetlenie
może kontrolować dobowe migracje wertykalne i horyzontalne
ryb oraz ich bezkręgowych ofiar. Przykładowo, organizmy żeru-
jące za dnia mogą przedłużać żerowanie na pory nocne i w ten
sposób padać ofiarą drapieżników. I odwrotnie, organizmy, które
zwykle żerują w nocy i podpływają wówczas ku powierzchni
wody (np. zooplankton), mogą być pod wpływem sztucznego
oświetlenia bardziej widoczne dla polujących na nie ryb.

Rytm dobowy u ryb, podobnie jak u innych kręgowców, także
jest regulowany przez szyszynkę i produkcję melatoniny, której
stężenie we krwi koordynuje procesy regeneracyjne, reproduk-
cję, wzrost i rozwój oraz pobór pożywienia i migracje. 
Zmiany w zawartości melatoniny w organizmie dostarczają infor-
macji na temat pory dnia i pory roku oraz wskazują na moment
przystąpienia do tarła. Nawet niewielkie ilości światła w porze
nocnej mogą częściowo zablokować syntezę melatoniny, ale
także wpłynąć na poziom innych hormonów, modyfikując w ten

sposób procesy fizjologiczne. Eksperymenty z okoniem pospoli-
tym pokazały, że ryby poddawane intensywnemu oświetleniu
(powyżej 100 luksów) prawie lub w ogóle nie wykazywały dobo-
wego rytmu związanego z produkcją tego hormonu. 
W innych badaniach stwierdzono, że zmniejszenie się zwartości
melatoniny pod wpływem nadmiernego oświetlenia opóźniało
osiągnięcie dojrzałości płciowej u niektórych gatunków, takich
jak łosoś atlantycki czy łupacz.  
Co prawda manipulacja oświetleniem może być przydatna 
w akwakulturze, ponieważ pozwala na hamowanie lub stymu-
lację osiągania dojrzałości płciowej ryb, bądź też na uzyskiwa-
nie owulacji u samic poza naturalnym czasem tarła, w zale-
żności od potrzeb, ale w warunkach naturalnych nadmiar
światła jest jednak kłopotliwy. 
Podaje się również, że sukces reprodukcyjny ryb wędrownych
może być zmniejszony pod wpływem nadmiernego oświetlenia,
ponieważ mogą one ulegać dezorientacji, co skutkuje dużymi
stratami energii i stanowi przestrzenne ograniczenie dla ich
migracji.

Do tej pory oświetlenie było projektowane tak, aby zaspokoić
potrzeby ludzi: musiało mieć odpowiednią intensywność i jako-
ść oraz musiało generować jak najmniej kosztów związanych ze
zużyciem energii. Tymczasem przed inżynierami pojawiają się
nowe wyzwania: jak zaprojektować oświetlenie spełniające
powyższe wymagania i jednocześnie będące przyjazne środowi-
sku? Prace nad rozwiązaniem tego problemu trwają, a nowocze-
sne lampy zewnętrzne konstruowane są tak, by nie emitowały
światła w niepożądanych kierunkach, zwłaszcza w górę.
Proponowane są również rozwiązania systemowe zmniejszające
moc oświetlenia w tych godzinach, w których jest ono najmniej
potrzebne. Jednakże wobec skali problemu te działania są wciąż
niewystarczające.

dr Magdalena Czarnecka
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Okręg PZW Toruń 
w projekcie LIFE

Wadliwie zaprojektowana przepławka lub
jej brak radykalnie zmieniają warunki śro-
dowiskowe cieków. Największym nega-
tywnym przykładem jest zapora we
Włocławku, gdzie wadliwie zaprojektowa-
na przepławka uniemożliwiła wędrówkę
na tarliska m.in. takim gatunkom jak:
łososie, trocie, parposze, certy a także
jesiotrom, które obecnie staramy się
ponownie wprowadzić do polskich rzek.
Ale zapora we Włocławku to nie jedyna
ilustracja, choć z pewnością największa,
tego problemu. Powstające na dużą skalę
po transformacji ustrojowej „Małe
Elektrownie Wodne” przegrodziły wiele
małych rzek, udaremniając swobodną
migrację także wielu gatunkom ryb osia-
dłych, w tym zwłaszcza rybom reofilnym.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego
w Toruniu wielokrotnie poruszał tę kwe-
stię na wielu forach, zawsze aktywnie
wspierając wszelkie inicjatywy mające na
celu udrożnienie rzek. 

Problem ten dostrzegli także właściciele
MEW i dlatego, kiedy z inicjatywy
Towarzystwo ds. Rozwoju Małych Elektro-
wni Wodnych z siedzibą w Grudziądzu
powstał projekt „Łączenie obszarów
Natura 2000 poprzez tworzenie koryta-
rzy migracyjnych na głównych dopły-
wach Dolnej Wisły” (Vistula New Life)

PRZEPŁAWKI

Okręg postanowił przystąpić jako do
niego jako współbeneficjent. 

Projekt uzyskał poparcie m. in.:
Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melio-
racji i Urządzeń Wodnych we Włocławku,
Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Gdańsku, Polskiego Związku
Wędkarskiego Okręg w Gdańsku,
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środo-
wiska w Gdańsku, Instytutu Rybactwa
Śródlądowego w Olsztynie, a wsparcie
merytoryczne zapewniają: Instytut BOKU
z Wiednia oraz Instytut Ekologii Wód  
i Rybactwa Środlądowego im. Leibniza w
Berlinie.

Wniosek został złożony bezpośrednio do
Komisji Europejskiej, w ramach programu
LIFE, który jest jedynym instrumentem

finansowym Unii Europejskiej poświęco-
nym wyłącznie współfinansowaniu pro-
jektów z dziedziny ochrony środowiska 
i klimatu. Jego głównym celem jest
wspieranie procesu wdrażania wspólno-
towego prawa ochrony środowiska, reali-
zacja unijnej polityki w tym zakresie, 
a także identyfikacja i promocja nowych
rozwiązań dla problemów dotyczących
środowiska. 

Przedmiotem projektu jest łączenie obsza-
rów NATURA 2000 realizowane poprzez
budowę korytarzy migracyjnych i odtwa-
rzanie tarlisk ryb w obszarze rzek Dolnej
Wisły i jest kluczowy dla zachowania bio-
różnorodności i rozwoju populacji ryb
dwuśrodowiskowych (w tym jesiotra
ostronosego, minoga rzecznego i łososia
atlantyckiego). 

przepławka Hydroconnect



27

NASZE WODY

W obszarze działania znajdują się rzeki Dolnej Wisły takie jak:
Wierzyca,  Osa oraz  Drwęca wraz z ich dopływami.

W ramach projektu zaplanowano budowę aż 11 przepławek dla
ryb wraz z infrastrukturą dodatkową. 
Projekt zakłada wykorzystanie najnowszej wiedzy i wyników
badań dotyczących zabudowy hydrotechnicznej sprzyjającej
migracji ryb, 
w tym zastosowanie nowatorskiego typu przepławek
Hydroconnect.

W ramach tych działań m.in. na Drwęcy wykonane zostaną prze-
pławki umożliwiające migrację restytuowanego jesiotra ostro-
nosego. 
Wybudowane zostaną także dwie stacje monitoringu ryb: stacja
monitoringu ryb wraz ze stacją poboru tarlaków i ośrodkiem
edukacji ekologicznej zlokalizowana w Lubiczu Dolnym na rzece
Drwęcy oraz stacja wylęgu i podchowu ryb na rzece Skarlance
w Grzmięcy. Użytkownikiem tych stacji będzie Okręg Polskiego
Związku Wędkarskiego w Toruniu. 
Ponadto przedmiotem projektu są również działania środowi-
skowe, ochronne oraz doposażenie straży rybackich. 

Cała inwestycja będzie realizowana w przeważającej części ze
środków pochodzących z programu operacyjnego działań na
rzecz środowiska i klimatu LIFE, przy udziale środków z
Narodowego Fun-duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.

Wdrożenie projektu spowoduje udrożnienie jedenastu stopni
wodnych na Wierzycy, Osie i Drwęcy. Łącznie swobodny kory-
tarz migracyjny w obrębie dorzecza Dolnej Wisły ulegnie zwię-
kszeniu o 521 km, co zdecydowanie poprawi warunki migra-
cyjne i tarliskowe ryb wędrownych oraz gatunków osiadłych
(szczególnie gatunków reofilnych), będących przedmiotami
ochrony na terenie obszarów Natura 2000.

Anita Zapart

27 października na jeziorze Górzno odbyły się zawody spinnin-
gowe z łódek z okazji 50-tej rocznicy koła.

Honorowymi gośćmi byli dawni założyciele Koła: Henryk
Szczęsny i Jan Janowski. 
W imieniu zarządu Prezes koła Łukasz Blinkiewicz, wręczył
gościom pamiątkowe statuetki z wyrazami podziękowań. 
Następnie poproszono jubilatów o wręczenie pucharów dla naj-
lepszych zawodników.

I miejsce zdobył Benedykt Tylicki - 850 pkt., II miejsce Mirosław
Brzeziński - 800 pkt., III miejsce przypadło Mirosławowi
Szamotowi – 110 pkt. 

Zawody odbyły się na żywej rybie. 
Na koniec odbyło się wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku.

Łukasz Blinkiewicz

50 LAT KOŁA w GÓRZNIE
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W obszarze zarządzanym przez Okręg
Polskiego Związku Wędkarskiego w
Toruniu znajduje się 179 jezior. Są to
jeziora o zróżnicowanych powierzch-
niach od paru hektarów, nawet poniżej 
1 ha, do powierzchni ponad 300 ha.
Administracyjnie jeziora położone są na
obszarze dwóch województw: kujaw-
sko-pomorskiego i warmińsko-mazur-
skiego, w powiatach: toruńskim, grudzi-
ądzkim, chełmińskim, wąbrzeskim,
golubsko-dobrzyńskim, brodnickim,
rypińskim, iławskim i nowomiejskim. 

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspek-
torat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
w corocznych raportach o stanie środowi-
ska na terenie województwa kujawsko-
pomorskiego zamieszcza informacje 
o stanie wód badanych jezior. Raporty są
dostępne na stronach internetowych In-
spektoratu. W ostatnim raporcie za 2015 r.
(raport za rok 2016 jest w przygotowaniu)
znaleźć można informacje i dane o jezio-
rach badanych w roku 2015 , jak również
skondensowaną, informację na temat 123
jezior objętych badaniami i pomiarami 
w latach 2007–2015. Prezentowane jest to
w Raporcie o stanie środowiska w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim w 2015 r.,
który można znaleźć na stronie interneto-
wej:
http://www.wios.bydgoszcz.pl/ima-
ges/stories/pdf/raport2015.pdf. 

Raport zawiera również informacje na
temat 33 jezior należących do Okręgu
Polskiego Związku Wędkarskiego w To-
runiu, które zaprezentowano w niniejszym
artykule - patrz tabela. 
Informacja obejmuje nazwę jeziora, jego
położenie administracyjne, rok prowadzo-
nych badań i pomiarów, a także wyniki
klasyfikacji elementów biologicznych,
fizykochemicznych oraz ocenę stanu eko-

logicznego. Klasyfikacja elementów biolo-
gicznych oraz ocena stanu ekologicznego
są charakteryzowane za pomocą określeń
od bardzo dobrego do złego poprzez
stany pośrednie: dobry, umiarkowany,
słaby. Intuicyjne odczytywanie tych ocen
może być kojarzone werbalnie np. bardzo
dobry stan ekologiczny to bardzo dobra
jakość wody jeziora oraz występowanie
bardzo dobrych warunków dla rozwoju
różnych organizmów wodnych. Podobnie
rzecz się ma z ocenami dobrą, umiarko-
waną słabą i złą, stosując do nich potocz-
ne rozumienie tych określeń. Gdyby jed-
nak chcieć wejść głębiej w znaczenie tych
ocen i charakterystyk lub postawić pyta-
nie, jakie praktyczne informacje dla prze-
ciętnego wędkarza są tam zawarte,
wymagałoby to szerszego komentarza 
i wyjaśnień. 

Należy zacząć od tego, że metodyki i spo-
soby oceny stanu poszczególnych ele-
mentów środowiska w tym wód jezior-
nych na przestrzeni wielu lat były i nadal
są zmieniane. 
Na przykład w przeszłości, w gronie spe-
cjalistów krytykę wywoływało stosowanie
metody klasyfikacyjnej takiej samej dla
wód płynących i stojących, a więc jezior.
Nie trzeba być fachowcem, aby na pierw-
szy rzut oka dostrzec zasadnicze różnice
między rodzajami tych wód. Przez wiele
lat w badaniach wód powierzchniowych o
ostatecznej ocenie decydowały wskaźniki
fizykochemiczne. Badania biologiczne
uzupełniały informację o zbiorniku. 
Od 2007 roku badania wód powierzchnio-
wych w tym jeziornych są prowadzone w
oparciu o nowe zasady, zgodne z Ramo-
wą Dyrektywą Wodną (RDW, Dyrektywa
2000/60/WE), których podstawą są bada-
nia biologiczne. Nowe metody są cały
czas dopracowywane, testowane, sprawdza-
ne i zmieniane, stąd sposób i zakres 

ocen ulega co roku modyfikacjom.
Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną,
badaniami objęte są jeziora o powierzchni
powyżej 50 ha. Oznacza to, że nie wszyst-
kie jeziora położone na terenie wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego zostaną pod-
dane badaniom, w tym także te należące
do Okręgu PZW w Toruniu. Przypomnijmy
- ze 179 jezior należących do Okręgu PZW 
w Toruniu, jedynie 40 posiada powierzch-
nię ponad 50 ha. 

Przepisy określają sposób klasyfikacji
stanu ekologicznego, który jest wypadko-
wą ocen cząstkowych. Oceny cząstkowe
to: klasyfikacja elementów biologicznych,
klasyfikacja elementów fizykochemicz-
nych oraz klasyfikacja elementów hydro-
morfologicznych. Klasyfikacja polega na
określeniu stopnia odchylenia obecnego
stanu jakościowego wód od warunków
referencyjnych (warunki zbliżone do natu-
ralnych, czyli bez oddziaływań antropoge-
nicznych lub przy ich minimalnym nasile-
niu). Ponadto klasyfikacja uwzględnia typ
abiotyczny jeziora co jest uwidocznione w
tabeli. Na terenie województwa kujawsko-
pomorskiego wyodrębniono cztery abio-
tyczne typy jezior, dla których ustalone
zostały odrębne normatywy, zarówno
wskaźników biologicznych, jak i fizyko-
chemicznych. 
Wyróżniono:
- Typ abiotyczny 2a – jeziora stratyfikowa-
ne współczynnik Schindlera <2
- Typ abiotyczny 3a – jeziora stratyfikowa-
ne współczynnik Schindlera >2
- Typ abiotyczny 2b – jeziora niestratyfiko-
wane współczynnik Schindlera <2
- Typ abiotyczny 3b – jeziora niestratyfiko-
wane współczynnik Schindlera >2

Co oznacza „typ abiotyczny” jeziora? 
Pod pojęciem abiotyczny kryją się nieoży-
wione elementy środowiska. 

OCENA CZYSTOŚCI
JEZIOR
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W odniesieniu do jezior będą to czynniki
klimatyczne: temperatura, nasłonecznie-
nie, kierunek i siła wiatru; poza tym poło-
żenie jeziora, jego głębokość i długość,
rozwinięcie linii brzegowej, ukształtowa-
nie misy (czaszy) zbiornika; uwarunkowa-
nia geologiczne podłoża misy jeziora oraz
warunki geologiczne zlewni zbiornika, jej
powierzchnia i ukształtowanie, w tym
nachylenie decydujące o dopływie mate-
rii organicznej i nieorganicznej do jeziora.
Warunki te w sposób bezpośredni lub
pośredni mają wpływ na funkcjonowanie
ekosystemu, jakim jest każde jezioro.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami
typ abiotyczny jeziora jest opisywany za
pomocą określenia stratyfikacja oraz
współczynnika Schindlera. 
Stratyfikacja oznacza uwarstwienie ter-
miczne wód jeziornych. Odnosi się to
przede wszystkim do zbiorników głęb-
szych. W naszym klimacie (umiarkowa-
nym) wyróżniono 4 sezony, różniące się
układem termicznym w jeziorze. Z chwilą
zejścia ze zbiornika pokrywy lodowej 
(tj. jej stopienia), woda, początkowo o tem-
peraturze 0oC, ogrzewa się pod wpływem
promieni słonecznych i po dojściu do
temperatury + 4oC uzyskuje największą
gęstość. Efektem tego jest opadanie
masy wody o większej gęstości w głąb. 
W ten sposób w stosunkowo krótkim cza-
sie temperatura wody w całym zbiorniku
zostaje wyrównana. Zjawisko to nazywa-
my przemieszaniem wiosennym lub cyr-
kulacją wiosenną. W efekcie w masie
wodnej następuje wyrównanie zawarto-
ści rozpuszczonych gazów i rozpuszczo-
nych ciał stałych czyli elektrolitów, które
mogły dotąd znajdować się w warstwach
powierzchniowych (gazy, np. tlen) lub 
w przydennych (sole mineralne). Przy
dalszym wzroście temperatury wody,
warstwy powierzchniowe jako lżejsze
(mniej gęste) nie mają tendencji do opa-
dania, stąd na powierzchni zbiornika
wytwarza się coraz to grubsza warstwa
wody ciepłej, mieszanej tylko siłą wiatru.
W stosunku do leżącej pod nią wody zim-
nej, różniącej się temperaturą o 10 lub
więcej stopni C, warstwa ta jest jakby
osobną masą. Ponadto na granicy tych
dwóch mas wodnych istnieje trzecia prze-
jściowa, w której panują temperatury
pośrednie. Te trzy wyróżnione, jakby
odmienne części zbiornika, oparte na
uwarstwieniu poziomym temperatury
(stratyfikacji), utrzymują się przez cały
sezon letni, aż do późnej jesieni. Okres
kiedy w jeziorze panuje taka struktura,
czyli stratyfikacja - nazywamy okresem
stagnacji letniej. Na jesieni, gdy tempera-
tura powierzchni zbiornika spadnie do
+4oC rozpoczyna się nowy sezon, który
powtarza sytuację z okresu wiosny. Jest
to przemieszanie jesienne, doprowadza-
jące znowu do wyrównania temperatury
w całym jeziorze i wymieszania mas wod-
nych. Kiedy jezioro pokryje się lodem
następuje okres stagnacji zimowej. 
W czasie stagnacji zimowej stosunki
cieplne są odwrotne niż przy stagnacji let-
niej. Zimna powierzchniowa warstwa jest
bardzo cienka, również cienka jest war-
stwa przejściowa, zaś największą prze-
strzeń zajmuje warstwa sięgająca dna o
wodzie cieplejszej i gęstej, wynoszącej 4o. 
Przedstawiony obraz sezonowych zmian
w rozkładzie temperatury w jeziorze nale-
ży uważać za schemat, który w poszcze-

gólnych sytuacjach może wykazywać
pewne odchylenia. W zależności od siły
wiatru i głębokości jeziora, masy wody
mogą mieszać się szybko lub powoli.
Jeziora podlegające temu schematowi
zaliczamy do jezior stratyfikowanych. 

Jeziora nie podlegające uwarstwieniu ter-
micznemu, z wyrównaną temperatura
wody w przekroju pionowym, zaliczane
będą do zbiorników niestratyfikowanych.
Często są to jeziora płytkie, podatne na
mieszanie wód powodowane siłą wiatru. 
Pozostaje do objaśnienia współczynnik
Schindlera opisujący warunki abiotyczne,
a wyrażony wartością liczbową większą
od 2 lub mniejszą od 2. 
Współczynnik Schindlera jest ilorazem
zsumowanej powierzchni jeziora i jego
zlewni do objętości misy zbiornika.
Zlewnia to całość obszaru, z którego
wody spływają do jeziora. 
Jeziora o współczynniku Schindlera
mniejszym od 2 charakteryzują się mniej-
szym oddziaływaniem zlewni. Mówi się
często o mniejszej podatności na degra-
dację. Wartość współczynnika większa
świadczy o większym wpływie zlewni na
stan zbiornika. 

Powyższa charakterystyka czynników
abiotycznych jest o tyle istotna, że obowią-
zujące przepisy, wyznaczające procedurę
oceny jezior, różnicują normatywy zarów-
no wskaźników biologicznych, jak i fizyko-

chemicznych, w zależności od typu abio-
tycznego jeziora. Najbardziej rygorystycz-
ne normy określono dla jezior stratyfiko-
wanych o niewielkim wpływie zlewni (2a),
a dla jezior płytkich o dużej zlewni (3b) -
najbardziej liberalne. 

W następnym artykule zostanie omówio-
na klasyfikacja elementów biologicznych i
fizykochemicznych. 

Marek Pawlik 
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wych. Państwowe Wydawnictwa Naukowe,
Warszawa 1974 

Ocena stanu/potencjału ekologicznego jezior Okręgu PZW w Toruniu badanych 
w latach 2007-2015 na podstawie Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska – wyciąg z tabeli 2.19 Raportu o stanie środowi-
ska w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r 

wskaźniki przekraczające dopuszczalną wartość: SD – widzialność, PE – przewodność,
N – azot ogólny, P – fosfor ogólny 



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

30

Fundacja Life Promotion wspólnie z władzami samorządowymi
sześciu gmin i dwóch miast organizują w woj. kujawsko-pomor-
skim w kwietniu br. społeczną, ekologiczną akcję „Wiosenne
sprzątanie Doliny Drwęcy”.
Podobna ekologiczna inicjatywa, choć na mniejszą skalę, zosta-
ła przeprowadzona w 2015 i 2016 roku w mieście i gminie
Golub-Dobrzyń. W tym roku do akcji przyłączyły się miasto 
i gmina Brodnica oraz gminy Lubicz, Ciechocin, Wąpielsk 
i Brzozie.

Warto przypomnieć, że rzeka Drwęca jest najdłuższym rezerwa-
tem ichtiologicznym w Polsce! Dolina Drwęcy została objęta
programem Natura 2000, a rzeka włączona w krajowy program
restytucji ryb wędrownych. Drwęca ze względu na swoje poło-
żenie jest korytarzem migracyjnym i rozprzestrzeniania się wielu
gatunków fauny i flory między Doliną Wisły a Pojezierzem
Mazurskim. 
Niestety, od końca lat 90-tych w Dolinie Drwęcy obserwuje się
stopniową dewastację przyrody i wzrost zaśmiecenia stałymi
odpadami komunalnymi. Wiele śmieci zalega w strefie przy-
brzeżnej i na dnie rzeki. Najwięcej zanieczyszczeń kumuluje się
w sąsiedztwie osiedli, gospodarstw domowych i ogródków
działkowych. Śmiecą także turyści – spływy kajakowe oraz nie-
którzy wędkarze. 
Zaśmiecenie rzeki i Doliny Drwęcy nie jest dramatycznie wyso-
kie głównie dzięki oddolnym inicjatywom osób i organizacji,
które co jakiś czas sprzątają odcinki Drwęcy i jej brzegi. Martwi
jednak fakt, że podejmowane inicjatywy w niewielkim stopniu
przekładają się na zmniejszenie zjawiska śmiecenia. 

W ubiegłym roku we współpracy z miastem i gminą Golub-
Dobrzyń przeprowadziliśmy bardzo udane ekologiczne akcje. Ta
główna odbyła się w sobotę 16 kwietnia 2016 r. i wzięło w niej
udział ponad stu wolontariuszy: uczniowie klas mundurowych 
z Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego, uczniowie 1 klasa LO,
harcerze Hufca ZHP 113, Strażacy OSP, wędkarze i władze PZW,
radni i pracownicy Urzędu Miasta i Gminy,pracownicy Osady
Karbówko i Przystani Zacisze, którzy oczyszczali rzekę z kajaków.
Dolina i rzeka Drwęca była także oczyszczana z brzegów na
odcinku wsi Olszówka w dniach 28 kwietnia, 7 i 20 maja. 
28 kwietnia wspólnie ze Strażakami z OSP Olszówka oczyścili-
śmy chyba najbardziej zaśmiecony przez turystów fragment
Doliny Drwęcy w gminie Golub-Dobrzyń. Proszę sobie wyobra-
zić, że na odcinku około 300 m tylko jednego brzegu rzeki zebra-
liśmy wtedy 36 worków szklanych i plastikowych butelek. 
Kwietniowe akcje Wiosenne sprzątanie Doliny Drwęcy są
głównym działaniem w ramach większego projektu Drwęca 
– chrońmy rezerwat. Obejmuje on także monitoring czystości
Doliny Drwęcy w środkowym biegu rzeki oraz różne inter-
wencje podejmowane przez wolontariuszy. Aby skutecznie
rozwiązać problem zaśmiecenia tego pięknego i cennego
przyrodniczo obszaru trzeba podjąć szersze i bardziej grun-
towne działania naprawcze, edukacyjne, a także bardziej rady-
klane kroki administracyjne w stosunku do osób, firm i pod-
miotów zanieczyszczających Dolinę Drwęcy.

Nadzieją napawa postawa władz samorządowych i deklaracje
zaangażowania się na rzecz ochrony tego cennego przyrodniczo

obszaru. Pomóc obiecał także Okręg Polskiego Związku
Wędkarskiego w Toruniu. Liczymy więc na udział wielu wędka-
rzy. Obecnie poszukujemy sponsorów i finansowego wsparcia
dla naszej inicjatywy. 
Społeczne akcje sprzątania rzeki i Doliny Drwęcy organizuje-
my w kwietniowe soboty. Chcemy zdążyć przed wiosenną,
szybką wegetacją roślin i przed długim weekendem majo-
wym, kiedy to Drwęca jest oblegana przez kajakarzy. Akcje
zaczynają się o godz. 9 rano odprawą a kończą do godz. 12.30
dla młodzieży i dzieci. 
Dorośli uczestnicy kończą sprzątanie o godz. 13.30-14.30. 
Na koniec władze samorządowe przygotowały dla wolontariu-
szy posiłek.

Zapraszamy do wiosennego sprzątania Doliny Drwęcy
wszystkie osoby ekologicznie wrażliwe, lokalne fundacje 
i stowarzyszenia, wędkarzy i oczywiście mieszkańców miast 
i gmin, przez które przepływa rzeka Drwęcy.

Oprac. LFP

WIOSENNE SPRZĄTANIE DOLINY DRWĘCY
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Organizacja Producentów Ryb Jesiotrowatych 
z siedzibą w Toruniu wspólnie z Zarządem Głównym
Polskiego Związku Wędkarskiego, Instytutem
Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza 
w Olsztynie, Morskim Instytutem Rybackim -
Państwowym Instytutem Badawczym 
oraz Stowarzyszeniem Producentów 
Ryb Łososiowatych w Lęborku realizuje zadanie 
pn. „Innowacyjność szansą na rozwój rybactwa 
i akwakultury z uwzględnieniem ochrony 
środowiska naturalnego”. 

Zadanie dotyczy przeprowadzenia kampanii informacyjno-
promocyjnej polegającej na uczestnictwie polskich organiza-
cji rybackich jako wystawców w targach Grüne Woche 
w Berlinie oraz przygotowaniu konferencji naukowej na tere-
nie targów w 2017 i 2018 roku. 

W roku 2017 konferencja rybacka w Berlinie pn.
„Dywersyfikacja przyszłością rybołówstwa i akwakultury 
– rozwój nowych produktów i usług” odbyła się w dniach 
20 - 21 stycznia 2017 r. i była połączona z uczestnictwem
Polskich Organizacji Rybackich jako wystawców w targach
Grüne Woche w Berlinie w dniach 20 – 29.01.2017 roku. 

Po raz kolejny w Berlinie udało się zgromadzić wybitne oso-
bistości świata nauki z zakresu rybactwa i wędkarstwa, którzy
mieli okazję podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami m.
in. z zakresu funkcji współczesnego rybactwa śródlądowego,
w tym ochrony i kształtowania zasobów ichtiofauny oraz
zachowania regionalnego dziedzictwa kulinarnego i kulturo-
wego, perspektyw rybołówstwa bałtyckiego, nowych
wyzwań i trendów w żywieniu ryb, przyszłości  akwakultury

oraz rozwoju rynków zbytu w produkcji ryb na przykładzie
jesiotra.

Targi Grüne Woche to Międzynarodowe Targi Gospodarki
Żywnościowej, Rolnictwa i Ogrodnictwa i największe świato-
we targi żywności, rolnictwa i ogrodnictwa, promujące
zwłaszcza specjalności regionalne, artykuły ekologiczne oraz
luksusowe. Organizowane są corocznie przez Messe Berlin.
Udział polskich organizacji rybackich jako wystawców na tar-
gach Grüne Woche w Berlinie umożliwił prezentację oferty
polskich organizacji rybackich na własnym stoisku poprzez
przygotowanie akcji informacyjnej o walorach mięsa ryb, ich
znaczeniu dietetycznym i zdrowotnym w żywieniu ludzi oraz
degustacje potraw rybnych wśród licznych gości, którzy
corocznie odwiedzają te międzynarodowe targi.

Głównym powodem uzasadniającym realizację zadania 
i cykliczną obecność organizacji rybackich na Targach Grune
Woche w Berlinie jest promocja produktów rybnych jako ryb
konsumpcyjnych, popularyzacja spożycia ryb, promocja pro-
duktów pochodzących z akwakultury, rybołówstwa śródlądo-
wego i rybołówstwa morskiego oraz nawiązanie międzynaro-
dowych kontaktów handlowych i współpracy z sektorem
gastronomii. Działanie to pozwoli także utożsamiać oferowa-
ne przez polskie organizacje rybackie produkty rybne z żyw-
nością tradycyjną, lokalną i regionalną, którą warto promo-
wać na arenie międzynarodowej. 
(patrz zdjęcia na ostatniej stronie)

Zadanie jest dofinansowane przez Unię Europejską ze 
środków finansowych Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego.

Opr. Anita Zapart

KONFERENCJA W BERLINIE
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