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21 października odbędą się wybory samorządowe. 
Wybierzemy wójtów gmin, burmistrzów, prezydentów miast, 
radnych gmin, miast, powiatów i sejmików wojewódzkich. 

Wśród nich nie może zabraknąć naszych członków 
oraz przyjaciół wędkarzy, którzy będą dbać na forach 
samorządowych o nasze sprawy.

W tym wydaniu Naszych Wód prezentujemy kandydatów, 
którzy znają nasze problemy, którzy wielokrotnie nam pomagali. 

Pamiętając, że nieobecni nie mają racji, 
dajmy im nasze wędkarskie głosy.
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DOŻYNKI PREZYDENCKIE W SPALE

W niedzielę 16 września 2018 r. w Spale odbyły się główne uroczystości dożynkowe, w których uczestniczył Prezydent RP Andrzej
Duda wraz z małżonką. Stoisko producentów ryb zorganizowała Federacja Organizacji Rybackich zrzeszająca Organizację
Producentów Ryb Jesiotrowatych, Polskie Towarzystwo Rybackie, Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych, Związek
Producentów Ryb Organizacja Producentów oraz Organizację Producencką „Polski Karp“,  którzy zaprosili gości i zwiedzających na
kiermasz dań z ryb. Oprócz tradycyjnej już jesiotranki, która jak zwykle cieszyła się ogromnym powodzeniem, serwowano tatara ryb-
nego z żółtkiem z jaj przepiórczych oraz pokazywano - jak należy przyrządzać dania z ryb.  Pokaz kulinarny cieszył się ogromnym
powodzeniem zwłaszcza, że przyrządzane smakołyki można było natychmiast próbować. 

Pokaz przyrządzania dań z ryb

Stoisko Federacji Organizacji Rybackich cieszyło się ogromnym powodzeniem

Wizyta Pana Prezydenta

Mistrz Jerzy Waśkowski prezentuje wędzonego jesiotra
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Wykaz numerów telefonów 
komendantów SSRyb i Inspektorów 

Straży Ochrony Wód PZW

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

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

NASZE WODY

Rozmowa z kierownikiem Zakładu Zarybieniowego w Grzmięcy
Arkadiuszem Mierzejewskim i pracownikiem Zakładu Grzegorzem
Ostrowskim
Jakie są nasze zobowiązania wynikające  z operatów na jeziora?
Główne zobowiązanie to zarybianie prawie 15 tys. ha akwenów wodnych materia-
łem zarybieniowym  za ponad 3 mln. zł rocznie. Ponadto dbałość o prawie 300 ha
gruntów na jeziorami i rzekami.

Jakie są nasze możliwości produkcyjne?
Zaplecze do produkcji materiału zarybieniowego mamy bardzo dobre, zarówno jeśli
chodzi o sprzęt, ale także o pracowników. Na przestrzeni kilkunastu lat nie mieliśmy
problemu z wywiązaniem się z zobowiązań wynikających z operatów. Należy jednak
pamiętać, że tu ostatnie i najważniejsze słowo ma sama przyroda i to ona tak
naprawdę decyduje jaką ilość i czy w ogóle uda nam się wyprodukować materiał
zarybieniowy.

Produkcja własna nie pokrywa wszystkich potrzeb - jaki jest poziom koniecznych
zakupów?
Poza dużą produkcją własną poszerzamy zakres zarybień opierając się o zakup mate-
riału z zewnątrz. Na przestrzeni lat utrzymuje się on na stałym poziomie i wynosi 
ok. 2 mln zł
Konieczność zakupu wynika bezpośrednio z dwóch powodów:
- zobowiązań wynikających z operatów
- braku możliwości produkcji niektórych gatunków ryb w odpowiednim sortymencie

np.: smoltów troci i łososia.

Rozwiązaniem byłaby budowa nowej wylęgarni.
Budowa nowej wylęgarni poszerzyłaby naszą ofertę przy produkcji dodatkowego
materiału zarybieniowego w postaci troci, czy też łososia.
Plan budowy nowej wylęgarni umiejscawia ją na rzece Skarlance, co dodatkowo
zwiększa atrakcyjność takiej wylęgarni poprzez to, że woda może być dostarczana
grawitacyjnie, co znacznie zmniejsza koszty związane z energią elektryczną.

Okręg toruński z sukcesem uczestniczy w rządowym programie restytucji jesiotra.
Od kilkunastu lat prowadzimy program restytucji jesiotra ostronosego. Jak do tej
pory nie mieliśmy żadnych większych problemów z jego realizacją, corocznie kilka-
dziesiąt tysięcy sztuk tej cennej ryby trafia do Drwęcy i Wisły.
Należy jednak pamiętać, że nie wszystko zależy od nas. Do tej pory bazujemy na
materiale w postaci ikry lub wylęgu pochodzącym od naszych partnerów z Kanady 
i Niemiec. Współpraca ta układa się bez zarzutów. 
Posiadamy własne stado tarłowe, co w przyszłości umożliwi prowadzenie zarybień
na bazie tarła prowadzonego w naszym Zakładzie. Jednak teraz są to jeszcze osob-
niki zbyt młode więc na próbę przeprowadzenia pierwszego, własnego tarła trzeba
będzie jeszcze poczekać kilka lat.

Jakie są zagrożenia dla produkcji ryb?
Zagrożeń przy produkcji ryb, niestety, nie brakuje, począwszy od chorób poprzez
zwierzęta, które znacznie uszczuplają nam stada ryb.
Na choroby możemy mieć jakiś (chociaż ograniczony) wpływ poprzez stosowanie
profilaktyki weterynaryjnej, a także samo leczenie. Niestety na zwierzęta nie mamy
żadnego wpływu – chociaż moglibyśmy mieć. Niestety, mimo naszych licznych apeli
oraz wniosków o odstrzał redukcyjny kormoranów, problem ten, a warto dodać, że
dotyczy on obszaru całego kraju, jest nadal nierozwiązany.
Dorosły kormoran zjada około od 0,5 – 1,0 kg ryb dziennie . Nietrudno sobie policzyć
ile ryb wyjadanych jest z naszych stawów i jezior. Do tego dochodzą jeszcze czaple
białe i siwe , a także wydry i norki amerykańskie.

W ostatnich latach Zakład otrzymał pojazdy specjalistyczne do transportu naryb-
ku. Jakie są aktualnie nasze możliwości transportowe?
Obecnie jesteśmy dobrze przygotowani do transportu narybku i nie mamy z tym
problemu. Należy jednak już teraz patrzeć w przyszłość, mając na uwadze dalszy roz-
wój produkcyjny Zakładu. 
Dlatego też jesteśmy w trakcie realizacji projektu, który umożliwi nam w przyszłości
unowocześnienie naszej floty pojazdów specjalistycznych.
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fot. Adam Zakrzewski

Jestem absolwentem Akademii Techniczno-Rolniczej w Olsztynie. Prowadzę gospodarstwo
rolne w miejscowości Jabłonowo Zamek. Aktywnie działam w wojewódzkich i krajowych
branżowych organizacjach rolniczych. Żona Barbara jest dyrektorem szkoły, córki: 
Ewa – prawnikiem, Barbara – lekarzem medycyny. 

Zdobyłem doświadczenie samorządowe, będąc radnym gminy, powiatu oraz województwa,
a od 2014 r. Przewodniczącym Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Do tej pory
dzięki współpracy z samorządami, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami udało
się nam zrealizować ważne inwestycje dla regionu. 

Od wielu lat współpracuję z Okręgiem PZW w Toruniu, w którym widzę solidnego 
i doświadczonego partnera na rzecz ochrony i czystości wód. Wspierałem inicjatywę toruń-
skich wędkarzy w sprawie budowy ośrodka restytucji jesiotra ostronosego 
w Grzmięcy, którego gatunek całkowicie w Polsce wyginął. Doceniam też podejmowane
przez Okręg PZW w Toruniu inicjatywy edukacyjne wśród dzieci i młodzieży, dlatego już po
raz kolejny w tegoroczne wakacje zaangażowałem się w przygotowanie wyjazdu organizo-
wanego przez Okręg PZW Toruń, dla dzieci i młodzieży do Niemiec, na Międzynarodowe
Spotkania Wędkarskie Dzieci i Młodzieży.  

Zważając na dotychczasowe wspólnie podejmowane działania wyrażam nadzieję na dalszą
współpracę z Okręgiem PZW w Toruniu. 

Obiecuję, że jako Radny Województwa Kujawsko-Pomorskiego będę Was wspierał.

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ 

RYSZARD BOBER 
Kandydat do Sejmiku Województwa

Kujawsko-Pomorskiego 
Okręg nr 3, Lista nr 2, Pozycja nr 1

(45 lat) żonaty, dwoje dzieci. 
Ukończone studia humanistyczne, studia z zakresu administracji publicznej oraz zarządzania. 
Doświadczenie zawodowe zdobywał jako szeregowy pracownik Urzędu Miasta Torunia,
następnie jako zastępca burmistrza w Lipnie, od siedmiu lat zarządza spółką miejską URBI-
TOR. 

W sejmiku zamierza pogłębić współpracę z organizacjami społecznymi i tworzyć wsparcie
instytucjonalne dla wszystkich form współdziałania, szczególnie na rzecz ekologii i wykorzy-
stania zasobów naturalnych, wypracowania zasad współistnienia ze środowiskiem, m.in.
poprzez wsparcie restytucji ginących gatunków ryb: jesiotra ostronosego, troci wędrownej
i łososia. W zakresie zarybień będzie współpracował z Okręgiem PZW w Toruniu.

Jestem człowiekiem konsekwentnym i skutecznym, w swoich działaniach, kieruję się przede
wszystkim szacunkiem dla innych i dobrem wspólnym. Wrodzona otwartość, życzliwość 
i kompromisowość pomagają mi w budowaniu pozytywnych relacji zarówno w rodzinie, jak
i moim najbliższym otoczeniu zawodowym. Swoje dotychczasowe bogate doświadczenie
samorządowe chcę wykorzystać w pracy Sejmiku Województwa na rzecz zwykłych ludzi. 
By wszystkim nam żyło się lepiej, zdrowiej i dłużej !

Zachęcam wszystkich do udziału w wyborach samorządowych 21.10.2018 r.
Wojciech Świtalski nr 7 na liście PiS

WOJCIECH ŚWITALSKI
Kandydat do Sejmiku Województwa

Kujawsko-Pomorskiego 
Okręg nr 4, lista nr 10 (PiS), poz. 7

Mieszkanka Grudziądza.
Wykształcenie wyższe dr inż., absolwentka Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego 
w Bydgoszczy Wydział Rolnictwa i Biotechnologii. Studia Podyplomowe z zakresu: BHP,
Biotechnologii, Przygotowania pedagogicznego, Prawa pracy oraz Rolnictwa dla absolwen-
tów nierolniczych kierunków.
Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. 

Pracuje w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu w Wydziale Ochrony Środowiska,
Leśnictwa, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej. 
Do jej obowiązków należy m.in. współpraca ze Spółkami Wodnymi oraz Państwowym
Gospodarstwie Wodnym „Wody Polskie”. 

Wykładowca w szkołach ponadgimnazjalnych w Łasinie, Grudziądzu oraz Bydgoszczy. 
Wieloletni pracownik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Grudziądzu, 
po reformie KRUS, pracownik KRUS w Bydgoszczy na stanowisku głównego 
specjalisty. 

Współpracowała z instytucjami rolniczymi, w tym: ODR, ARiMR, ARR oraz KGW. Była przed-
stawicielem Wojewody w Radzie Społecznej Szpitala w Grudziądzu.

Wnikliwie obserwuje funkcjonowanie PZW Okręgu PZW w Toruniu; uważa, że jest 
to bardzo dobre rozwiązanie, kiedy wody mają jednego właściciela, odpowiadającego 
za gospodarkę zarybieniową oraz ochronę na dzierżawionych akwenach.

ANNA PASTUSZKA
Kandydatka do Sejmiku

Województwa
Kujawsko- Pomorskiego
Okręg nr 3, lista nr 2 (PSL)pozycja nr 3

KANDYDACI DO SEJMIKU
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Poseł do Sejmu RP(6 kadencji)

Wicemarszałek Sejmu RP (2 kadencje)

Przewodniczący Komisji Kultury i Edukacji Olimpijskiej PKOL

Przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika Ignacego Daszyńskiego

Doświadczony parlamentarzysta i działacz społeczny

Przyjaciel wędkarzy – jako poseł wielokrotnie pomagał Okręgowi PZW w Toruniu. 

Deklaruje, że jako radny Sejmiku współpracę z wędkarzami będzie kontynuował.

JERZY WENDERLICH
Kandydat do Sejmiku Województwa

Kujawsko-Pomorskiego 
Okręg nr 3, Lista nr 5, Pozycja nr 1

MEMORIAŁ
W dniu 24.06.2018r. na jeziorze Handlowy Młyn rozegrane
zostały zawody - memoriał śp. kol. Jana Jaworskiego długo-
letniego kapitana sportowego rejonu PZW Golub-Dobrzyń.

W zawodach udział wzięło 26 zawodników w tym m.in. z kół 
z Kowalewa Pomorskiego, Grudziądza i Brodnicy oraz syn Jana
Jaworskiego, Michał.

I miejsce zajął Robert Bruzda 3415 pkt., II Mariusz Madej 3040
pkt., III Michał Natkowski 2645 pkt.

Złowione ryby po zważeniu zostały wypuszczone do łowiska.
Zawody zakończono przy konsumpcji pieczonego prosiaka
ufundowanego przez sponsorów. Mimo padającego deszczu
frekwencja i humory dopisały.

J.O.

51 lat, żonaty, trzy córki 
Magister biologii – Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu

Marszałek Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego

Jest doświadczonym samorządowcem 
i ekspertem w dziedzinie pozyskiwania środ-
ków z funduszy pomocowych. 

PIOTR CAŁBECKI
Kandydat do Sejmiku

Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego
Okręg nr 4, lista nr 4, poz. 1

Zasiadał w Radzie Miasta i Zarządzie Miasta
Torunia, a następnie w Sejmiku Wojewódz-
twa. Przed objęciem urzędu marszałka woje-
wództwa pełnił funkcję dyrektora Wydziału
Rozwoju i Projektów Europejskich w toruń-
skim magistracie. Wcześniej był m.in. dorad-
cą i pełnomocnikiem wojewody toruńskiego
do spraw współpracy z Bankiem Świato-
wym oraz sekretarzem Wojewódz-kiego
Zespołu Integracji Europejskiej. 

W sejmiku województwa znalazł się po raz
pierwszy w 2002 roku, startując z listy
Platformy Obywatelskiej. Jako radny woje-
wództwa został szefem sejmikowej komisji
doraźnej, która opracowała funkcjonujący
obecnie statut regionalnego samorządu. 
W kadencji 2002-2006 zasiadał też w komisji
budżetu i finansów, w tej samej komisji pra-
cuje podczas obecnie trwającej kadencji,
dodatkowo jest członkiem komisji rol-
nictwa i rozwoju wsi. W wyborach samo-
rządowych, jesienią 2006 roku, uzyskał naj-
lepszy w Kujawsko-Pomorskiem wynik 
w wyborach do sejmiku, zaufaniem obdarzy-
ło go prawie 23 tysiące wyborców. 24 listo-
pada 2006 roku pierwszy raz stanął na czele
zarządu województwa. Najlepszy wynik 
w regionie i jednocześnie jeden pierwszych 
w kraju (ponad 40 tys. głosów) zyskał pod-
czas ostatnich wyborów samorządowych 
w 2010 roku, po raz drugi stając na czele
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego. 
Jest tym gospodarzem Kujaw i Pomorza,
który negocjował z Komisją Europejską osta-
teczny kształt naszego Regionalnego
Programu Operacyjnego. 

Przykłada szczególną wagę do tego, by prze-
znaczona dla naszego regionu pula unijnych
środków pomocowych została zainwesto-
wana w przedsięwzięcia, dzięki którym 
w ciągu najbliższych lat możliwy będzie zna-
czący rozwój województwa, a także w pro-
jekty, które pozwolą na stworzenie szans 
i podniesienie poziomu życia członków tych
społeczności i grup społecznych, które nie
były wcześniej beneficjentami polskich prze-
mian. Stąd w firmowanej przez niego polity-
ce regionalnego samorządu wyraźny nacisk
z jednej strony na rozwój infrastruktury
transportowej i stwarzanie dobrych warun-
ków dla rozwoju przedsiębiorczości, a z dru-
giej na programy uruchamiające aktywność
obywatelską i potencjał lokalnych środo-
wisk, a także przeciwdziałające społecznemu
wykluczeniu. 

Marszałek Piotr Całbecki jest pierwszym
włodarzem województwa kujawsko-pomor-
skiego, który zdecydował, że warto czynnie
budować regionalny patriotyzm i poczucie
wojewódzkiej wspólnoty. Podczas jego
pierwszej kadencji proklamowano i po raz
pierwszy uroczyście obchodzono Święto
Województwa.

Nagrody i wyróżnienia: Krzyż Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski (2013), Złoty Krzyż
Zasługi pierwszego stopnia (2009), Medal
„Za zasługi dla Obronności Kraju” (2009)

Współpracuje z Okręgiem PZW w Toruniu 
w zakresie restytucji zagrożonych gatunków
ryb, zwłaszcza jesiotra ostronosego i zamie-
rza tę współpracę kontynuować.

KANDYDACI DO SEJMIKU
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NASZE WODY

Nasze Wody: Panie Prezydencie,
wiemy, że jest Pan zapracowany, 
to widać po efektach w mieście, 
po tym jak Toruń się zmienia, ale
może są momenty kiedy można Pana
spotkać wędkującego nad wodą?

Michał Zaleski: Można mnie spotkać,
ale bez wędki (śmiech) za to wśród
wędkarzy, szczególnie tych najmłod-
szych. Corocznie na Dzień Dziecka nad
Martówką w Parku Bydgoskim organi-
zowane są zawody wędkarskie dla
dzieci i młodzieży. Jeśli tylko pozwala
mi na to czas, chętnie ich odwiedzam 
i wtedy oczywiście wspieram wszyst-
kich w połowach.

NW: Ale to chyba nie jedyne wsparcie
na jakie wędkarze mogą liczyć?

MZ: Oczywiście, że nie! Chociażby jeśli
chodzi o wspomniane zawody dzie-
cięce to miasto przygotowuje nadbrzeża
Martówki, porządkuje teren i zieleń oraz jeśli jest taka potrze-
ba współfinansuje zarybianie tego akwenu. Warto jednak
zaznaczyć, że współpraca ze środowiskiem wędkarskim 
w Toruniu ma także inny dużo szerszy zakres. 
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w naszym mieście
jest bardzo zaangażowany w liczne prace projektowe 
czy konsultacyjne dotyczące zagospodarowania terenów
rekreacyjnych położonych nad wodą.

NW: Najważniejsze pytanie czy głos wędkarzy jest brany
pod uwagę…

MZ: Posłużę się przykładem. Wszystkie propozycje złożone
przez PZW w Toruniu dotyczące miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego „Port Drzewny” dla obsza-
ru położonego w rejonie ul. Starotoruńskiej, Portu
Drzewnego i Wisły w Toruniu zostały uwzględnione. 
Na tym terenie nadbrzeża mogą się więc pojawić ciągi pie-
szo-rowerowe, ale także wnioskowane przez środowisko
wędkarzy terenowe urządzenia rekreacji, budowle i urządze-
nia wodne w tym przystanie. Ponadto zgodnie z prośbą
ustanowiono obręb ochronny ryb (tarlisko sandacza), 
a także zobowiązano się do prowadzenia w tym miejscu
działań przeciwdziałających eutrofizacji wód i wypłycaniu
się misy akwenu.

NW: To już kolejne miejsce, które zyskać może w najbliż-
szym czasie wygodną dla wędkarzy infrastrukturę, 
do niedawna można było myśleć, że na ryby można się
wybrać jedynie nad Wisłę.

MZ: Wisła to oczywiście najbardziej popularne miejsce 
na połów ryb, choć je również trzeba udoskonalać 
i w nie inwestować.  

Znana jest mi potrzeba dostosowania chociażby urządzeń
wzdłuż Bulwaru Filadelfijskiego dla osób niepełnospraw-
nych, tak by umożliwić osobom poruszającym się na wóz-
kach inwalidzkich dojazd do wody i połów w tym miejscu. 
O osobach niepełnosprawnych pomyśleliśmy też 
w kontekście zmian i przeprojektowywania terenów wokół
zbiornika Kaszownik. W przygotowanym wniosku aplikacyj-
nym o dofinansowanie ze środków europejskich (projekt
wart 3, 9 mln złotych) zaproponowaliśmy wykonanie dwóch
pomostów na zbiorniku Kaszownik, przeznaczonych dla
wędkarzy m.in. przystosowanych również dla osób niepeł-
nosprawnych. Czekamy na decyzję o przyznaniu dotacji na
ten cel w wysokości 3, 4 mln złotych.

NW: Wiele już udało się zrobić, ale jeszcze kilka miejsc 
w Toruniu ma szansę się zmienić – pozostaje nam trzymać
kciuki, by udało się Panu po raz kolejny objąć stanowisko
prezydenta miasta Torunia w nadchodzących wyborach
samorządowych, bo wiemy, że zdecydował się Pan kandy-
dować…

MZ: Tak, jestem gotów kontynuować pracę, z niezmienną
energią i konsekwencją, za trzymanie kciuków i za każdy
oddany głos oczywiście dziękuję.

Michał Zaleski kandyduje 
na Prezydenta Miasta Torunia 

z Komitetu Wyborczego Wyborców
Michała Zaleskiego
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TOMASZ KINICKI
Kandydat na Burmistrza Miasta i Gminy Górzno

53 lata
żonaty, córka Katarzyna.

Wykształcenie wyższe – absolwent Uniwesytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
Studia podyplomowe na Uniwesytecie Warmińsko-Mazurskim, i Organizacji
Zarządzania w Gnieźnie.

Każdego roku chętnie wspierał lokalne imprezy wędkarskie organizowane na miejsco-
wych jeziorach dla członków Koła, dzieci z terenu Miasta i Gminy Górzno i okolic, 
oraz wspierał wiele innych inicjatyw. Wspólnie z Zarządem Wojewódzkim PZW dopro-
wadził do tego, że wędkarze mogą znów korzystać oraz poławiać na Jeziorze
Młyńskim.

Życzę Państwu udanych połowów i „połamania kija“!

Na ryby nie tyko nad Wisłę
W Toruniu wędkarzy można spotkać nad Królową Polskich Rzek – to
oczywiste, ale w najbliższych latach inne tereny rekreacyjne nad

ZBIGNIEW FIDEREWICZ

Kandydat Michała Zaleskiego do Rady
Miasta Torunia

Okręg nr 2 (Bydgoskie Przedmieścia), poz 1

wodnymi akwenami  w mieście wzbogacone zostaną o nową infra-
strukturę, dostosowaną także do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Radni Miasta Torunia na przedostatniej sesji obradowali w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Port
Drzewny” dla obszaru położonego w rejonie ul. Starotoruńskiej,
Portu Drzewnego i Wisły. W proponowanej uchwale znalazło się
wiele postulatów, na które w czasie konsultacji zwrócił uwagę
Okręg Polskiego Związku Wędkarzy w Toruniu. 
- W uchwale znalazły się m.in. zasady ochrony środowiska, przyro-
dy i krajobrazu, w których ustanowiono obręb ochronny ryb (tarli-
sko sandacza) – mówi wiceprezydent Torunia Zbigniew
Fiderewicz.  Zawarte zostały również zasady kształtowania krajo-
brazu – dodaje.
Wśród nich możemy przeczytać niejako zobowiązanie do:
a) prowadzenia działań przeciwdziałających eutrofizacji wód 
i wypłycaniu się misy akwenu, 
b) zagospodarowania części terenu nie pokrytej wodami jako przy-
wodną strefę rekreacji.
- W miejscowym planie dla tego terenu dopuszczone została infra-
struktura techniczna – tłumaczy Zbigniew Fiderewicz - ciągi pieszo-
rowerowe, terenowe urządzenia rekreacji, ale także budowle 
i urządzenia wodne w tym przystanie.
Miejsca dla wędkarzy, także tych poruszających się na wózkach
zyska również Kaszownik. Projekt zagospodarowania terenu jest już
gotowy, był on również omawiany na spotkaniach konsultacyjnych
z mieszkańcami. Wspólnie ustalono, że staw powinna otaczać ścież-
ka rowerowa, ma pojawić się nowa roślinność, zamontowane sie-
dziska oraz wybudowane chodniki. 
- Chcemy część terenu przeznaczyć na cele sportowo-rekreacyjne
– opisuje wiceprezydent Torunia Zbigniew Fiderewicz - Brzegi
Strugi Toruńskiej zostaną umocnione, staw Kaszownik oczyszczo-
ny, a w jego południowej części zbudowane niewielkie molo.
Całość projektu warta jest niemal 4 mln złotych, ale magistrat wal-
czy o środki europejskie. Jest szansa, by z unijnego programu ope-
racyjnego Infrastruktura i Środowisko pokryto nawet 85 proc. kosz-
tów. Wyniki konkursu znane będą pod koniec listopada. Jeśli uda
się je uzyskać, wówczas prace będą prowadzone w kolejnych
latach.

RAFAŁ KOBYLSKI
Kandydat na Burmistrza Miasta 

i Gminy Łasin

Mam 38 lat.

Od urodzenia mieszkam w Łasinie, jestem
szczęśliwym mężem i ojcem. 

W 2005 roku ukończyłem studia z tytułem
magistra inżyniera na Uniwersytecie
Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. 
W 2006 ukończyłem studia podyplomowe
z zakresu Administracji na wydziale Prawa
i Administracji na UWM w Olsztynie.

Obecnie pełnię funkcję Burmistrza Miasta
i Gminy Łasin.

Jestem człowiekiem dialogu, potrafię

współpracować i merytorycznie rozwiązy-
wać problemy.
Kiedy zdarzy się, że ktoś ma jakiś problem
zawsze staram się mu jak najlepiej
pomóc. Jestem człowiekiem, otwartym 
i szczerym. Posiadam ogromne serce.

Na kolejne lata dalej zamierzam wycho-
dzić naprzeciw potrzebom mieszkańców.
Wiem, że mój upór w dążeniu do celu
pozwoli mi zrealizować kolejne przedsię-
wzięcia między innymi budowa II etapu
ścieżki pieszo-rowerowej przy jeziorze
Zamkowym w Łasinie. Przy tej inwestycji
chciałbym stworzyć miejsca do wędko-
wania, również dla niepełnosprawnych.

W kolejnej kadencji również zamierzam
współpracować z Okręgiem PZW 
w Toruniu i realizować, tak jak do tej pory,
różne przedsięwzięcia.
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JERZY CZERWIŃSKI
Kandydat na Burmistrza Miasta

Chełmży

62 lata
politolog - absolwent Uniwersytetu Adama
Mickiewicza w Poznaniu. 

Od 1998 roku pełnię funkcję Burmistrza
Chełmży.

Wcześniej pracowałem na różnych stanowi-

skach w jednostkach oświatowych. Byłem
nauczycielem, dyrektorem szkoły, wizytato-
rem.

Żona Ewa, także absolwent tego samego
kierunku studiów, na tej samej uczelni. 
Mam dwóch dorosłych synów, Macieja 
i Wojciecha.

Wśród wszechstronnych zainteresowań
warto wymienić sport, rekreację (tenis, jazda
na rowerze, bieganie), motoryzację, lubię
także dobrą książkę i film.

PRZEMYSŁAW PIOTR
GÓRSKI

Kandydat na Burmistrza Miasta 
i Gminy Jabłonowo Pomorskie

37 lat
Magister politologii UMK.
Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo
Pomorskie
pracownik: Urzędu Miasta i Gminy
Jabłonowo Pomorskie (2004-07), Kancelarii
Sejmiku Woj. Kuj-Pom. (2007-17). 
Specjalista ds. samorządu terytorialnego 
i funduszy unijnych. 
W Radzie Powiatu Brodnickiego, pracował 

w Komisji Budżetu, Mienia i Rozwoju
Gospodarczego oraz Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu i Turystyki. 
Członek Zarządu Powiatu Brodnickiego
(2010-14). 
Wykonując pracę zarówno radnego jak i bur-
mistrza zawsze starałem się i staram się
nadal służyć dobrze mojemu miastu i gminie
i jego mieszkańcom. Jestem gotowy, by
dalej pracować tak, aby sprostać oczekiwa-
niom związanym z piastowaniem tak odpo-
wiedzialnego stanowiska, jakim jest
Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo
Pomorskie. 
W niedzielę 21 października 2018 r. proszę
Państwa o oddanie na mnie swojego głosu.

Z Wąbrzeźnem i powiatem wąbrzeskim 
związany jest od urodzenia.
Ukończył studia ekonomiczne na Uniwer-
sytecie Mikołaja Kopernika.
Pełnił funkcje wiceministra w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wiceprezesa
Agencji Rynku Rolnego, dyrektora general-
nego Krajowej Rady Drobiarstwa 
w Warszawie.

Burmistrz Wąbrzeźna
Zawsze blisko ludzi!
Jestem dumny z tego, że mogłem moje
doświadczenie i szerokie kontakty zainwe-
stować w rozwój naszego miasta oraz stwo-
rzyć tutaj takie warunki, w których żyje się
dobrze, spokojnie i bezpiecznie, i które są
magnesem dla przedsiębiorczości. 
Wraz z radnymi podejmowaliśmy zadania 
w każdym obszarze działalności miasta.
Wiele spraw do uregulowania wyznaczają
nam Mieszkańcy, którzy poprzez budżet oby-
watelski decydują o inwestycjach w mieście.

Razem z grupą Przymierza Obywatelskiego
2018 chcemy kontynuować zrównoważony
rozwój Wąbrzeźna. Dalej będziemy budować
bezpieczne ulice, chodniki i parkingi.

Wyremontujemy placówki oświatowe,
będziemy poszerzać sieć dróg rowerowych.
Góra Zamkowa wraz z plażą będą miejscem
wypoczynku dla wszystkich – wybudujemy
tam nowy plac zabaw, zespół boisk sporto-
wych, miejsca wypoczynku dla całej rodziny,
a plaża dorówna amfiteatrowi. 
Zmodernizujemy też dom kultury. 
Dokończymy budowę stadionu i wybuduje-
my nowoczesne energooszczędne oświetle-
nie, a tereny, które uzyskujemy po rozbiórce
zrujnowanych budynków, przeznaczymy pod
budowę ładnych osiedli mieszkaniowych. 

Kontynuować będziemy profilaktyczne pro-
gramy zdrowotne dla dzieci i seniorów. 

Współpracujemy z Kołem Miejskim PZW.
Każdego roku uczestniczymy w wielu impre-
zach i zawodach wędkarskich, finansowo
wspieramy działania szkółki wędkarskiej.

O wędkarzach nie zapominamy również przy
prowadzeniu inwestycji. Dzięki temu
wąbrzescy wędkarze mogą korzystać ze sli-
pów do wodowania łodzi, przystani rekre-
acyjno-wędkarskiej czy też stanowisk do
wędkowania przy ścieżkach rowerowych.

LESZEK KAWSKI
Kandydat na Burmistrza Wąbrzeźna

MARIUSZ KĘDZIERSKI
Będę ubiegał się o reelekcję na urząd Burmistrza Miasta Chełmna

53 lata żona, dwie córki Natalia i Dagmara
wykształcenie wyższe

Burmistrz miasta Chełmna

Osiągnięcia? - Nie jestem chwalipiętą
Wielki sympatyk i przyjaciel PZW. W przyszłej kadencji podobnie jak przez 16 lat 
piastowania urzędu Burmistrza będę współpracował z wędkarzami
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Złów i wypuść choć z ekologicznego punktu widzenia jest
uzasadnione, to z punktu etyki oraz dobrostanu ryb budzi wiele
kontrowersji. 
Nadto, stresowanie zwierzęcia, tylko i wyłącznie 
w celu zaspokojenia wędkarskiej przyjemności kłóci się m.in. 
ze Światową Deklaracją Praw Zwierząt. 

Zasada „złów i wypuść” w wielu wypadkach słuszna, nie powin-

na obowiązywać w przypadku, kiedy zdobyczą są ryby należące
do gatunków obcych, często inwazyjnych, których nie powinno
się wypuszczać; w polskich jeziorach i rzekach dotyczy to karpia,
amura białego, pstrąga tęczowego, czy karasia srebrzystego.

Z zasadą „złów i wypuść” związane są wymiary ochronne
mające na celu ochronę osobników danego gatunku o określo-
nych rozmiarach. 

JÓZEF BLANK
kandydat na Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego

wiek 59 lat
Jest szczęśliwym mężem, ojcem i dziadkiem dwojga wnucząt.
Absolwent Technikum Budowlanego w Olsztynie i AWF w Poznaniu, w przeszłości 
związany ze sportem; wieloletni trener zapasów i sędzia klasy międzynarodowej FILA
w zapasach, a od 1996 roku aktywny samorządowiec.
Od 2010 roku z pasją sprawuje funkcję Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego.
Pozyskał wielomilionowe środki zarówno z budżetu krajowego jak i unijnego, które
pozwoliły na realizację bardzo ważnych inwestycji dla miasta.
W przyszłej kadencji zamierza kontynuować współpracę z Okręgiem PZW w Toruniu.

ZŁÓW I WYPUŚĆ
KIEDY?

W dniu 24 grudnia 2017 roku, 
po ciężkiej chorobie zmarł nasz kolega 

Henryk Ignalewski 
Przez wiele lat był członkiem zarządu
Koła Miejskiego w Brodnicy oraz
strażnikiem SSRyb. 
Aktywny działacz - często uczestni-
czył w różnych pracach społecznych
na rzecz Koła i Rejonu, zawsze brał
udział w akcjach sprzątania łowisk,
jak również w sędziowaniu zawodów
wędkarskich.

Cześć Jego Pamięci
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Wyróżniamy pięć rodzajów wymiarów
ochronnych:
minimalny (najczęstszy), maksymalny,
widełkowy (poniżej i powyżej wymiaru),
widełkowy będący odwrotnością
poprzedniego.

Minimalny wymiar ochronny powinien
zapewnić odpowiedni czas na wzrost 
i rozwój młodych ryb, żeby mogły przy-
najmniej raz w życiu przystąpić do tarła.
Wymiar ten jednak nie zapewnia ochrony
osobnikom o bardzo szybkim tempie
wzrostu.

Maksymalny wymiar ochronny ma na
celu ochronę dużych osobników, które 
u niektórych gatunków są potencjalnie
najwartościowszymi tarlakami. Ma to
miejsce, kiedy u danego gatunku lub
populacji występuje wpływ wielkości
matek na ilość i jakość potomstwa, np. 
u szczupaka. Jednak górny wymiar
ochronny ma sens w populacjach 
o niższym tempie wzrostu i umiarkowanej
śmiertelności naturalnej. Dlatego w nie-
których przypadkach lepszym rozwiąza-
niem jest system widełek, szczególnie
widełek otwartych. Motywem wprowa-
dzenia dodatkowych maksymalnych
wymiarów ochronnych było spostrzeże-
nie, że wymiar minimalny nie chroni
przed zmianami demograficznymi 
w populacji ryb, a jego zwiększanie nie
zawsze przynosi pożądany efekt m.in. nie
chroni w odpowiedniej ilości najwię-
kszych ryb.
Szczegółowe badania ichtiologiczne
wykazały, że wprowadzenie otwartych
widełkowych rozmiarów ochronnych
wpłynęło znacząco na strukturę wielko-
ściową chronionej w ten sposób popula-
cji ryb. Wprawdzie w przypadku gatun-
ków rybożernych, np. szczupak, sandacz,
które odznaczają się znacznym kanibaliz-
mem rodziły się obawy, że ochrona
dużych osobników wpłynie niekorzystnie
na ich liczebność, jednak obawy te okaza-
ły się bezzasadne. Badania potwierdziły,
że wymiar widełkowy nie wpływa na
liczebność, która pozostaje podobna jak
przy wymiarze minimalnym. W przypad-
ku szczupaka wytłumaczeniem takiego
stanu jest wybieranie innych siedlisk
przez osobniki mniejsze, które preferują
litoral zaś większe większość życia
spędzają w pelagialu.

Warto zauważyć, że w łowiskach o dużej
presji połowowej, widełkowy wymiar
ochronny może okazać się zbyt mało
restrykcyjnym sposobem ochrony ryb.
Należy bowiem pamiętać, że całkowita
śmiertelność ryb chronionych za pomocą
wymiarów widełkowych składa się ze
śmiertelności połowowej, śmiertelności
osobników wypuszczonych po złowieniu
oraz śmiertelności osobników złowio-
nych nielegalnie np. kłusownictwo.
Dlatego chcąc zwiększyć udział ryb 
o rozmiarach np. większych niż 80 cm,
maksymalny wymiar powinien być usta-
lony na poziomie 85-90 cm.
Wędkarze są grupą wykazującą zaintere-
sowanie stanem zasobów ryb oraz chęt-
nie podejmują działania związane z ich
ochroną.

Opr. AJ.
Opracowano na podstawie wykładu wygło-
szonego przez dr inż. Andrzeja Kapustę 
z Zakładu Hydrobiologii, Instytutu Rybactwa

ZBIGNIEW HEJENKOWSKI
Wieloletni Prezes Koła Miejskiego w Toruniu

Wiceprzewodniczący Okręgowej Komisji
Rewizyjnej przez IV kadencje

Odznaczony Złotą Odznaką PZW z wieńcami

Honorowy Członek 
Polskiego Związku Wędkarskiego

Zbyszek opuścił nas na zawsze
5 września 2018 r. Koleżanki i koledzy z Okręgu PZW w Toruniu

Cześć Jego Pamięci                
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Zarządzenie nr 17 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dn. 26 kwietnia 2018 r, 
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw Zarybiania. 

§ 2
W skład Zespołu wchodzą następujący członkowie:

1. przewodniczący Zespołu – Ryszard Bartel, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, profesor emerytowany
2. Zastępca przewodniczącego – Marcin Biernaczyk, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,  

Wydział Nauk o Żywności Rybactwa.
3. Sekretarz – pracownik Wydziału Rybactwa Śródlądowego wskazany przez Dyrektora Departamentu Rybołówstwa 

w MGM i ŻŚ.
4. Rafał Bernaś, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, Zakład Ryb Wędrownych.
5. Tomasz Czerwiński, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, Zakład Bioekonomiki Rybactwa.
6. Piotr Dębowski, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, Zakład Ryb Wędrownych.
7. Piotr Gabriel, przedstawiciel hodowców materiału zarybieniowego.
8. Krzysztof Goryczko, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, profesor emerytowany.
9. Joanna Grudniewska, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, Zakład Hodowli Ryb Łososiowatych.
10. Wojciech Pelczarski, Morski Instytut Rybacki.
11. Iwona Psuty, Morski Instytut Rybacki.
12. Mirosław Purzycki, Polski Związek Wędkarski, Okręg w Toruniu.
13. Michał Skóra, Uniwersytet Gdański, Instytut Oceanografii.
14. Anna Stróżyk-Kowalska, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

POROZUMIENIE ORGANIZACJI
RYBAKÓW ŚRÓDLĄDOWYCH

ROBERT MELKOWSKI
Kandydat na Radnego Gminy

Zbiczno z Komitetu 
Wyborczego Wyborców
Magdaleny Golubskiej.

Okręg nr 8 (Pokrzydowo 1-89)

ROMAN PYTLASIŃSKI
Kandydat 

do Rady Powiatu Brodnickiego

Przewodniczący Rady
Powiatu.
Przez wiele lat wspiera brod-
nickich wędkarzy
Co roku odbywają się za-
wody wędkarskie o Puchar
Przewodniczącego Rady Po-
wiatu, na których to zawsze
funduje puchar i nagrody. 

Często jest obecny na
imprezach wędkarskich. 

Robert Melkowski, 30-letni
mieszkaniec Pokrzydowa,
żonaty, ojciec dwójki dzieci.
Wykształcenie średnie. 

Od 2008 r. pracownik
Polskiego Związku Wędkar-
skiego w Toruniu na stanowi-
sku Strażnik Ochrony Wód.

Społeczny Strażnik Rybacki
powiatu brodnickiego oraz
strażak-ratownik Ochotniczej
Straży Pożarnej 
w Pokrzydowie.

16 kwietnia br. organizacje rybaków śródlądowych podpisały
porozumienie mające na celu:
- działanie na rzecz rozwoju rybactwa śródlądowego w Polsce,
- popularyzowanie wiedzy z zakresu rybactwa wśród 

społeczeństwa,
-promocja i popieranie spożycia ryb, tworzenie płaszczyzny
wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami 
i zainteresowanymi instytucjami,

- reprezentowanie interesów polskiego rybactwa 
śródlądowego w rozmowach z przedstawicielami władz 
ustawodawczych, wykonawczych i administracji unijnej 
oraz innych mających wpływ na działalność tego sektora.

Federacja będzie realizowała swoje cele poprzez: opiniowanie
projektów ustaw, rozporządzeń, programów z zakresu rybac-
twa śródlądowego przesyłanych do poszczególnych organiza-
cji przez urzędy centralne i wojewódzkie oraz występowanie 
z własnymi inicjatywami.

Porozumienie podpisali:
Marek Ferlin – Prezes Polskiego Towarzystwa Rybackiego,
Marek Trzcieliński – Prezes Związku Producentów Ryb,
Jacek Juchniewicz – Prezes Stowarzyszenia Producentów 

Ryb Łososiowatych,
Mirosław Purzycki – Prezes Organizacji Producentów 

Ryb Jesiotrowatych,
Paweł Wielgosz – Prezes Organizacji Producenckiej 

„Polski Karp”,
Andrzej Abramczyk – przedstawiciel rybaków jeziorowych 

z ramienia ZPRyb.
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Połowy wędkarskie w Okręgu Polskiego Związku
Wędkarskiego w Toruniu rejestrowane były już trzynasty
rok. Po zakończeniu sezonu 2016 (zbieranie rejestrów
połowów i opracowania statystyczne trwają ok. roku)
rejestry połowów zwróciło 9876 wędkarzy, czyli 68,2%
członków.

Informacje ogólne
Statystyczny wędkarz Okręgu PZW Toruń spędził na rybach 
5,46 dni, łowiąc dziennie 1,53 kg ryb.

Łącznie nasi wędkarze zarejestrowali złowienie 77,1 ton ryb, 
co po uwzględnieniu procentowego zwrotu rejestrów pozwala
oszacować rzeczywisty odłów na poziomie 113 ton ryb.

Całkowite zarejestrowane odłowy najważniejszych
gatunków w 2016 roku wyniosły:
Płoć – 34162 kg, 41,5% całkowitych odłowów,
Leszcz – 14847 kg, 18,1%,
Szczupak – 12796 kg, 15,6%,
Okoń – 3213 kg, 3,9%,
Karaś srebrzysty – 2325 kg, 2,8%,
Lin – 2122 kg, 2,6%,
Sandacz – 1461 kg, 1,8%
Jaź – 718 kg, 0,9%,
Sum – 570 kg, 0,7%,
Kleń – 568 kg, 0,7%,
Boleń – 566 kg, 0,7%,
Karp – 494 kg, 0,6%,
Węgorz – 381 kg, 0,5%,
Troć wędrowna – 367 kg, 0,4%,
Certa – 157 kg,
Amur – 123 kg,
Karaś pospolity (złoty) - 75 kg,
Pstrąg potokowy – 62 kg,
Brzana – 45 kg,

Łosoś  – 38 kg,
Świnka – 18 kg.

Struktura połowów dominujących gatunków, 
wybrane łowiska:
Wisła (nr 2, nr 3, nr 4), 
złowiono łącznie 13685 kg ryb, z czego: 
leszcz 23,3 %, płoć 17,8%, szczupak 14,7%, okoń 6,5%, sandacz
5,3% sum 3,7% boleń 3,7%.
Drwęca, łącznie 4195 kg ryb, z czego: 
płoć 42,8%, szczupak 14,5%, jaź 13,3%, troć 8,3%, leszcz 7,0%,
kleń 5,8%.

Jeziora
Rudnik: łącznie 4859 kg z czego: 
płoć 57,6%, leszcz 17,9%, szczupak 10,6%, okoń 2,3%,
Chełmżyńskie - 4002 kg: 
płoć 62,9%, leszcz 14,2%, szczupak 10%, okoń 3,9%, 
węgorz 1,2%,
Łasin Duży - 2421 kg: 
płoć 62,7%, leszcz 18,8%, karaś srebrzysty 5,6%, okoń 2,4%,
szczupak 1,5%, węgorz 0,5%,
Wądzyń – 1719 kg: 
płoć 65,6%, szczupak 15,9%, leszcz 11,1%, lin 2,5%,
Trupel (Szwarcenowo) – 1624 kg: 
szczupak 29,5%, leszcz 27,2%, płoć 24,6% okoń 5,5%, sandacz
3,4%,
Bachotek – 1586 kg: 
płoć 38%, szczupak 30,8%, leszcz 11,4%, okoń 10,1%, lin 4,6%,

Kornatowo – 1576 kg: 

leszcz 49,6%, szczupak 12,6%, płoć 11%, sandacz 6%,

Mełno – 1564 kg: 

płoć 41,6%, leszcz 20,3%, szczupak 18,9%, okoń 3,5%, 

węgorz 2,7%,

POŁOWY WĘDKARSKIE

W OKRĘGU TORUŃSKIM
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Sosno Duże – 1518 kg: 
płoć 55,9%, szczupak 18,9%, leszcz 15,1%, lin 3,4%, okoń 2,8%,
Skarlin – 1185 kg: 
płoć 52,5%, szczupak 20%, leszcz 14,8%, okoń 4,5%, lin 2,5%,
węgorz 1,3%,
Papowo Biskupie – 1168 kg: 
płoć 28,7%, karaś srebrzysty 26,4% szczupak 23,2%, 
leszcz 8,1%, okoń 6,3%, lin 1,9%,
Nielbark – 1000 kg: 
płoć 44%, leszcz 30,5%, szczupak 11,8%, okoń 5,1%, 
boleń 2,4%,
Chojno – 909,6 kg: 
płoć 62,6%, leszcz 16,8%, szczupak 7,5%, lin 4,9%,
Strażym – 908 kg: 
płoć 53%, szczupak 21,3 %, leszcz 10,6%, lin 8,2%, okoń 5,5%,
Partęczyny Wielkie – 899 kg: 
płoć 67,8%, leszcz 15,7%, szczupak 5,1 %, okoń 4,3%, jaź 2,1%,
Radomno – 888,4 kg: 
płoć 34,2%, leszcz 26,9%, karaś srebrzysty 21,2%, 
szczupak 7,9%,
Wieldządz – 851,4 kg: 
płoć 37,6%, leszcz 24,5%szczupak 13,5%sandacz 3,2%, 
lin 2,7%,
Tarpno – 840 kg: 
ploć 33,9%, leszcz 23,8%, szczupak 11,0%, okoń 5,8%, 
karaś srebrzysty 4,7%, okoń 5,8%, sandacz 4,1%, lin 2,8%,
Grodno – 809,8 kg: 
płoć 35,8%, leszcz 28,8%, szczupak 9,8%, karaś srebrzysty
5,8%, lin 4,7%,
Archidiakonka – 780,1 kg: płoć 50,8%, leszcz 14,7%, szczupak
11,3%, karp 5%, sandacz 3,6%, węgorz 2,1%,
Sitno – 770 kg: karaś srebrzysty 83,9%, szczupak 7,6%, sandacz
3,4%, płoć 1,9%,
Małe Czyste – 755,3 kg: 
płoć 30%, leszcz 28,5%, szczupak 11,5%, sandacz 4,4%, okoń
3,1%, węgorz 2,1%,
Zamkowe – 740,4 kg: 
płoć 54,5%, szczupak 19,5%, leszcz 8,1%, sandacz 6,4%, 
lin 2,2%,
Starogrodzkie – 726,7 kg: 
płoć 31,8%, leszcz 25,9%, szczupak 22,2%, lin 3,9%,
Mlewiec – 620,1 kg: 
płoć 30%, leszcz 26,6%szczupak 12%, sandacz 4,1%, 
okoń 2,9%,
Grodno – 605,9 kg: 
leszcz 42%, płoć 25,5%, karaś srebrzysty 3,8%,
Kamionki – 605,6 kg: 
płoć 61,6%, szczupak 14,5%, okoń 6,8%, sum 1,3%,
Niskie Brodno – 584 kg: 
płoć 39,4%, szczupak 33,6%, leszcz 7,7%, sum 4,3%, lin 4,3%,
Głowin – 508,7 kg: 
płoć 60,7%, leszcz 18,7%, szczupak 10,9%, okoń 3,7%,
Szczuka – 495,8 kg: 
płoć 26,7%, leszcz 25,7%, szczupak 21,6%, okoń 5,7%, 
karp 5,3%, sandacz 3%, węgorz 2,8%,
Głuchowo – 482,8 kg: 
płoć 36,5%, leszcz 20,7%, szczupak 16,4%, lin 11,6%, 
karaś srebrzysty 5,9%, karp 2,4%,
Owieczkowo – 472,9 kg: 
leszcz 52,1%, płoć 18,3%, szczupak 11,3%, sandacz 7,4%,
Płowęż – 449,6 kg: 
leszcz 46%, płoć 42,3%, szczupak 2,1%,
Wysokie Brodno – 448,6 kg: płoć 62%, szczupak 22%, lin 6,3%,
leszcz 5,7%,
Księte – 435,6 kg: 
szczupak – 50,1%, płoć 21,8%, leszcz 13,6%, okoń 5%, lin 3,8%,

Szańce – 433,5 kg: 
płoć 58,1%, leszcz 28,6%, szczupak 6,8%, 
karaś srebrzysty 2,4%,
Górzno – 415,8 kg: 
płoć 34,3%, szczupak 24,6%, leszcz 14,7%, okoń 4,4%,
Salno Duże – 410,9 kg: 
płoć 58,4%, szczupak 18,9%, leszcz 11.4%,
Ciche - 376,2 kg: 
płoć 42,7%, leszcz 27,1%, szczupak 23,6%,
Gruta Duża - 351,3 kg: 
płoć 39,7%, szczupak 23,1%, leszcz 21,5%, okoń 5,4%,
Blizno – 319,6 kg: 
płoć 39,3%, karp 30,3%, szczupak 26,7%, leszcz 7,8%,
Zbiczno – 310 kg: 
szczupak 44,8%, płoć 25,9%, leszcz 22%,

Gatunek dominujący na łowiskach o niższej presji
wędkarskiej (roczny połów od 50 – 300 kg): 

Przydwórz – szczupak 35,5%, 
Szumiłowo – szczupak 39,6%, 
Dźwierzno – karaś srebrzysty 31%, 
Okonin – szczupak 30%, 
Szańcowe – węgorz 11,5%, 
Jakubkowo – szczupak 34,4%, 
Płużnica – szczupak 44,7, 
Wielkie Leźno – szczupak 33%, 
Handlowy Młyn – szczupak 15%, 
Kuligi-Tylica – karp 28,5%, 
Młyńskie – szczupak 23,8%, 
Wel nr 10 – pstrąg potokowy 30,5%, 
Gutowo – karaś srebrzysty – 56,1%, 
Lisnowo – szczupak 30,5%, 
Studa – szczupak 43,4%, 
Cielęta – szczupak 30,5%, 
Żaleń – szczupak 36,2%, 
Trynki – szczupak i okoń po 37%, 
Karaś (Tomaszek) – lin 56,8%.

Na pozostałych łowiskach dominowały pospolite gatunki kar-
piowate (płoć i leszcz) z procentowym udziałem od 50-82%.

AJ
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Co grozi Joannie M.
Co jakiś czas w Okręgu PZW w Toruniu pojawia się problem ze
skarbnikami kół. Sprzedając znaki skarbnicy mają bezpośredni
kontakt z pieniędzmi, a to czasami kusi. Zdecydowana większo-
ść, można nawet powiedzieć, że niemal wszyscy skarbnicy
uczciwie wykonują swoje obowiązku rozliczając się co do gro-
sza zarówno z gotówki jak i ze znaków. Zdarzają się jednak
wyjątki, czarne owce. Zdarzały się osoby, które związkowe pie-
niądze traktowały jak swoje własne. System kontroli jest jednak
szczelny, sprawy się wydawały i skarbnicy musieli zwrócić przy-
właszczone pieniądze, tracąc oczywiście funkcję skarbnika. 

W kilku ostatnich latach był spokój. Skarbnicy rzetelnie się rozli-
czali, wszystko funkcjonowało tak jak powinno. Aż w ubiegłym
roku okazało się, że skarbniczka koła z północno-wschodniego
rejonu działania Okręgu PZW Toruń, Joanna M., przywłaszczyła
kwotę 15.904,37 zł. To bardzo dużo. Zaczęła kraść najprawdo-
podobniej od kwietnia 2017r. (chociaż być może robiła to już od
początku 2017r.), do września tego samego roku. W sposób pry-
mitywny po prostu zabierała pieniądze z kasy. Jak wspomina-
łem, system kontroli jest szczelny, a więc Joannie M. nie udało
się ukryć tej kradzieży. 

Przy okazji kontroli wyszła na jaw druga sprawa, znacznie powa-
żniejsza niż kradzież pieniędzy. Okazało się, że Joanna M. pod-
robiła podpisy Prezesa Koła na trzech czekach i na podstawie
tych trzech fałszywych czeków pobrała z banku 3.000 zł. 
Oczywiście, o całej sprawie zostały powiadomione organa ści-
gania. Prokuratura przeprowadziła dochodzenie , po zakończe-
niu którego skierowała akt oskarżenia do Sądu Okręgowego 
w Elblągu. Odbyła się już pierwsza rozprawa. 

Oskarżona przywłaszczenie pieniędzy tłumaczyła problemami
finansowymi. Twierdziła, że jej zmarły niedawno mąż pozostawił
po sobie długi i aby je spłacić zaciągała pożyczki chwilowe 
i wpadła w spiralę  zadłużenia. Ponadto powiedziała, że przyszło
do niej dwóch panów żądających kilkunastu tysięcy złotych,
które rzekomo pożyczyli jej zmarłemu mężowi. Brzmiało to
wszystko bardzo nieprawdopodobnie. Oskarżona nie przedsta-
wiła żadnych dokumentów (np. umów pożyczek), które potwier-
dzałyby jej słowa. Ci dwaj panowie, którzy podobno zjawili się 
u oskarżonej, nie przedstawili jej żadnych dokumentów potwier-
dzających zadłużenie męża oskarżonej, a mimo to rzekomo dała
im pieniądze.

W sprawie sfałszowanych czeków broni się inaczej. Twierdzi, 
że podrobiła tylko jeden czek, gdyż konieczne było pobranie pie-
niędzy z banku na nagrody w konkursie wędkarskim, a Prezes
był nieobecny w siedzibie Koła. Zaprzecza podrobieniu podpi-
sów Prezesa Koła na pozostałych dwóch czekach. Jednakże
powołany biegły grafolog stwierdził jednoznacznie, że podpisy
Prezesa Koła na wszystkich trzech czekach zostały podrobione 
i że na wszystkich trzech czekach podpis Prezesa Koła podrobi-
ła ta sama osoba. 

Niebawem odbędzie się druga i zapewne ostatnia rozprawa.
Jeżeli Joanna M. uznana zostanie za winną zarzucanych jej czy-
nów, ogłoszony zostanie wyrok. Jaki?

Sprawa podrobienia czeków jest dużo poważniejszą, niż kra-
dzież pieniędzy. Za przywłaszczenie pieniędzy grozi kara od 
3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności (art. 284 § 2 Kodeksu
karnego). Za podrobienie czeków kara pozbawienia wolności
to już nie mniej niż 5 lat, a nawet 25 lat (art. 310 § 1 Kodeksu
karnego). 
W efekcie, nawet przy nadzwyczajnym złagodzeniu kary, Joanna
M. może zostać skazana na karę pozbawienia wolności nie
mniejszą niż 1 rok i 8 miesięcy. 
Kary tej nie można zawiesić i musi zostać ona odbyta. 

Co prawda jest to przypadek jednostkowy, ale niech będzie
nauczką dla innych, łasych na związkowe pieniądze. Każde nad-
użycie musi wyjść na jaw i to się zdecydowanie nie opłaca. 
Jak zakończy się sprawa Joanny M. – napiszę następnym
razem?

ML

Wędka, woda, zielona przyroda
Tak się zaczyna ciekawa przygoda. Tymi słowami można naj-
krócej opisać kolejne już zawody z okazji Dnia Dziecka zorgani-
zowane przez Koło nr 62 przy SM Rubinkowo w Toruniu nad
jeziorem Korza w dniu  26 05 br. Prócz pociech naszych człon-
ków udział wzięli również uczniowie szkoły podstawowej 
w Lubiczu Górnym. 
Około 40 uczestników zostało podzielonych na 3 kategorie wie-
kowe: do 9 lat, 10-12 lat i 13-15 lat. Najczęściej łowiono płotki,
wzdręgi, okonie i ukleje. Najmłodszym przy łowieniu pomagali
doświadczeni rodzice oraz członkowie naszego Zarządu. 

Po łowieniu dzieci sprawdziły się w dyscyplinach sprawnościo-
wych: ringo, rzutki, mini koszykówka i strzelaniu z wiatrówki.

W grupie wiekowej do 9 lat wygrał Marcel Woop 630 pkt, kolej-
ne miejsca zajęły Matylda Romanowska i Amelia
Polepczyńska.
W grupie wiekowej 10-12 lat: Wiktoria  Wysocka 1185 pkt,
Piotr Rygielski i Klaudia Karczewska. 
W grupie 13-15: Mateusz Wysocki 690 pkt., Sebastian
Dębiński i Oliwia Kozłowska.
Największą rybę zawodów, wzdręgę 330 gram, złowiła  Amelia
Polepczyńska.

Dzięki naszym sponsorom, każde dziecko dostało pamiątkowe
medale, nagrody rzeczowe i słodkości, a laureaci medale. 
Po minach i humorach uczestników było widać, że zawody bar-
dzo się podobały; dzieci zdobyły pierwsze wędkarskie szlify 
i zobaczyły - jak miło można spędzić czas nad wodą. 
Do zobaczenia za rok!

Drugiego czerwca, nad jeziorem Gutowo, Koło gminne PZW
Grążawy wraz z Urzędem Gminy Bartniczka zorganizowało po
raz kolejny zawody spławikowe z okazji Dnia Dziecka dla dzieci
z Gminy Bartniczka – walczono o Puchar Wójta Gminy
Bartniczka.
W zawodach, uczestniczyło 17. dzieci w tym sześć dziewczynek.
Wśród kadetów zwyciężył Jeremiasz Żurawski przed
Wiktorem Aleksandrowiczem i Ksawerym Chabowskim.
Najlepszym juniorem został Łukasz Rogowski, drugi był Adrian
Bogacki.
Wśród dziewcząt zwyciężyła Zosia Cegielska przed Kalinką
Chmielewską, Marylą Rogowską, Joanną Stawicką, Julią
Przybylską i Nadią Przybylską.
Złowiono kilka kilogramów ryb, ale najważniejszym było przy-
jemne spędzenie czasu.
Wszystkie dzieci otrzymały napoje i słodycze, nagrody w posta-
ci sprzętu wędkarskiego, a najlepsi dodatkowo puchary i dyplo-
my. Sponsorami zawodów byli: Wójt Gminy Bartniczka, Firma
Gotec z Jastrzębia i Gospodarstwo Rolne Komorowo.
Zarząd Koła dziękuje wszystkim osobom, które pomogły w
organizacji zawodów. Szczególne podziękowania kierujemy do:
Ryszarda Różalskiego, Jana Witkowskiego, Krzysztofa
Ziółkowskiego, Józefa Badaczewskiego, Marcina
Cegielskiego. 
Do zobaczenia za rok.
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W dniu 16.06. 2018 r. w okazji Dnia Dziecka na jeziorze Zamkowe
Duże w Łasinie rozegrane zostały Młodzieżowe Zawody
Wędkarskie Powiatu Grudziądzkiego.
Uczestniczyło 34. młodych miłośników wędkarstwa.

Zwyciężyła Zuzanna Góras,a kolejne miejsca zajęli: 
Aleksander Szmelter, Tymoteusz Ziętarski, Blanka Kulwicka,
Oliwia Górzyńska, Dominik Filarski, Paweł Grzebiński, Zuzanna
Berendt, Michał Górzyński i Karol Kuciński.

Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Grudziądzu, 
a wręczali je: Krzysztof Klonowski - Przewodniczący Rady
Powiatu Grudziądzkiego, Czesław Atamańczuk - Prezes Koła
Miejskiego Łasin oraz Kazimierz Sobótka - Kierownik Wydziału
Ochrony Środowiska, Leśnictwa, Rolnictwa i Gospodarki
Wodnej w Starostwie Powiatowym.
Organizatorzy dziekują wszystkim, którzy pomogli w zorganizo-
waniu wędkarskiego Dnia Dziecka.

Tekst i fot. Aleksandra Jankowska - Wojdyło

W dniu 10.06.2018 Koło PZW nr 5 „Kontakt-Elana“ zorganizowa-
ło zawody wędkarskie dla dzieci z okazji Dnia Dziecka.
Zawody odbyły się na jeziorze Józefowo, wzięło w nich udział
13. dzieci w wieku do 4 do 13 lat. 
Złowione ryby wróciły do wody.
Zwycięzcami zostali:
Grupa 4-6 lat - Kowalska Zuzanna - 250 pkt.
Grupa 7-9 lat - Majewska Lidia - 490 pkt.
Grupa 10-13 lat - Zgliński Bartosz - 660 pkt.
Najdłuższą rybę złowiła Łączkowska Maja.

Zwycięzcy otrzymali statuetki, medale, dyplomy.
Wszystkie dzieci otrzymały upominki związane z Toruniem 
od Prezydenta Miasta pana Michała Zaleskiego oraz sprzęt
wędkarski i słodycze ufundowane przez firmę KONTAKT S.A.,
sklep wędkarski „U Ani“ oraz kolegów Arkadiusza Majewskiego 
i Sławomira Kostucha.
Imprezę zakończono wspólnym posiłkiem wszystkich 
uczestników.

Prezes Koła Mirosław Kuźbicki
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Klenia z powodzeniem łowi się w dużej i bardzo małej rzece, 
a nieco trudniej w jeziorze zaporowym. Wszędobylstwo tej ryby
nie przekłada się automatycznie na obfite połowy, ponieważ kleń
długości 45  cm i więcej jest ostrożny i nieufny wobec zarzuco-
nej przynęty.
Rybę długości 35 cm łowi się z marszu, natomiast do złowienia
większej ryby należy się starannie przygotować. Bywają dni 
w danym łowisku, że nawet smakowity robak nie skusi ryby 
do brania, a jednie muszkarz jest w stanie ją złowić.

Tym artykułem jedynie chcę zwrócić uwagę na szerokie zagad-
nienie i niebagatelne znaczenie haczyka w łowieniu ryb, w tym
kleni. Od ciętości i wytrzymałości haczyka bardzo dużo zależy
podczas łowienia tej ryby, jest silna i gwałtownie bierze, ma rów-
nież wielki otwór gębowy, który dla haczyka jest wyzwaniem.
Nie można pominąć faktu wpłynięcia w zanętę ryb innych, niż
klenie. Najczęściej, przynajmniej w moich łowiskach rzecznych,
do kleniowej zanęty wpływają duże leszcze. I wtedy haczyk „kle-
niowy” musi podołać specyficznemu pyskowi (w kształcie ryjka)
leszcza. Stąd nasuwa się wniosek, że planując kleniowanie nale-
ży brać pod uwagę możliwe przyłowy, np. leszcza, brzany, jazia,
krąpia, a nawet karpia czy karasia. W tej sytuacji bardzo powa-
żnie należy zastanowić się nad przyponem możliwym do użycia.
W łowisku, gdzie klenie żyją obok brzan można użyć plecionki
przyponowej, ale wtedy musimy dobrać odpowiedniej wytrzy-
małości haczyk.
Podawanie celem zobrazowania artykułu zdjęć rozmaitych
haczyków bez umieszczenia ich nazw jest bezcelowe (z uwagi na
ich dużą liczbę w ofercie sklepów), a podanie nazw â€“ trąci
reklamą. Dlatego pominę zdjęcia haczyków. Z łatwością odnaj-
dziecie je w katalogach takich firm jak Dragon (znakomite haczy-
ki MegaBAITS), Gut-Mix, Mikado. To polskie firmy dobrze zna-
jące specyfikę naszych łowisk, oferujące haczyki wykonane na
wysokim poziomie technicznym.

Mały czy duży?
Klenia łowi się we wszystkich warstwach wody i we wszystkich
zakamarkach rzeki. Pozwala to na stosowanie rozmaitych technik
czy metod łowienia, ale zarazem stawia przed wędkarzem zasad-
ność używania specjalistycznych haczyków, przeznaczonych do
konkretnego zadania. Haczyk ogólnego przeznaczenia, uniwer-
salny (niestety wciąż masowo stosowany), może nie podołać

trudnościom w prezentowaniu przynęty i zacięciu ryby. Kleń jest
doskonałym przykładem ryby bardzo trudnej do zacięcia i rów-
nie trudnej do utrzymania na wędce. Ma nie tylko twarde wargi,
w które z trudem wnika haczyk, ale te przegrubione wargi prze-
szkadzają w zacięciu małym (nr. 12-16) haczykiem. Inną trudno-
ścią dla haczyka jest utrzymanie ryby zaciętej wewnątrz pyska,
zahaczony za błonę wyściełającą otwór gębowy, co wędkarze
żargonowo określają zwrotem „zacięty za skórkę”. Można stoso-
wać haczyki znacznie większe, nr 4-8, wówczas jednak ostrożne
klenie mniej lub więcej zniechęcamy do brania. W takiej sytuacji
nawet nie domyślamy się, ileż to ładnych kleni po obejrzeniu
przynęty zrezygnowało z jej pochwycenia. Nikogo nie zdziwi
efekt doświadczenia, gdy na jednej wędce z haczykiem nr 14 jest
wiele brań, a na drugiej z haczykiem nr 2 żadnego lub jedno.
Osobnym zagadnieniem jest dopasowanie haczyka do przynęty
i jeśli wędkarz zrobi to sprytnie i wybierze odpowiednie łowisko,
to na niemały przecież haczyk nr 4 może łowić duże klenie. Jak
słusznie zauważamy, nie ma tutaj żelaznej, bez odstępstw, jedy-
nie słusznej reguły. Mówiąc krótko, wędkę należy składać z roz-
mysłem i celowo, pod dany gatunek ryby, w konkretnym łowisku
i z uwzględnieniem specyfiki przynęty. Warto też pamiętać o bez-
pieczeństwie ryby; bezcelowe a nawet szkodliwe jest mocowa-
nie haczyka nr 4 z dużą przynętą na przyponie żyłkowym średni-
cy 0,14 - 0,16 mm, gdy ryba urwie taki przypon odpływając 
z dużym hakiem w pysku, może na tym ucierpieć jej zdrowie czy
życie. A tego nie chcemy. Tego nie chce wędkarz ceniący sobie
etyczne wędkowanie.

Korzystajmy z bogactwa haczyków
Chcąc łowić klenie, wędkarz powinien zapoznać się z różnymi
typami haczyków. Znając je będzie mógł z łatwością wybrać ten
właściwy do danego łowiska i tym samym zapewnić sobie duże
szanse na ryby w podbieraku. Jak widać, łowienie klenia jest
sztuką wymagającą także znajomości najnowszych haczyków, 
o wielu kształtach i dedykowane do różnych przynęt i stref łowie-
nia. I tutaj dotykamy kolejnego, bardzo ważnego zagadnienia,
strefy łowienia. I w rzece, i w jeziorze mamy takich stref po kilka,
a w każdej z nich możemy odnaleźć klenie. 
Najczęściej zasadzamy się na klenie w rzece, w zależności od jej
wielkości (proszę mi wierzyć, różnice pomiędzy rzekami Wisłą 
i Rabą czy Brdą są kolosalne, a nawet pomiędzy Wisłą i Bugiem,
to różne światy dla wędkarza) decydujemy się na obławianie

WYBRAĆ WŁAŚCIWY HAK
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wybranej strefy. Różnica pomiędzy rynną w Brdzie a międzytamiem w Wiśle jest tak
duża, jak różnica pomiędzy złowieniem wielu ryb a zejściem o kiju z łowiska. Kolosalna,
dlatego trzeba z uwagą przygotowywać się do wędkowania.

Dla wyrafinowanych haczyk bez zadziora
Wędkarz chcący w sposób wybitnie sportowy zmagać się z kleniami ma do dyspozycji
nowoczesny haczyk pozbawiony zadziora na grocie. Tym haczykiem błyskawicznie
zacina się rybę, nawet o tak twardym pysku jak kleń, ale z kolei bardzo trudno utrzymać
ją na wędce (a i blank należy umiejętnie dobrać pod haczyk). Wędkarz musi holować 
w sposób ściśle określony, inaczej ryba szybko się oswobodzi. Haczyk bezzadziorowy
niemal nie rani ryby podczas zacięcia i wyhaczania, z tego powodu jego używanie jest
wymagane na wielu łowiskach specjalnych. Stosowanie haczyka bezzadziorowego
powoli staje się synonimem wędkarza dbającego o dobrą kondycję ryb.

Waldemar Ptak

Absolwentka UMK – wydział humanistyczny: pedagogika, dodatkowo Studia Podyplomowe
z zakresu wiedzy o Unii Europejskiej i wykorzystaniu Funduszy Europejskich oraz z zakresu
marketingu. 

Od 38 lat związana z Rubinkowem. Pracuje w Spółdzielni Mieszkaniowej „Rubinkowo”.
Znana mieszkańcom osiedla z organizowania działalności w klubach „Rubin” i „Jantar”.
Zorganizowała setki imprez klubowych, osiedlowych oraz ogólnopolskich. Realizuje progra-
my z zakresu „Profilaktyki uzależnień”. Dzięki niej powstały świetlice środowiskowe, szko-
ły dla rodziców i grupy wsparcia. Współpracuje z mieszkańcami Rubinkowa i przyległych
osiedli od niemal czterech dekad, obserwuje zachodzące zmiany w społecznościach tych
osiedli, rozpoznaje potrzeby społeczne, kulturalne i zainteresowania mieszkańców. Stara się
im sprostać. Kontakty z mieszkańcami, ich reakcje inspirują i motywują ją do pracy, są także
źródłem satysfakcji i zadowolenia.

Od 2003 r. pełni dodatkowo funkcję rzecznika prasowego Spółdzielni.

Kibicuje toruńskim sportowcom.

Mąż od 25 lat prowadzi działalność gospodarczą, córka studiuje w Gdańsku.
W czasie wolnym uprawia ogródek, jeździ na nartach, podróżuje z rodziną, czyta książki 
z zakresu psychologii. 

Lata dzieciństwa spędziła w Kruszwicy. Okolice Kruszwicy kojarzą nam się przede wszystkim
z królem Popielem i Mysią Wieżą. Jednak wędkarze znajdą tam coś bardziej interesującego 
– wspaniałe jezioro Gopło i mnóstwo ryb. A największą atrakcją opisywanego łowiska są
sandacze. Jest ich sporo i osiągają duże rozmiary. W jeziorze sandacze łowi się przede
wszystkim z łodzi na żywca. W skuteczność spinningu i miękkich przynęt nikt tutaj nie wie-
rzy. To ojciec nauczył ją łowienia ryb. 
Z rozrzewnieniem wspomina te lata…

Z Kołem PZW Rubinkowo współpracuje od początku swojej pracy zawodowej, czyli od prze-
szło 30 lat. Członkowie Koła Rubinkowo aktywnie uczestniczyli w promowaniu sztuki węd-
karskiej wśród dzieci i młodzieży z klubów osiedlowych, organizując zawody wędkarskie. 
W klubie „Jantar” co roku odbywają się zebrania sprawozdawcze koła wędkarskiego.

HALINA KOWALSKA 
Kandydatka do Rady Miasta Torunia 
z KWW Michała Zaleskiego
Okręg IV
Pozycja na liście: 5

58 lat, mężatka, jedna córka, dwoje wnuków

Wykształcenie wyższe – administracja na UMK w Toruniu

Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz. 

Inicjatorka wielu przedsięwzięć inwestycyjnych i społecznych, które zmieniły obraz tej
Gminy na lepszy. Inicjowała oraz wspierała wiele przedsięwzięć inwestycyjnych, takich jak:
budowa nowego zespołu szkół w Grębocinie, hal sportowych w Lubiczu Górnym,
Grębocinie i Złotorii, boisk wielofunkcyjnych, ponad dwudziestu placów zabaw, skanalizo-
wania ponad połowy gminy.

Inicjatorką stworzenia gminnego programu dotacji do zakupów zestawów solarnych, pomp
ciepła oraz wymiany pieców. Skutecznie zabiegała o utworzenie przedszkola w Grębocinie.
Wspierała również inicjatywy w całej gminie, dzięki którym powstawały kolejne przedszkola
niepubliczne. 

Pomysłodawca i inicjator dorocznego Święta Kobiet organizowanego w Lubiczu Górnym
oraz corocznej Nagrody Przewodniczącej Rady Gminy Lubicz za aktywność społeczną 
- wręczanej młodym wolontariuszom. Do tradycji gminnej wprowadziła wyjazdy rekreacyjne
i rehabilitacyjne na baseny solankowe do Ciechocinka, w których bierze udział ponad 200
osób miesięcznie.

Inicjator wyjazdowych posiedzeń komisji Rady Gminy w terenie –ten otwarty i partnerski styl
zarządzania chce kontynuować jako Wójt. 

Na terenie gminy Lubicz gospodarka wędkarsko-rybacka jest bardzo ważnym elementem
lokalnego rynku. To rzeka Drwęca i jezioro Józefowo. Chcę ściśle współpracować 
z Okręgiem PZW w Toruniu w zakresie ochrony wód i zarybień.

HANNA ANZEL 
Kandydatka na Wójta Gminy Lubicz 
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PIOTR KOWAL

Kandydat na wójta Gminy Łysomice

Wójt Gminy Łysomice

Mam 58 lat, mieszkam w Gostkowie i wraz z żoną prowadzę tu rodzinne
gospodarstwo rolne. Ukończyłem Akademię Techniczno- Rolniczą 
w Bydgoszczy, podyplomowe studia z socjologii wsi oraz administracji
samorządowej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Współpracował z Okręgiem PZW w Toruniu w minionej kadencji i tę
współpracę chce kontynuować.

JERZY CABAJ

Kandydat do Rady Powiatu Chełmińskiego z KWW „Twoje Chełmno 
– Twój Powiat” 
Okręg wyborczy nr 4 (Lisewo-Papowo Biskupie), pozycja na liście 2

68 lat, żonaty, 2 dzieci.
Wykształcenie wyższe
Wójt Gminy Lisewo w latach 2002-2014.
Członek PZW od 1972 r. Członek Zarządu Koła PZW Lisewo, Sekretarz Zarządu Rejonu
Chełmno.
W przyszłej kadencji będę kontynuował współpracę z Okręgiem PZW w Toruniu.

Wojciech Bińczyk
Kandyduje do Rady Powiatu Chełmińskiego. Pozycja nr 1 na liście nr 13 
- „Komitet Wyborczy Wyborców Forum Samorządowe Powiatu Chełmno” 
w okręgu nr 2.

mgr inż. rybactwa śródlądowego, oraz studia z zakresu: zarządzania i zarządzania pro-
jektami unijnymi.
Od wielu lat pracuje na rzecz samorządu terytorialnego. Skupia się na pozyskiwaniu
funduszy zewnętrznych (w tym z UE), planowaniu rozwoju i prowadzeniu inwestycji
samorządowych. Ponadto dba o rozwój i modernizację szkół powiatowych i współpra-
cuje ściśle z organizacjami społecznymi ( PZW, OSP, LGD i inne). Aktualnie na stanowi-
sku wicestarosty chełmińskiego.

Członkiem PZW jestem od wczesnej młodości. Wędkowanie uważam za jedną z naj-
skuteczniejszych metod radzenia sobie ze stresem. Wkład PZW w utrzymanie dobro-
stanu polskich wód jest niezaprzeczalny. Dzięki Związkowi udaje się utrzymać ekosys-
temy wodne w zadowalającym stanie.
Jeśli dane mi będzie kontynuowanie pracy w samorządzie powiatowym, to nie
wyobrażam jej sobie bez współpracy z PZW - organizacją wnoszącą tak wiele w dba-
nie o środowisko naturalne.

EDYTA ZAKRZEWSKA
Okręg nr 5
Miejsce na liście 1
Kandydatka do Rady Powiatu Toruńskiego 
Komitet Wyborczy „Przymierze Samorządowe”

Mężatka, dwie córki. 

Absolwentka Wydziału Zootechnicznego Uniwersytetu T-P w Bydgoszczy.

Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
W latach 2003-2007 dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego w Bydgoszczy,
2008-2012 zastępca dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu.

Swoja wiedzę i doświadczenie chce wykorzystać w pracy dla wspólnego dobra mieszkań-
ców powiatu toruńskiego, w szczególności do rozwoju samorządu terytorialnego.
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W dniu 12.05.2018r. o godz. 10.00 nad jeziorem Handlowy Młyn
odbyło się uroczyste przekazanie przez Starostwo Powiatu
Golub-Dobrzyń łodzi i silnika z akumulatorem oraz trzech auto-
matycznych kapoków ratunkowych a także przyczepki do łodzi.
Wartość sprzętu 10 tys. zł. 

W przekazaniu brali udział Starosta Powiatu Golub-Dobrzyń
Pan Andrzej Okruciński, wicestarosta Franciszek Gutowski,
Burmistrz Miasta Golub-Dobrzyń Mariusz Piątkowski,
Burmistrz Kowalewa Pomorskiego Andrzej Grabowski, Janusz
Cybulski z komisji ochrony środowiska, Wójt Gminy Golub-
Dobrzyń Marek Ryłowicz (który przekazał komendantowi
SSRyb. kol. Kazimierzowi Blokowskiemu czek o wartości

300,00 zł do wykorzystania na cele działalności straży), wójt
Radomina Piotr Wolski oraz strażnicy SSRyb. PZW Golub-
Dobrzyń, prezes koła miejskiego Drwęca kol. Ireneusz
Alechniewicz, prezes Rejonu kol. Jan Ogniewski, komendant
posterunku Państwowej Straży Rybackiej w Toruniu Pan
Benedykt Szpakowski.

W imieniu SSRyb. oraz wszystkich wędkarzy rejonu Golub-
Dobrzyń pragniemy bardzo serdecznie podziękować za przeka-
zany sprzęt pływający, który przyczyni się do bardziej efektywnej
pracy Powiatowej Społecznej Straży Rybackiej rejonu Golub-
Dobrzyń

Jan Ogniewski

2 czerwca 2018r na stawie w miejscowości Pokrzydowo odbyła
impreza wędkarska dla dzieci z okazji „Międzynarodowego Dnia
Dziecka”. Po raz kolejny Koło PZW „Miejskie” wraz z Dyrekcją
Szkoły Podstawowej w Pokrzydowie zorganizowały te zawody.
Uczestniczyło 20 dzieci.
Łowisko przygotowali druhowie Strażacy z O.S.P Pokrzydowo 
- Maciej Bendyk i Jarosław Nagórski.

Główną nagrodą za złowienie najwięcej wagowo ryb w zawo-
dach były rowery ufundowane przez działacza koła Miejskiego
(stiven 48) oraz Członka Zarządu PZW Okręgu Toruń. Po tym cza-
sie nastąpiło oficjalne ważenie złowionych ryb na stanowiskach.

Najlepsi zawodniczki i zawodnicy zostali wyłonieni w 2 katego-
riach wiekowych.

Puchary, dyplomy i medale zostały wręczane przez panią dyrek-
tor Barbarę Kopańską i kol. Stanisława Jonowskiego.
Tego dnia nie było przegranych, pozostali zawodnicy zajęli ex
equo 4 miejsce i otrzymali także nagrody.
Szczególne podziękowania organizatorzy kierują do kol. Piotra
Grzelaczyka z firmy Dragon i innych sponsorów - którzy wspar-
li inicjatywę.
Już za rok kolejne wędkarskie zawody z okazji Dnia Dziecka!
Okazja do rewanżu. Impreza na stałe jest wpisana w kalendarz
imprez koła nr 16. 
Klasyfikacja końcowa:
Dziewczęta: Amelia Rzemińska, Maria Sarnowska, Julia
Lubczyńska.
Chłopcy: Michał Lubczyński, Mateusz Muczyński, Paweł
Nowak.
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Kormoran czarny
Kormorany są obecnie niewiększym
zagrożeniem dla populacji ryb, praktycz-
nie wszystkich gatunków. Na skutek
objęcia tych ptaków ochroną prawną oraz
brak rozwiązań zmierzających do redukcji
tego gatunku ich ilość systematycznie
rośnie. Szacunki sprzed 3 lat oceniały ich
liczbę w Polsce na ponad 100.000 osobni-
ków, które odławiały corocznie ponad
10.000 ton ryb; a więc znacznie więcej niż
wędkarzy i rybacy łącznie.

„W diecie kormoranów bytujących na
jeziorach północno-wschodniej Polski,
stanowiących około 40% całkowitej
powierzchni jezior w kraju, stwierdzono
występowanie ponad 14 gatunków ryb, 
w tym szczególnie cennych dla wędkarzy 
i gospodarki rybackiej: lina, szczupaka,
okonia, sandacza i węgorza”.

Nie tylko ochrona prawna ma wpływ na
wielkość populacji kormorana czarnego
w Polsce. Zmiany klimatyczne powodują,
że coraz większa ilość tych ptaków coraz
dłużej przebywa nad akwenami, a nawet
zimuje na zbiornikach z podgrzewanymi
wodami.

CO ZAGRAŻA RYBOM 

W POLSKICH WODACH?
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Eutrofizacja
Eutrofizacja to naturalny proces wzbogacania zbiorników wod-
nych w pierwiastki biofilne, skutkujące wzrostem trofii, czyli
żyzności wód, co powoduje zmiany w liczebności ryb i ich struk-
turze gatunkowej. Początkowo proces eutrofizacji jest korzystny
dla rybackich użytkowników wód, ponieważ zwiększa się całko-
wita liczebność ryb. Jednak po przekroczeniu pewnego progu
dalsza eutrofizacja powoduje zanik ryb cennych wędkarsko 
i rybacko, osiągając w wypadku koregonidów i drapieżników
wartości bliskie zeru. Nieznacznie może wzrosnąć ilość karpio-
watych. W Polsce, a Okręg toruński nie jest tu wyjątkiem, więk-
szość jezior jest zeutrofizowana, co źle rokuje na przyszłość, kto
wie, może nawet bliższą niż nam się wydaje.

Odłowy rybackie 
(nie dotyczy Okręgu PZW w Toruniu)
Zainicjowana przed kilkoma laty batalia (zwłaszcza na wodach
użytkowanych przez Polski Związek Wędkarski) zmierzająca do
całkowitego wyrugowania odłowów rybackich, nie przynosi tak
wymiernych korzyści dla wędkarzy jak zakładaliśmy.

Badania prowadzone przez zakład Bioekonomiki Rybactwa 
w Instytucie Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie na wodach
Okręgu PZW w Toruniu przed i po zaprzestaniu eksploatacji
rybackiej wykazały, że liczony w kilogramach połów dzienny na
jednego wędkarza zmniejszył się - głównie okonia (o 3%), płoci
(o 8%) i leszcza (o 23%). Jedynie połów dzienny szczupaka
utrzymał się na takim samym poziomie. Zmniejszeniu uległa
także średnia mas łowionych płoci i leszczy.

Badania przeprowadzono na podstawie m.in. analizy rejestracji
połowów wędkarskich.
Za wcześnie jeszcze na wnioski ogólniejsze, ponieważ badania
przeprowadzone przez Instytut na wodach Okręgu PZW 
w Toruniu są, jak do tej pory, jedynym dowodem naukowym 
w tej kwestii. 

Odrębną kwestią jest wpływ odłowów sieciowych na proces
eutrofizacji. 
Opiekunowie jezior w Okręgu toruńskim dostrzegają ten pro-
blem i  zwracają się do Zarządu z prośbą o przeprowadzenie
kontrolnych odłowów sieciami podległych im akwenów 
w celu usunięcia/przerzedzenia nadmiernie rozrosłej roślinno-
ści podwodnej, a także sprawdzenia kondycji ryb.

AJ
Źródło: Arkadiusz Wołos i Marek Trella – Rybactwo profesjonal-
ne versus rybactwo rekreacyjne…

BOGUSŁAW BŁASZKIEWICZ
Kandydat na Wójta Gminy Brzozie

Wójt Gminy Brzozie
Prezes LGD Pojezierze Brodnickie
Utrzymuje kontakt ze środowiskiem wędkarskim, pozytyw-
nie nastawiony wobec PZW, niejednokrotnie uczestniczył 
w różnych spotkaniach i zebraniach Kół i Rejonu, zapewnił,
że będzie dążył do zagospodarowania jednej z działek nad
jeziorem Wielki Głęboczek pod parking dla samochodów,
co w znacznym stopniu ułatwiłoby sprawniejsze organizo-
wanie i przeprowadzanie konkursów wędkarskich.
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W dniu 9. czerwca na jeziorze Zamkowe Duże odbyły się zawo-
dy wędkarskie dla dzieci i młodzieży. Łącznie brało udział ponad
50 młodych adeptów wędkarstwa.

W kategorii chłopców do lat 10 najlepsze wyniki uzyskali:
Marcel Mrugała, Mateusz Mrugała, Nikodem Sternicki. 

W kategorii chłopców do lat 14: Konrad Ziętarski, Tymoteusz
Ziętarski i Filip Skolmowski.

Wśród dziewcząt do lat 10: Blanka Kulwicka, Inga Weidner,
Anna Warachowska, a wśrod dziewcząt do lat 14: Klaudia
Lipowska, Judyta Sternicka i Oliwia Górzyńska.

Największymi rybami mogli pochwalić się: Marcel Mrugała,
Klaudia Lipowska oraz Roksana Czerwińska.

Po zawodach czekał na dzieci i ich opiekunów  poczęstunek.
Dodatkowo każdy z uczestników otrzymał słodki podarunek.
Nagrody, dzięki otwartym sercom sponsorów, przygotował
Zarząd Koła.

Tekst i fot. Aleksandra Jankowska - Wojdyło

ZAWODY DLA DZIECI KM W ŁASINIE

MARIAN FRĄCKIEWICZ
Kandydat do Rady Miasta Torunia
Okręg nr 2, poz. 1
67 lat
Żona pracuje w Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie”, córka Agnieszka mieszka 
w USA LA Kalifornia, syn Andrzej prowadzi własną działalność gospodarczą.

Wykształcenie wyższe inż. elektronik, mgr Zarządzania i Organizacji, ukończone studia pody-
plomowe z zakresu ubezpieczeń majątkowych i na życie.

Prowadzi własną działalność gospodarczą, broker ubezpieczeniowy.
Pełnił funkcje z-cy dyr. Zakładów Elektronowych „Toral”, z-ca, dyr. Wydziału Zdrowia Urzędu
Wojewódzkiego, dyrektor Zakładu Ubezpieczeń UNIQA SA oddział Toruń.
Radny Rady Miasta Torunia od 7 kadencji.
Wieloletni Przewodniczący Rady Nadzorczej MSM.

Zamierza skutecznie interweniować w sprawie udostępnienia wędkarzom i użytkownikom
środków pływających dojazdu do Wisły przy nowym moście drogowym wraz z możliwością
wodowania.

Tak jak do tej pory nadal chce współpracować z Okręgiem PZW w Toruniu.

MIROSŁAW GRACZYK
Kandydat do Rady Powiatu Toruńskiego Okręg wyborczy
nr 3, poz. nr 1

Od 25 lat związany z samorządem, radny gminy, wiceprzewodni-
czący sejmiku województwa, radny powiatu toruńskiego, 
a od 2006 r. Starosta Toruński.

Członek zarządu ZIT-u Wojewódzkiego (Zintegrowane Inwestycje
Terytorialne) - wybrany przez 25 samorządów
Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów
Członek Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny
Województwa
Wiceprezes Zarządu Powiatowego OSP

sukcesy: 
- realizacja projektów edukacyjnych dla szkół gminnych,
- budowa sieci dróg rowerowych,
- pionierskie w skali kraju wdrożenie powiatowego budżetu 

obywatelskiego,
- modernizacja ponad 66% dróg powiatowych,
- podniesienie standardów jakości świadczonych usług, 
- dobre relacje z partnerami: gminy, sejmik wojewódzki 

oraz prezydentem Torunia. 
- utrzymywanie się powiatu toruńskiego na wysokiej pozycji 

w rankingu Związku Powiatów Polskich – w 2017 r. 
7. miejsce w kraju, 1. w województwie.

Nie jestem członkiem PZW; współpraca wynika z funkcji Starosty
Toruńskiego i polega na wsparciu zawodów organizowanych przez
poszczególne koła, jak i wsparciu zadań Społecznej Straży Rybackiej
Zamierzam kontynuować współpracę z PZW.
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34 raz odbyły się zawody wędkarskie, które cieszyły i cieszą się
wielkim prestiżem wśród wędkarzy i zaangażowaniem ze strony
organizatora. W niedzielę 08. lipca na jeziorze Wielki Głęboczek
spotkali się wędkarze rywalizujący o Puchar Burmistrza.
Tradycyjnie o stronę organizacyjną zadbał Kapitanat Sportowy
Rejonu PZW Brodnica, którym dowodzi kol. Stefan Janiszewski.
W tej wspaniałej, indywidualnej rywalizacji wzięło udział 19 węd-
karzy. Rywalizacja trwała 4 godziny - ryby brały, dominowały
ryby średnich rozmiarów, głównie płocie i ukleje, trafiały się
także leszcze i liny.
Po zakończeniu pracy komisji sędziowskiej wyniki przedstawiły
się następująco:
1.Dariusz Cyrklaf –
2. Roman Jastrzębski – 1 pkt
3. Jacek Wiśniewski – 2 pkt 
4. Krystian Lewandowski – 2pkt
5. Tomasz Paradowski – 3 pkt
6. Jarosław Dulski – 3 pkt 
Największą rybę - lina 830g - złowił kol. Krystian Lewandowski
Startowała także jedna pani kol. Patrycja Straszewska - 2555 g.

Ogólnie zawodnicy złowili ponad 9 kg ryb, które po zważeniu
przez komisję sędziowską wróciły do wody.

Najlepsi zawodnicy otrzymali puchary, dyplomy i nagrody.
Po zawodach odbył się piknik wędkarski.
W imieniu Burmistrza udanych łowów życzył wędkarzom pan
mgr Maciej Rżeński kierownik Wydziału Kultury i Sportu,
a w imieniu uczestników Przewodniczący Rady Rejonu kol. Jerzy
Fijołek.

Organizator zawodów kol. Stefan Janiszewski podziękował
kolegom sędziom za pomoc w organizacji tych zawodów, 
w szczególności sędziemu głównemu kol. Ryszardowi
Różalskiemu, sekretarzowi zawodów. kol. Krzysztofowi
Miętkiewiczowi. 
Puchar, dyplomy i nagrody w imieniu pana Burmistrza Miasta
Brodnicy wręczali Członkowie Zarządu PZW Okręgu Toruń 
kol. Stefan Tomella i kol. Ryszard Różalski oraz Prezes Koła
Polmo kol. Andrzej Drożdż.

J.F.

Panie Burmistrzu, w roku 2019 będą zawody jubileuszowe 35, 
na które już dzisiaj zapraszamy i prosimy o pomoc w ich 
organizacji.

PUCHAR BURMISTRZA BRODNICY

PIOTR BOIŃSKI
Kandydat do Rady Powiatu Brodnickiego
Okręg nr 1, lista PSL, poz.1

Lat 62, żonaty, mieszkaniec Brodnicy

Starosta Brodnicki IV i V kadencji

Samorządowiec XX lecia powiatów Związku Powiatów Polskich - radny Rady Miejskiej
Jabłonowa Pomorskiego, przewodniczący Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego dwóch
kadencji, radny powiatu brodnickiego dwóch kadencji (IV i V).

W PZW od 1971 r. Członek Zarządu Koła PZW nr 19. 
Odznaczony Medalem ZA ZASŁUGI DLA ROZWOJU WĘDKARSTWA oraz srebrną 
odznaką PZW.

Jako samorządowiec od lat współpracuje z wędkarzami i chce tę współpracę kontynuować.
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W dniu 3.06.2018r. na jeziorze Handlowy Młyn odbyły się zawo-
dy wędkarskie dla dzieci z okazji Dnia Dziecka.
Organizatorem byli wędkarze z koła PZW Drwęca w Golubiu-
Dobrzyniu.
W zawodach udział wzięło 50 dzieci plus rodzice i opiekunowie.
I miejsce zajął Franciszek Jabłoński, II Adam Zamorowski, 
III Kacper Piasecki, IV Norbert Bruzda, V Nikola Olkowska.
Najlepsi otrzymali pamiątkowe puchary, medale, dyplomy oraz
nagrody rzeczowe a pozostali uczestnicy nagrody niespodzianki.
Został również wylosowany rower ,który został przekazany przez
jednego z wędkarzy a wylosowała go Weronika Balińska.
Zawody zakończono wspólnym posiłkiem przygotowanym przez

restaurację Kaprys. Wsparcie finansowe otrzymano w ramach
otwartych konkursów ofert z Urzędu Miasta Golub-Dobrzyń oraz
środków własnych koła. 
Ponadto wsparcie rzeczowe ufundowali sklep wędkarski Relax
Pana Janusza Frączek, drukarnia Novel Pana Tomasza
Wesołowskiego oraz Świat Biżuterii Pana Cyrankowskiego.
Puchary i nagrody wręczał obecny na zawodach Burmistrz mia-
sta Golubia-Dobrzynia Pan Mariusz Piątkowski.

Wszystkim darczyńcom w imieniu dzieci serdecznie dziękujemy. 

JO

W ciągu minionych lat mocno ugruntowała
się współpraca Gminy Chełmża 
z Zarządem Okręgu Polskiego Związku
Wędkarskiego i kołami działającymi na
naszym terenie. Nie bez znaczenia były
wspólne działania w ramach Lokalnej Grupy
Rybackiej „Rybak”. Ten czas wykorzystali-
śmy dobrze i dzięki temu powstało wiele

JACEK CZARNECKI
Kandydat na wójta 

Gminy Chełmża

ciekawych propozycji dla mieszkańców 
i wędkarzy. Była to dobra lekcja, która przy-
czyniła się do poznania partnerów w działa-
niu.
Ostatnie lata to działalność bez wsparcia
środkami unijnymi. Mimo to udało się zreali-
zować kilka przedsięwzięć na terenie naszej
gminy. Wybudowaliśmy pomosty w Dźwie-
rznie i Grodnie, pozyskaliśmy grunty nad
jeziorami w tych miejscach, wykonaliśmy
dojścia, parkingi i miejsca odpoczynku.
Wędkarze bez przeszkód mogą korzystać 
z tych udogodnień.
Została utworzona szkółka wędkarska 
w Bielczynach, realizowaliśmy edukację
ekologiczną. Mieszkańcy naszej gminy
odwiedzali Ośrodek Zarybieniowy Grzmięca
i piękne muzeum rybactwa śródlądowego
na Pojezierzu Brodnickim.
Odbywały się zawody wędkarskie.
Organizowaliśmy wspólnie z członkami kół
wędkarskich akcje zbierania i wywozu śmie-
ci znad jezior.
Dużo jeszcze przed nami do zrobienia.
Trzeba radykalnie uporać się z wandali-
zmem, śmieciarzami i kłusownictwem.
Chcemy dalej inwestować w infrastrukturę
nadjeziorną na terenie Gminy Chełmża –
budować slipy, pomosty, parkingi, dojścia 
i dojazdy do brzegów nad akwenami.
Oczywiście także kontynuować zarybianie 
i działania z zakresu ochrony wód.
Jestem gotów do współpracy jako partner.
Możecie na mnie liczyć

Jacek Czarnecki

SZYMON ZALEWSKI
Kandydat na Wójta 
Gminy Świedziebnia

Pełni funkcję Wójta Gminy Świedziebnia od
15 października 2007 r.

Jest członkiem Koła PZW w Górznie.
Podejmuje szereg działań inwestycyjnych
na terenie gminy, w tym służących poprawie
stanu wody w jeziorze Księte oraz zwiększe-
niu retencji wód.
Jest inicjatorem i współorganizatorem
zawodów wędkarskich, które corocznie 
w maju gromadzą nad jeziorem Księte węd-
karzy i miłośników wędkarstwa. 
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KRZYSZTOF PIOTR KAMIŃSKI
kandyduje do Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego 
okręg wyborczy nr 8.

47 lat
Wykształcenie wyższe, żona Justyna - pedagog, córka Kinga, syn Jakub.

Od 25 lat pracuje w PZW Toruń – ZGWR Grzmięca.

Od 10 lat Radny Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego, 
w ostatniej kadencji Przewodniczący Rady Miejskiej. 
Wyróżniony przez Marszałka Kujawsko – Pomorskiego w kategorii 
Fundusze Europejskie za stworzenie Izby Tradycji Rybackich w Płowężu. 
Odznaczony:Brązowym Medalem za Zasługi Dla Pożarnictwa, Honorową Odznaką
,,Zasłużony Dla Rolnictwa”,Medalem Srebrnym Za Długoletnią Służbę,Brązowym Krzyżem
Zasługi

MAREK, STANISŁAW DZIELSKI
Kandydat do Rady Powiatu Toruńskiego

53 lata
Wykształcenie wyższe: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Prawa 
i Administracji, kierunek administracja.

Studia podyplomowe – Uniwersytet Mikołaja Kopernika – Organizacja i Zarządzanie dla Kadr
Kierowniczych oraz Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy.

Pracuję w Urzędzie Miasta Chełmży, gdzie pełnię funkcję Naczelnika Wydziału Spraw
Społecznych i Obywatelskich. 

Zainteresowania – wędkarstwo, dobry film.

ANDRZEJ OKRUCIŃSKI
kandydat na Wójta Gminy Ciechocin

59 lat, żonaty

Starosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
w Samorządzie od 12 lat 
Powiatowy Prezes PSL 
Członek Koła Gminnego PZW

Ściśle współpracuje z Polskim Związkiem Wędkarskim poprzez m.in. sponsorowanie
imprez wędkarskich oraz zakup łodzi dla Społecznej Straży Rybackiej.

Współpraca ta będzie kontynuowana w przyszłej kadencji.

WOJCIECH RAKOWSKI
Kandydat na Wójta Gminy Zbiczno

Wójt Gminy Zbiczno. Inicjator budowy ścieżki dydaktycznej pn. „Historia rybactwa śródlądo-
wego na terenie gminy Zbiczno”, która położona jest za halą widowiskowo-sportową 
w Zbicznie. Kolejną inicjatywą, która została rozpoczęta i zostanie zakończona w przyszłym
roku, jest zagospodarowanie terenów wokół stawu w Najmowie pn. „Osada Rybacka” oraz
w Pokrzydowie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół stawów”. W centrach wsi dookoła
akwenów, powstaną m.in. ścieżki spacerowe, wiaty wypoczynkowe, pomosty rekreacyjno-
widokowe. Koordynator akcji sprzątania brzegów jezior znajdujących się na terenie gminy
Zbiczno.
Program wyborczy:
Zrównoważony rozwój gminy Zbiczno m.in. poprzez:

- budowę kanalizacji ściekowo-deszczowej, która ma na celu ochronę wód,
- budowa dróg oraz ścieżek pieszo-rowerowych,
- dbałość o szkoły i kulturę,
- pomoc publiczna dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.
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MICHAŁ RAMLAU
kandydat do Rady Powiatu Toruńskiego
okręg nr 3 (gminy Obrowo i Czernikowo), miejsce nr 1 na liście Prawa 
i Sprawiedliwości
38 lat
Żonaty, ojciec 3 córek, wykształcenie wyższe - mgr stosunków międzynarodowych na UMK
w Toruniu, obecnie Doradca Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi p. Jana Krzysztofa
Ardanowskiego. 

Wcześniej wieloletni pracownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
w Toruniu, kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy Obrowo.
Od 2010r. Radny Powiatu Toruńskiego, przewodniczący Komisji: Budżetu 
i Finansów, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, członek Rady Sołeckiej.

Nie jestem członkiem PZW, w mijającej kadencji nikt ze Związku nie zwracał się do mnie 
z wnioskiem o pomoc. 
Jeśli zostanę wybrany Radnym na kolejną kadencję deklaruję chęć nawiązania współpra-
cy z Okręgiem PZW w Toruniu.

JAN SURDYKA
kandydat na Wójta Gminy Zławieś Wielka
Komitet Wyborczy Wyborców „Nowy Czas”

Lat 63, żona Wiesława, troje dzieci. 
Wójt Gminy Zławieś Wielka 
W latach 1994 do 1998 radny gminy Zławieś Wielka; od 1998 
do 2010 r. radny powiatu toruńskiego; w latach 1998 do 2002
przewodniczący Komisji Rewizyjnej i członek Komisji
Infrastruktury Komunalnej; w latach 2002 do 2010 członek
Zarządu Powiatu oraz członek Komisji Rolnictwa i Komisji
Infrastruktury Komunalnej; w latach 2003-2010 Przewodniczący Powiatowej Rady
Zatrudnienia.
Wędkarz, członek PZW. Wędkarstwo było i jest moją pasją. Dlatego zawsze chętnie wspie-
ram podejmowane przez koło gminne inicjatywy. Dbam o zapewnienie dogodnego dojazdu
do łowisk znajdujących się nad Wisłą finansując wynajem sprzętu i zakup materiałów nie-
zbędnych do utwardzenia dróg. I właśnie nad królową polskich rzek, w gronie znajomych,
podczas wspólnej zasiadki oczekuję na branie taaakiej ryby.

KRZYSZTOF RAK
Kandydat do Rady Powiatu Toruńskiego z listy Przymierza Samorządowego.
Okręg wyborczy nr 5
Pozycja na liście kandydatów 2

Lat 40. Wykształcenie wyższe administracyjne, mieszkaniec Przysieka, członek zarządu
Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Razem dla Przyszłości”, Prezes koła wędkarskiego 
w Złejwsi Wielkiej, Skarbnik Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”, Radny Rady
Gminy Zławieś Wielka w kadencji 2006-2014, obecnie zastępca wójta gminy Zławieś Wielka,
z zamiłowania wędkarz i żeglarz. Jako aktywny wędkarz i od kilku lat prezes koła wędkar-
skiego znam potrzeby koleżanek i kolegów dzielących ze mną to wspaniałe hobby. Dzięki
doskonałej współpracy i zaangażowaniu członków koła zrealizowaliśmy wiele ciekawych ini-
cjatyw takich jak: zapewnienie dobrego dojazdu do stanowisk wędkarskich oraz dogodnego
miejsca do wodowania łódek na Wiśle, utrzymanie brzegów łowisk w czystości, organizacja
zawodów wędkarskich oraz współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi. 
W powiecie chcę być głosem wszystkich wędkarzy, bo wędkarstwo to niesamowita pasja,
kształtująca w nas wiele wartościowych cech, którą warto promować i rozwijać.

PIOTR KOCIORSKI

Kandydat do Rady Miasta Torunia

Okręg 1, lista PiS, pozycja 5
Urodziłem się i wychowałem w Toruniu nad Wisłą w okolicy nowego mostu.
W 1975 roku, w wieku 14 lat, zdałem egzamin na kartę wędkarską i od tego czasu wędkuję.
Posiadam dyplom inżyniera zootechniki, a od 26 lat pracuję jako dziennikarz, obecnie w mie-
sięczniku Wieś Kujawsko-Pomorska. 
Na swojej drodze dziennikarskiej wiele razy zajmowałem się problematyką wędkarską. Mam
dwójkę dorosłych dzieci – córka Marta i syn Mateusz ukończyli studia na Uniwersytecie
Warszawskim i pracują w swoich zawodach w Warszawie.
Kilka lat temu pracowałem w Polskim Związku Wędkarskim w Toruniu. 
Problemy wędkarzy są mi bardzo dobrze znane. Jeśli uzyskam mandat radnego Torunia, to
w pierwszej kolejności zajmę się utrudnieniami z dojazdem wędkarzy nad Wisłę w okolicach
nowego mostu.
Członek PZW
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TOMASZ ZWOLIŃSKI
Ubiega sie o mandat radnego powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu
okręg nr 3, pozycja 3, lista PSL

56 lat, żonaty, żona nauczycielka, dwóch dorosłych synów

Radny Powiatowy w Golubiu-Dobrzyniu V kadencji,

wiceprezes Zakładu Usług Wodnych Ostrowite,

prezes koła wędkarskiego PZW w Kowalewie Pomorskim

Będąc radnym powiatowym pragnę w dalszym ciągu pracować na rzecz Polskiego Związku
Wędkarskiego. 
Zacieśniać współpracę z Rejonem PZW w Golubiu-Dobrzyniu poprzez promowanie wędkar-
stwa jako formy spędzania wolnego czasu oraz wspierać walkę z kłusownictwem.

FRANCISZEK GUTOWSKI
okręg 3, pozycja 2
kandydat do Rady Powiatu

60 lat, żonaty, wykształcenie wyższe
wicestarosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
pracownik samorządowy od 1978 r.

Prezes Koła Gminnego PZW w Ciechocinie.

Ściśle współpracuje z Polskim Związkiem Wędkarskim m.in. poprzez sponsorowanie imprez
wędkarskich w Rejonie oraz zakup łodzi dla Społecznej Straży Rybackiej.
Współpracę z PZW chce kontynuować w przyszłej kadencji

WOJCIECH DERESZEWSKI
kandydat na Wójta Gminy Kurzętnik

45 lat
Wykształcenie wyższe, doświadczony samorządowiec
Od 2010 roku pełni funkcję Wójta Gminy Kurzętnik. 
Podejmuje liczne inicjatywy mające na celu rozwój społeczno-gospodarczy gminy 
i regionu. Twórca Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Nielbarku, inicjator programu 
pn. ,,Dobrze wykorzystaj 500 + Działki za pół ceny’’, laureat wielu konkursów, uhonorowa-
ny licznymi odznaczeniami i medalami, zdobywca tytułu Wójta Roku 2013. Współzałożyciel
Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Lubawska”, członek Stowarzyszenia Młodych na Rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Prezes Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej.

Aktywnie działa na rzecz ochrony środowiska, czynnie wspiera ochronę wód i rozwój węd-
karstwa w rejonie nowomiejskim. Organizator konkursów wędkarskich.

W przyszłej kadencji planuje dalszą współpracę z Okręgiem PZW w Toruniu.

ŁUKASZ PIASECKI
Kandydat do Rady Miasta Grudziądza
Okręg nr 2, poz. 7 (ostatnia), Koalicja Obywatelska

39 lat
Jestem nauczycielem historii w III Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II 
w Grudziądzu, wcześniej pracowałem w Szkole Podstawowej nr 5.
Jestem członkiem Polskiego Związku Wędkarskiego. Bakcyla wędkarskiego zaszczepił mi
mój Tato, jeszcze w szkole podstawowej. Doskonale pamiętam pierwsze wędkowania 
z kijem bambusowym. Łowię głównie na spławik i metodą gruntową. Życiowa ryba to leszcz
o wadze 3,06 kg (63 cm).
W nadchodzących wyborach samorządowych kandyduję na zaszczytną funkcję 
radnego z Okręgu nr 2 (Śródmieście, Wyzwolenia, Batorego, Kuntersztyn, Tuszewo).
Proszę o zaufanie i oddanie na mnie głosów. Jako radny podejmę współpracę 
z Okręgiem PZW w Toruniu.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich wędkarzy
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JAKUB KOCHOWICZ
Kandydat na Wójta Gminy Lisewo

35 lat, żonaty, 2 córki
wykształcenie wyższe.
wójt Gminy Lisewo
W poprzednich wyborach zaufało mi ponad 58% mieszkańców. 
Największy osiągnięciem w obecnej kadencji, jest dla mnie ogromny wzrost poziomu zaan-
gażowania mieszkańców w sprawy swoich miejscowości. Bez ich udziału nie udałoby się
wykonać 7 boisk sportowych oraz zagospodarować terenów zielonych w centrach miejsco-
wości. Do najważniejszych osiągnięć zaliczam również zdobycie, w 2016 roku - tytułu
„Proobywatelski samorząd województwa kujawsko-pomorskiego“ przyznany przez
Federację Organizacji Pozarządowych pod patronatem marszałka województwa. Druga z naj-
ważniejszych to nagroda Supersamorząd 2017 jako jeden z 10 w Polsce w konkursie orga-
nizowanym przez Fundację im. Batorego w Warszawie - za współpracę z Młodzieżową Radą
Gminy Lisewo.

Każdego roku wspieram finansowo i rzeczowo działające na terenie gminy organizacje poza-
rządowe oraz grupy nieformalne. 
Od 10 lat współpracuję z Okręgiem PZW w Toruniu. W 2017 zostałem zaszczycony przyzna-
niem mi odznaki „Zasłużony dla Polskiego Związku Wędkarskiego”.
Każdego roku wspieram koło wędkarskie w Lisewie poprzez dofinansowanie zakupów
nagród oraz zakup materiału zarybieniowego. Uczestniczę co roku w zawodach i spotka-
niach wędkarskich. Współpraca z Okręgiem oraz samymi wędkarzami jest ważną częścią
mojej pracy i nadal w kolejnych latach zamierzam czynnie wspierać i uczestniczyć w działa-
niach Okręgu.

MARCIN SKONIECZKA
Kandydat na Wójta Gminy Płużnica

Żonaty, czwórka dzieci
Wójt gminy Płużnica 

W 2016 roku zajął trzecie miejsce w województwie kujawsko-pomorskim w rankingu
„Samorządowy menedżer regionu” ogólnopolskiego dziennika Puls Biznesu. Kierowana
przez niego gmina zajęła drugie miejsce w Polsce w Rankingu samorządów
„Rzeczpospolitej” 2015 najlepiej wykorzystujących fundusze unijne, a w 2014 r. otrzymała
Nagrodę Obywatelską Prezydenta RP. Wspólnie z żoną i czwórką dzieci mieszka w miejsco-
wości Wieldządz, w gminie Płużnica.

Gmina Płużnica zagospodarowała teren nad dwoma jeziorami. Projekty były konsultowane 
z wędkarzami, co zaowocowało między innymi wykonaniem parkingów i miejsc do wodo-
wania łodzi. Ponadto gmina wspiera osiągającą wspaniałe sukcesy szkółkę wędkarską 
w Wieldządzu. 
Współpraca z wędkarzami przynosi konkretne rezultaty, więc chciałbym ją kontynuować 
w kolejnych latach, z korzyścią dla PZW i gminy Płużnica.

KATARZYNA ORŁOWSKA 
Okręg nr 2. Pozycja na liście nr. 5.
W wyborach startuję z listy Obywatelskiego Komitetu Samorządowego dla
Powiatu Toruńskiego

46 lat, mężatka, mama córki Julii,

Absolwentka UMK Toruń – mgr biologii, ukończone studia podyplomowe w zakresie:
Pedagogika - WSP Bydgoszcz, Public Relations – Akademia Ekonomiczna Poznań,
Administracja samorządowa – UMK Toruń.

Inspektor ds. promocji, sportu i kultury w Urzędzie Gminy Chełmża
redaktor naczelna Gazety Gminy Chełmża KURENDA, pełnomocnik 
ds. organizacji pozarządowych w gminie.

Pracuję w samorządzie od 25 lat, co pozwala mi być na co dzień z mieszkańcami i towa-
rzyszyć im w wielu dziedzinach ich codziennego życia.

Będąc lokalną publicystką – za pośrednictwem lokalnych mediów 
przekazuje mieszkańcom bieżące  informacje z życia i działalności ich samorządu.
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KRZYSZTOF MAĆKIEWICZ

Kandydat do Rady Powiatu Wąbrzeskiego

Starosta Wąbrzeski (1999 – 2018) 

Zdaniem Starosty bardzo ważnym elementem zrównoważonego rozwoju powiatu jest nada-

nie właściwej rangi problematyce z zakresu ochrony środowiska. 

Od początku powstania powiatu wspiera wszelkie działania na rzecz Społecznej Straży

Rybackiej w Wąbrzeźnie. 

Inicjuje różnego rodzaju zakupy sprzętu i wyposażenia, które w istotny sposób poprawiają

funkcjonowanie Społecznej Straży Rybackiej.

53 lata, mężatka, czwórka dzieci. Wykształcenie średnie. Pracuje w PKP od 1980 roku
na stanowisku dyżurna ruchu na stacji Wąbrzeźno i Papowo Toruńskie.

Przez wiele lat pracowałam społecznie na rzecz środowiska szkolnego, pełniąc funkcję
przewodniczącej Rad Rodziców. Czynnie działam w swoim zakładzie pracy, reprezen-
tując współpracowników w Zarządzie Organizacji „Solidarność”. Od 2002 r. jestem stra-
żniczką grobu bł. Ks. Jerzego Popiełuszki na Żoliborzu w Warszawie. Zostałam odzna-
czona Złotym Krzyżem za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej. A za swoją nienagan-
ną pracę w służbie wyróżniono mnie odznaką Zasłużony dla Kolejnictwa. Dwukrotnie
wygrałam konkurs z zakresu bhp dla pracowników PKP w Zakładzie Linii Kolejowych 
w Bydgoszczy, co spowodowało, że z dużym poparciem współpracowników i przeło-
żonych wygrałam w czerwcu 2018 r. wybory na zakładowego społecznego inspektora
pracy w Bydgoszczy.

Mąż jest komendantem Społecznej Straży Rybackiej w Wąbrzeźnie. To właśnie on zara-
ził mnie wędkarstwem i nauczył wędkowania. Do Polskiego Związku Wędkarskiego
wstąpiłam w 2000 roku. Od tej pory to moja wielka pasja. Znam potrzeby wędkarzy,
które w miarę możliwości będą starała się przedstawiać w przyszłej Radzie Miasta, tak
jak to robiłam w obecnej kadencji. Zawsze też służę pomocą w organizacji zawodów
wędkarskich, szczególnie tych z okazji Dnia Dziecka. Trzykrotnie brałam udział 
w Mistrzostwach Polski Kolejarzy w wędkarstwie spławikowym, odnosząc sukcesy dru-
żynowo i indywidualnie, reprezentując Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy.

Los mieszkańców Wąbrzeźna jest dla mnie bardzo ważny i nie potrafię przejść obojęt-
nie obok człowieka, który potrzebuje pomocy. Jako radna mogę tę pomoc świadczyć
lepiej i sprawniej, dlatego też postanowiłam ponownie kandydować na radną Rady
Miasta Wąbrzeźno.

BOGUMIŁA JABŁOŃSKA
Kandydatka do Rady Miasta

Wąbrzeźna
Okręg wyborczy nr 4

Żonaty ,dwoje dzieci, troje wnucząt-Alusia, Arturek, Juleczka.

Starosta Powiatu Chełmińskiego
Wiceburmistrz Chełmna w latach 1998-2002

Wykształcenie wyższe - techniczne oraz podyplomowe studia z organizacji i zarządzania. 

Szanowni Państwo od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej dla samorządu powiatu cheł-
mińskiego naczelnym celem była gospodarka i szkolnictwo, jako kluczowe elementy w poli-
tyce rozwoju regionu. Duże nakłady pieniężne przeznaczyliśmy na modernizacje i rozwój
szpitala. Dzięki pozyskanym środkom unijnym rozbudowaliśmy infrastrukturę drogową do
najwyższego poziomu w województwie .Poprzez nasze działania staraliśmy się poprawić
jakość życia mieszkańców oraz wspierać różne formy aktywności społecznej.

Sukcesy 4 -letniej kadencji: 
- pozyskanie ok.40 mln zł środków zewnętrznych, 
- modernizowanie ponad 40 km dróg powiatowych, 
- pobudowanie trzech rodzinnych domów dziecka, 
- renowacja budynku Zespołu Szkół nr 2, 
- utrzymanie I miejsca w zdawalności matur w województwie, 
- remont internatu i szkoły w Grubnie, 
- wyremontowanie oddziałów szpitalnych oraz zakup tomografu komputerowego .

ZDZISŁAW GAMAŃSKI
okręg nr 1 (miasto Chełmno), poz.1

Kandydat do Rady Powiatu
Chełmińskiego z Komitetu Wybor-
czego Wyborców Twoje Chełmno-

Twój Powiat 2001
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Idea zarybiania jest prosta i łatwa 
w realizacji. 
Z ikry uzyskanej w procesie
sztucznego lub naturalnego tarła, 
w kontrolowanych warunkach
środowiska, przy wysokiej 
przeżywalności osobniczej, uzyski-
wany jest wylęg względnie formy
młodociane ryb.

W końcowym etapie wpuszczane
zostają one do użytkowanych 
rybacko-wędkarsko wód, w celu
wzmocnienia bytujących tam 
populacji ryb, a także zwiększenia
wysokości ich odłowu.

Z rybackiego punktu widzenia zabieg
powinien być wieńczony sukcesem,
niejednokrotnie nie ma też dla niego
alternatywy, jak chociażby 
w przypadku ponownego wysiedlenia
wymarłego gatunku, lub utrzymania
gatunku nierozradzającego się
samodzielnie.

Prof. dr Robert Arlinghaus,
Instytut rybactwa oraz Uniwersytet
Humbolta w Berlinie.

Uprawniony do rybactwa dysponuje
narzędziami umożliwiającymi prowadzenie
racjonalnej gospodarki rybacko-wędkar-
skiej w ramach zrównoważonego rozwoju.

Gospodarka ta powinna być zgodna 
z następującymi kryteriami zrównoważone-
go rozwoju:

- bezpieczeństwo ekologiczne, a więc zary-
bianie gatunkami, których liczebność 
i występowanie jest zagrożone z powodu
degradacji ekosystemu wodnego a ich
wprowadzenie nie zakłóci równowagi
między elementami tego ekosystemu;

- preferencje społeczne, a więc zarybianie
gatunkami atrakcyjnymi dla wędkarzy, 
a także poszukiwanymi przez konsumentów;

- podstawa ekonomiczna, a więc zarybianie,
którego wynik zapewni dochód czy to ze
sprzedaży zezwoleń wędkarskich, czy ze
sprzedaży złowionych ryb;

- umocowanie prawne, a więc spełnianie
kryteriów wynikających z umów i operatów
rybackich.

W Polsce śródlądowe wody powierzchnio-
we płynące są własnością Skarbu Państwa 
i zostały podzielone na obwody rybackie,
które w głównej mierze znajdują się we wła-
daniu Polskiego Związku Wędkarskiego, ale

EKOLOGICZNE, GOSPODARCZE 

I SPOŁECZNE ASPEKTY ZARYBIEŃ
boleń

brzana

certa

jaź

kleń
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także innych podmiotów, w tym osób fizycz-
nych.

Każdy podmiot, aby stać się uprawnionym
do rybactwa musiał wygrać konkurs na
rybackie użytkowanie obwodu rybackiego.
Tym samym zobowiązał się w podpisanej
umowie do realizowania zasad użytkowania
obwodu, wynikających z samej umowy oraz
operatu rybackiego.

Konkursy na użytkowanie obwodu rybackie-
go obejmują szereg kryteriów, z których naj-
ważniejszym jest wskazana w operacie
rybackim gospodarka zarybieniowa, ocenia-
na pod względem nakładów finansowych 
i struktury gatunkowej. 
Poszczególnym gatunkom przyporządkowa-
no różne współczynniki ich znaczenia dla
rybackiego typu wody: inne dla rzek, jezior 
i zbiorników zaporowych. Najwyższe warto-
ści otrzymały ryby drapieżne, łososiowate,
koregonidy, reofilne oraz wybrane ryby kar-
piowate strefy litoralu (lin i karaś).

Powierzchnia wód użytkowanych przez
uprawnionych do rybactwa wynosi (dane 
z 2016 r.) blisko 390.000 ha. Z kolei w okresie
ostatnich 9 lat średnioroczna wartość nakła-
dów finansowych na zarybianie kształtuje się
na poziomie 35 mln zł.

Takie gatunki jak: szczupak, sandacz, okoń,
węgorz, lin i karaś pospolity charakteryzują
się znaczeniem ekologicznym, gospodar-
czym i społecznym w skali całego kraju. 
Z kolei znaczenie ekologiczne i społeczne
(wędkarskie) w skali kraju reprezentują:
lipień, pstrąg potokowy, boleń, jaź, kleń,
brzana i świnka, lokalnie: sieja sum, łosoś,
troć wędrowna, troć jeziorowa i głowacica.

Największe znaczenie gospodarcze i wędkar-
skie mają leszcz i płoć, które rozradzają się 
w sposób naturalny, a ich liczebność stymu-
lowana przez proces eutrofizacji polskich
jezior nie wymaga w zasadzie zarybień.

Odrębnym przypadkiem jest karp, uznany za
gatunek obcy w polskiej ichtiofaunie.
Hodowany w stawach ma duże znaczenie
gospodarcze, jednak jego obecność w nie-
których obwodach rybackich ma znaczące
poparcie wędkarzy i z tego powodu jest do
nich wprowadzany.

Zarybienia wód obwodów rybackich 
w całym kraju, bądź lokalnie obejmują 25
gatunków ryb, stanowiących przedmiot ope-
ratów rybackich (oraz od kilku lat będący
pod całkowitą ochroną jesiotr ostronosy,
będący przedmiotem restytucji tego gatun-
ku w polskich rzekach), są to: sielawa, sieja,
szczupak, sandacz, okoń, węgorz, sum,
miętus, troć jeziorowa, troć wędrowna,
łosoś atlantycki, głowacica, lipień, pstrąg
potokowy, boleń, jaź, kleń, brzana, certa,
świnka, lin, karaś pospolity i w zależności od
potrzeb leszcz, płoć i karp.

Opr. AJ (źródło: Zarybienia polskich jezior,
rzek, zbiorników zaporowych a aspekcie
ekologicznej, społeczno-kulturowej i ekono-
micznej funkcji gospodarki rybacko-wędkar-
skiej – Maciej Mickiewicz; wyd: Działania
prośrodowiskowe w racjonalnej gospodarce
rybackiej pod red. Arkadiusza Wołosa, IRŚ
Olsztyn 2018 r.)

świnka

sieja

pstrąg potokowy

troć wędrowna

lipień

łosoś atlantycki



W dniach 27-30.06.2018 r. dzieci z Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej w Brodnicy, na zaproszenie Royal Fishing Club
z Hamburga wzięły udział w Międzynarodowym Spotkaniu
Wędkarskim Dzieci i Młodzieży na Rugii. Celem tej akcji jest zor-
ganizowanie wędkowania promującego ponadnarodowe poro-
zumienie dzieci i młodzieży z różnych krajów oraz kształtowanie
postaw młodzieży poprzez różnorodne formy kontaktów i
współpracę z rówieśnikami z innych krajów. W tym roku uczest-
niczyły dzieci z Niemiec, Czech oraz Polski, której jedynymi
reprezentantami byli młodzi wędkarze z naszego Okręgu.

Koszty obozu zostały w całości pokryte przez fundację Royal

Fishing Club, natomiast koszt transportu przez Urząd
Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Podczas obozu dzieci miały możliwość wędkowania z dużego
kutra na morzu Bałtyckim oraz z małych łódek. Dla kilku młodych
wędkarzy połów był udany. Ponadto dzieci uczestniczyły 
w zajęciach w terenie, podczas których wyławiały zwierzątka
zasiedlające brzeg morza. Następnie każde żyjątko zostało
omówione i wpuszczone do morza. 
Na koniec wszystkie dzieci zostały uhonorowane pamiątkowymi
pucharkami, a największy puchar w każdej drużynie dostało
dziecko, które złowiło największą rybę. 

IS

MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE WĘDKARSKIE DZIECI I MŁODZIEŻY NA RUGII

Dzieci i organizatorzy, od lewej: Ryszard Bober - Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Jerzy Fijołek -
Przewodniczący Rady Rejonu Brodnica, Mirosław Purzycki - Prezes Zarządu Okręgu PZW w Toruniu, Piotr Boiński - Starosta Brodnicki


