
                                                                                                                                  

                                                                                                                 

Rybacy! 

25 kwietnia br. /wtorek/o godz. 9.30 spotkamy się przed Ministerstwem Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie – ul. Nowy Świat 6/12. Tam właśnie rozpoczniemy 

          ogólnopolski solidarnościowy protest  rybaków śródlądowych 
 przeciw niedopuszczalnym próbom ministra Marka Gróbarczyka odebrania lub ograniczenia polskiej 
akwakulturze rekompensat wodno-środowiskowych, które zostały zapisane w Rozporządzeniu MGMiŻS z dnia 

28.02.2017 r. /działanie 2.5. Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe/. 

Tym razem  rybacki protest  rozszerzamy na ulice Warszawy i siedzibę Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przy Alejach 
Ujazdowskich 1/3,  gdzie około  godziny 15.00 nastąpi  zakooczenie protestu.                                                            
Podczas naszej akcji rozdamy „ostatnie”  symboliczne karpie z naszych stawów. 
Apelujemy do rybaków o liczne stawienie się na protest wraz z rodzinami i wszystkimi którzy popierają  naszą wspólną 
sprawę. Od naszej determinacji w słusznej sprawie zależy los naszych rekompensat wodno-środowiskowych.  
 Prosimy zabrad ze sobą sprzęty rybackie; kasarki, sufaty, włoki, buty rybackie itp.  
Organizatorzy protestu zapewniają;  banery, flagi, kamizelki, nagłośnienie,  napoje i ciepły posiłek. 
Po proteście będzie można zwiedzid indywidualnie Łazienki Królewskie w Warszawie (ogrody do godz. 21.00, obiekty 
do godz. 16.00) położone obok miejsca zakooczenia naszego protestu. 
 
Kontakt do organizatorów protestu:   
Anna Kuśmierczak -Kuceł       tel. 608 667 438      e-mail: rybybelzec@wp.pl 
Andrzej Dmuchowski              tel.  606 225 346     e-mail: rybilawa@vp.pl 
 
Koordynatorzy zgłoszeo na  protest z poszczególnych województw:  

mazowieckie -   Leszek Staniszewski  603 917 630                                                                 
warmiosko-mazurskie, podlaskie - Andrzej Dmuchowski  606 225 346                                                                 
kujawsko-pomorskie, łódzkie - Zbigniew Szczepaoski  501 046 324                                                                            
świętokrzyskie, pomorskie - Wacław Szczoczarz 606 499 449                                                                                                
lubuskie, zachodnio-pomorskie - Zdzisław Banaszak  605 947 416                                                                                         
małopolskie -Marian Tomala  502 526 580                                                                                                                   
podkarpackie- Agnieszka Andruszewska  796 503 410                                                                                                  
lubelskie -Paweł Wielgosz  608 850 771, Anna Kuśmierczak-Kuceł 608 667 438                                                                          
wielkopolskie - Anna Kuśmierczak-Kuceł 608 667 438                                                                                                 
dolnośląskie -Marcin Maśluk 501 217 702                                                                                                                      
śląskie, opolskie- Marek Ferlin 663 190 121 663 036 183 
                                                                                                                                                                                                                     
Jakub  Jarosz    - koordynator protestacyjnej kolumny  samochodów  dostawczych   
                            -  tel. 502 238 798                 
 
  

Dlaczego musimy przybyd do Warszawy jak najliczniej?  Nie tylko z powodu bardzo poważnie zagrożonych 
rekompensat, ale także, aby stanowczo zaprotestowad przeciw sposobowi podejmowania decyzji w 
„naszym” ministerstwie. Nie jesteśmy bezwolnym planktonem. Jeśli dziś bez oporu pozwolimy na 
odebranie lub ograniczenie kwoty rekompensat, jutro odbiorą nam całe gospodarstwa!  
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