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Polskich i niemieckich wędkarzy łączy od wielu lat przyjazna
współpraca. W okresie europejskiego łączenia się narodów,
poszukiwania odpowiedzi na naglące pytania dotyczące tera-
źniejszości i przyszłości, wędkarze zorganizowani
w swoich związkach , chcą mieć swój wkład w skuteczne
reprezentowanie interesów wędkarstwa w celu zachowania i

tworzenia warunków do wykonywania różnych form wędko-
wania zgodnie z zasadami etyki wędkarskiej oraz zachowania i
pielęgnacji środowiska naturalnego oraz ochrony stanu zary-
bienia.
Ponad związkowe i ponad krajowe użytkowanie akwenów
wędkarskich przez wydanie wspólnego uprawnienia do węd,
kowania tworzy warunki jeszcze ściślejszej współpracy.
Realizując wyżej wymienione zamiary.
Krajowy związek wędkarski Brandenburg e,V w DAV e.V.,
Krajowy związek wędkarski Mecklenburg - Vorpommern
w VdSF e.V,
PZW Toruń, PZW Bydgoszcz, PZW Białystok, PZW Elbląg
PZW Gdańsk, PZW Gorzow Wielkopolski, PZW Jelenia Góra,
PZW Katowice, PZW Kielce, PZW Koszalin, PZW Lublin, PZW
Opole, PZW Okręg Nadnotecki - Piła, PZW Poznań, PZW
Rzeszów, PZW Sieradz, PZW Słupsk, PZW Szczecin, PZW
Wrocłary PZW Zamość, PZW Zielona Gora oraz Gospodar-
stwo Rybackie PZW w Suwałkach, reprezentowarte przezZG
PZW Warszaw a zawier ają następujące porozu m ie nie.

§1
Przyznanie wspólnego u prawn ien ia do wędkowa n ia
Sygnatariusze porozumienia zobowiązu.ją się uznawac człon-
kostwo kazdorazowo w innym związku oraz na życzenie
wystawić wspólne, międ.zynarodowe wynikające z_ niniejsze-
go porozumienia uprawnienie do wędkowania dla akwenu na
swoim obszarze działalności. Podstawą wydania uprawnienia
do wędkowania są w kazdym wypadku.
1. dowód tożsamości danej osoby,
2, zaświadczenie aktualnego członkostwa we własnym

związku,
3. karta wędkarska względnie potwierdzenie wniesienia

opłaty urzędowej (Fi sch era bg a be)
4 posiadanie związkowego uprawnienia do wędkowania,

które obowiązuje na obszarze działalności stron
porozumienia.

§2
Obszar obowiązywania

1. Wazność uprawnienia do wędkowania odnosi się do
powierzchni akwenu, do zarządzania którego jest uprawniony
dany związek wędkarski, powierzchnia ta musi zostać poznana
przez związki partnerskie na podstawie aktualnego spisu
akwenów. Obowiązek zaciągnięcia informacji należy do
uprawnionego do wędkowania.
2. Na wodach salmonidów (wody gorskie) LAV Branden-bur-
gia mogą wędkować tylko osoby , które mają takie zezwo|e-
nie we własnym kraju, Za uprawnienie do wędkowania na
w/w wodach pobierana jest dodatkowa opłata , która stanowi
50 % opłaty za wędkowanie na wodach górskich wnoszonej
przez węjikarzy LAV Brandenburgia
w macierzystym Związku. 

§ 3
Regulamin wędkarski

Używanie uprawnienia do wędkowania mozna wykonywać
przy uwzg|ędnieniu krajowych i regionalnych zarządzeń oraz
wewnętrznych regulacjach danego związku, Obowiązek zacią-
gnięcia informacji o obowiązujących zarządzeniach należy do
wędkarza. Naruszenie przepisów może skutkować definityw-
nym natychmiastowym odebraniem uprawnienia
do wędkowania. 

§ 4
Uprawnienie do wędkowania

Związki partnerskie mają obowiązek wydawać dwujęzyczne
uprawnienie do wędkowania. Jest ono ważne tylko w połącze-
niu z dokumentem członkowskim związku ojczystego, który
będzie dokumentował wniesienie pełnej składki rocznej,

§5
Przeprowadzenie dowodu

Uprawnienie do wędkowania musi posiadać właściwą nume-
rację i być zarejestrowane - celem umożliwienia stwierdzenia
wydania uprawnienia do wędkowania. Dystrybucjalsprzedaż
uprawnień do wędkowania odbywa się przez biuro danego
ZwiązkulOkręgu. Kupujący uprawnienie do wędkowania

zostanie wpisany na listę z podaniem nazwiska, adresu i zwi-
ązku, Przy sprzedaży uprawnienia do wędkowania kupujący
przedłoży ważne dokumenty członkowskie danego związku,
Lista adresów oddziałów zostanie dołączona do porozumienia,
Koordynatorem porozumienia jest Okręg PZW Toruń, Z tego
tytułu przysługuje mu 10 oń łącznych dochodów ze sprzedaży
uprawnień do wędkowania. 

§ 6
Wpływy
Wpływy ze sprzedaży uprawnień do wędkowania dzie|i się
pomiędzy partnerów porozumienia proporcjonalnie do sprze-
daży uprawnień polskim i niemieckim członkom związku.
Dochody ze sprzedaży uprawnień niemieckim wędkarzom
wpłyną do PZW dochody ze sprzedaży uprawnień polskim
wędkarzom przysługują LAV Brandenburg oraz LAV
Mecklenburg - Vorpommern po 50%,

Przeznaczenie wpĘwów
1. Członkowie porozumienia obu krajów podczas spotkania
rozliczeniowego odbvwającego się co dwa Iata podejmą
kazdorazowo decyzję o podziale i przeznaczeniu przyszłych,
rocznych wpływów za uprawnienia do wędkowania sprzedane
w roku następnym. W pierwszej kolejności wpływy ze sprze-
daży powinny zostać przeznaczone na zarybienia oraz wspól.
ne programy ochronne ichtiofauny,
2. Strona polska ustala podział swoich wpływów za uprawnie-
nia do wędkowania w następujący sposób:
Zarządy Okręgów Szczecin, Gorzów Wielkopolski,. Jelenia'
Góra i Zielona Góra otrzymują swój udział proporcjonalnie do.
powierzchni swoich wód przy zastosowaniu współczynnika ,

1,3. w przypadku Zarządów Okręgów Toruń, Bydgoszcz,,
Gdańsk, Piła, Wrocław, Katowice Lublin, Rzeszów oraz
Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach zostanie zastoso-

Ksztaltowanie ceny
1. W celu włączenia możliwie jak najwięcej członkówzwiązków.
do ponad granicznego wędkowania, w celu popieranią tury-
styki, umożliwienia osobistego poznawania się nad wodą, w, ,

celu przyczynienia się do europejsko progresywnej atmo-
sfery w krajach, wymagane jest, aby ustalić umownie społecz-
nie dostosowane ceny za uprawnienie do wędkowania.
2. Ceny będą uzgadniane pomiędzy związkami , na kolejne
dwa lata podczas spotkań rozliczeniowych.
3. Osoby, które nie są zorganizowane w LAVB w DAV e.V, lub
LAV MP w VDSF e.V płacą za roczne zezwolenie na wędko-
wanie co najmniej 125 €.

§9
Okres obowiązywania porozumienia

1. Porozumienie zostaje zawarte na okres 2 lat, poc4ynając od
dnia 01,01,2013 roku. jako kontynuacja porozumie,nia,
z roku 200'l ,

Porozumienie jest automatycżnie przedłużane o kolejny rok, ',

jeżeli nie nastąpi pisemne wypowiedzenie porozumienia przez
jedną ze §tron z zachowaniem 6 miesięcznego okre§u wypo-
wiedzenia przed końcem roku kalendarzowego.
2. Stronom porozumienia przysługuje prawo do wypowie-
dzenia porozumienia, jeżeli zmiana krajowego ustawodaw- ,

, lnne u§talenia
1. Niniejsze porozumienie może zostać poszerzone przez inne
jednostki organizacyjne związków Poszerzenie jest zalezne od
zgody wszystkich uczestników porozumienia .

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia
wymagają formy pisemnej.
3. Nieskuteczność ( nieobowiązywanie ) pojedynczych regula-
cji Porozumienia nie ma wpływu na skuteczność pozostałych
regulacji ( postanowień ) Porozumienia. Wszystkie strony
Porozumienia zobowiązują się już teraz. aby niezwłocznie
wprowadzić w politvce Związku skuteczne regulacje prawne,
które będą zbliżone do obecnie nieskutecznych (nieobowiązu-
jących) regu|acji obowiązujących, To samo obowiążuje w przy-
padku , gdy porozumienie zawiera lukę prawną.
4. Niniejsze porozumienie zostało spisane w języku niemiec-
kim i polskim oraz sporządzone w 15 egzemplarzach,
Pasewalk, 22.1 1.20l 2 r.



Die polnischen und deutschen Angler verbindet seit vielen
Jahren eine freundschaftliche zusammenarbeit.
ln der Zeit des europdischen Zusammenwachsens der
Nationen, des Suchens nach Antworten auf die driingenden
Fragen der Gegenwart und Zukunft, wollen die organisierten
Angler ihren Beitrag zu einer wirkungsvollen lnteressenver-
tretung leisten. Dabei steht die Erhaltung und Schaffung der
Voraussetzungen zur Ausubung aller Formen des Angelns
sowie die Bewahrung und Pflege der Natu1 insbesondere der
Gewasser und Fischbestónde im Mittelpunkt ihres Wirkens.
Die verbands- und landesubergreifende Nutzung der Angel-
gewdsser durch die Herausgabe einer gemeinsamen Angel-
berechtigung bildet dafL]r die Voraussetzung einer noch enge-
ren zusammenarbeit.
Die oben genannten Vorsżitze realisierend, schlieBen
der Landesanglerverband Brandenburg e. V. im DAV e, V
der Landesanglerverband Mecklenburg-Vorpommern im
VDSF e. V
PZW Toruń, PZW Bydgoszcz,PZW BiaĘstok, PZW Elbląg
PZW Gdańsk, PZW Gorzów Wielkopolski, PZW Jelenia Góra,
PZW Katowice, PZW Kielce, PZW Koszalin, PZW Lublin, PZW
Opole, PZW Okręg Nadnotecki - Piła, PZW Poznań, PZW
Rzeszów, PZW Sieradz, PZW Słupsk, PZ\N Szczecin, PZW
wrocław, pzw zamość, pzw zielona Góra und der
Fischereibetrieb PZW Suwalki - reprósentiert von ZG PZW
Warszawa folgendes Abkommen.

Vergabe der gemeinsamen Angelberechtigung
Die Unterzeichner des Abkommens verpfl!chten sich die
Mitgliedschaft im jeweilig anderen Verband anzuerkennen und
auf Wunsch die gemeinsame Angelberechtigung fur die
Gewasser ihres Geschóftsbereiches auszustellen.
Grundlage fur die Vergabe dieser Angelberechtigung sind in
jedem Fall:
1, Die Vorlage des Personalausweises.
2. Der Nachweis der aktuellen Mitgliedschaft im Verband am
Hauptwohnsitz.
3. Der Fischereischein bzw. der Nachweis der bezahlten
Fisc hereia bgabe,
4. Die Verbandsangelberechtigung, die im Geschdftsbereich
des jewei li ge n Vertrags-partners g Liltig ist.

§2
Geltungsbereich
Die Gu|tigkeit der Angeiberechtigung bezieht sich auf die durch
den j ewei li gen Verband verfu gun gsberechtigte Wasser-flóche,
die durch das aktuelle Gewasserverzeichnis den partnerver-
banden bekannt zu machen ist. Die lnformation-spflicht
obliegt dem angel-berechtigtem Gast. Salmonidenge-wdsser
sind nur unter den Bedingungen beangelbar, wie sie fur Perso-
nen des jeweiligen Landes gelten, die eine Angelberechtigung
fur diese Gewósser im eigenen Land erworben haben. FLir
diese Salmonidenąngełberechtigung wird.,ein, 50,% hóherer
Preis als , fłr : die ' Angelber_echtigung.,:l:fif.,..,,.,e1|gerneine,
An gelgewósser erhoben.

§3
. ,, , ], ". ' ',, ,. Angelordnuqg, ,:.,].]',,,. ,,.:i.'.

Die Austihung der, Angelfischerei. hal.u$§il Beachtung der
nationalen,,,un'd, fegionalen Bestimmungiin]§§wie der verband:
sinterneń, Ord,r.lungen des Gastlą§d,e§.,:Źu:,€rfolgen, §ie
lnformation§pflieh(,Óber giiltige Bestimmungen liegt beim,
Gastang'ei.]Zuwide.lhand}ungen h'ó,b,.enl.deft l solortigen ersat-
zlosen Ęinżq§ d,ei AngelbereĘhtigun§l,żuf ,ń&gIichen Folge,

§4
.,:,l,,.''.,. :' Angelberrrc_htis§ń§..,'.. .,

Durch,. ..dia,'., Partnerveibónde,-:, iśt'' ]eińe ]' zweisprachige
Ange|berechtigung herauszugebęn. Sie ist nur in Verbinduńg
mit dem, die Bezahlung des vollen Jahresbeitrąges nach-
weisenden MitgliedsdokumeRt;. :jJe§,:Heińatverbandes gOltig,

§5
Nachwei§fiihrung',:j ",,

Die Nachweisfuhrung uber ausgegebene Angelberechtigun-
gen ist durch entsprechende : , ., , .

ńegistrierung und' Nummerierung zu gewdhrleisten, Der
Vertrieb eńo|gt durch die Geschdftsstellen der Verbónde,
Die Kłiufer einer 'Angefberechtigung sind in einer Liste mit
Name, Anschrift und Verband zu eńassen, Beim Verkauf einer
Angelberechtigung mussen die gultigen Mitgliedsdokumente
des jeweiligen Verbandes durch den Kóufer vorgelegt werden.

Eine Anschriftenliste der Geschdftsstellen wird dem
Abkommen als Anlage hinzugefugt.
Die Funktion des koordinators ubernimmt der pzw Torun. lhm
stehen dafur 10 ok der
Gesamterlóse aus dem Verkauf der Angelberechtigungen zu.

§6
Einnahmen

Die Einnahmen aus dem Verkauf der Angelberechtigungen
werden proportional des Verkaufs der Berechtigungen an
polnische und deutsche Verbandsmitglieder zwischen den
Partnerverbżinden aufgeteilt, Erlóse aus dem Verkauf an deut-
sche Angler flieBen den PZW Verbónden zu. Erlóse die aus
dem Verkauf an polnische Angler resultieren, stehen dem
LAVB Brandenburg und dem Landesanglerverband
Mecklenburg-Vorpommern zu je 50 ok zu,

§7
Verwendung der Einnahmen

1. Die Unterzeichner des Abkommens aus beiden Lóndern
entscheiden alle 2 Jahre wiihrend des Abrechnungstreffens
daruber, wofur die zukunftigen, jóhrlichen Einnahmen aus den
verkauften Angel berechtigun gen im nóchsten Jahr verwendet
werden, Vorrangig sotlen die eingenommenen Mittel flir
Fischbesatz und gemeinsame Programme zum Schutz der
lchthyofauna verwendet werden,
2. Die polnische Seite teilt ihre Einnahmen fur Angelberechti-
gungen wie folgt: PZW-Vorstónde Szczecin, Gorzow Wlkp.,
Jelenia Gora, Zielona Gora erhalten ihren Anteil proportional
zu ihrer Gewdsserflóche untef Anwendung des Koeffizienten
1,3. PZW-Vorstónde Torun, Bydgoszcz, Gdansk, Pila,
Wroclaw, Katowice, Lublin, Rzeszow und der Fischereibetrieb
PZW Suwalki nach dem Koeffizient 1,0.

§8
Preisgestaltung

1. Um móglichst viele Verbandsmitglieder in die grenzuber-
schreitende Angelei einzu-beziehen. damit den Tourismus zu
fórdern, persónliches Kennenlernen am Gewósser zu ermógli-
chen, um zu einer europaprogressiven Atmosphóre in den
Landern beizutragen, macht e§ sich eńorderlich, sozialver-
trdglich angepasste Preise fOr die Angelberechtigung fesżulegen.
2. Die Preise werden wdhrend der gemeinsamenTreffen ffar
die nóchsten 2 Jahre) zwischen den Verbónden abgestimmt.
3. Personen, die nicht dem Landesanglerverband Branden-
burgdesDAVe.V'odęrLandesanglerverbandMecklenburg-
Vorpommern des VDSF e, V. angehóren, zahlen fOr eine ,| ,,'

Jahresangelgenehmigung mindestens ]25 €,
§9

Giiltigkeitsdauer des Abkommens
1, Das Abkommen wird fur 2 Jahre abgeschlossen,'beginnend ',':,], ''

mit dem 01.01.2013, Es gilt als Fortfuńrung des Veńrages aus
dem Jahr 2002 und verliingert sich automatisch um ęin weite- ]]:

res Jahr, wenn nicht mit einer Frist von 6, Monaten vor"
Abschluss des Kalenderjahres die schriftliche Kótrdlgung
eines Partners eńolgt.
2. Den Partnern steńt ein auBerordentliches'Krindigungsrecht
zu, wenn durch Verónderung der nationalen GesĆtzgebung
eine Weiterfuhrun§ de§ Abkommens unmógtich,wird: .

§10 , :

§ortstigoRegelungen:::,..:.:,,:.,.....
1,DiesesAbkommenkanndurchandereorgani§ątion§§iiiha:,...'.,.....:...
iten der Verbónde erweiteń werden. Die Erweiterufi§".i§\:..,1,,.:1:,;,.,,,;.. |,

abhóngig von der Zustimmung aller Teilnehmęł .:dęŚ,,.,,, . , ,, .,1.,|,

Abkom-mens.
2, Alle Anderungen und Ergónzungen dieses Abkommćns,'' ....'...,....: . ,,::, :

haben schriftlich zu eńolgen.
3. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des .Ąbkom: : |::..'.",..,:,:,,::,,|::,,::-: ,,

mens beruhrt die Wirksamkeit der ubrigen Bestimmungen des
Abkommens nicht. Alle Pańner verpflichten sich schon jeffi
fr-lr diesen Fall. unverztiglich eine rechtswirksame Regelung_ '. ,,,:,,,:;,:,:,.|-,:..:.,i

herbeizufthren, die dem verbandspolitisch gewol|tern; der' 
",,, 

1:,;",,;,1;,:11;,;,1:,;:i,

unwirk_samen Regelung ńóglichst n.ąrre komm|.,:,,:,,.:, :],]i,,:.;11.,::;.11;;;,,::1.;.

Entsprechendes gilt, falls das Abkommen eine Ręch.t§Jl]9..ł,9.:.,,.:..;.,,:.,,,,.,ł,,:,..;:.:.,,:,:,:,l'

enthdlt.
4. Dieses Abkommen ist in deutscher und,po.lniseher §płąch§:::,,l,,:::,l.i:'|:.:::|::,:,:a:,!.:::;r::::

formuliert und in 15 Exemplaren ausgefertigt.
Pasewalk, 22, l 1.201 2 r,
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: .: .'. ||,: ).,.:.|1|,.:,:::.|:,,.a::..:,:.::.,:,:::'):: ::ra;.:.;,

]



Załząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego
Warsżawa
ul. Twarda 42
00-831 Warszawa
tel. +48 22 620 89 66
wrłw.pzw.org.pl
e-mail ; zgpzw@zgpzw.pl

Gospodarstwo Rybackie PZW Suwałki
ul. Konopnickiei 10
16-400 Suwałki
www.pzw.suwalki.com. pl
e-mail : pzw@suwalki.com.pl

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego Białystok
ul. Jurowiecka 33
15-101 Białystok
Tel. +48 856752526
www. bialystok.pzw.org. pl
e-mail : pzwzobial@wp.pl

$:.f,? jfJi}'s9o Związku Węd ka rskiego Byd g oszcz

85-023 Bydgoszcz
tel. + 48 52 323 39 50
www.opzw. byd goszcz.pl
e-mail : biuro@opzw.bydgoszcz.pl

$:iĘ["J;iJ:ło oZwiQzkur 
WĘd kars kiego E l b lą g

82-300 Elblao
Tel. + 48 sri2sz są az
wtłw.pzwelblag.pl
e-mail: biuro@pzwelblag.pl

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego Gdańsk
ul. Raiska 2
8o-85b Gdańsk
Tel. +48 58 301 48 86
www.pzwgda.pl
e-mail: pzw@ima.pl

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego Gorzów Wlkp.
ul. Kard. Wyszyńskiegb 28l3O
66-400 Gorzów Wlko.
Tel, + 48 9572234'02
www.pzw.org. pl/gorzowi
e-mail : zopzw@pzw.gorzow.pl

$l.ń:fg;}:::o,, 
ZwiQzku Wędkarskiego Jelenia Góra

58-500 Jelenia Góra
Tel. +48 757522246
www pzw.org, pl/jele n ia gora/
e-maili biuro@pzw.jgora.pl

Okręg.Polskiego Związku Wędkarskiego Katowice
ul. Wróblewskiego 35'
40-214 Katowice
Tel. +48 322038492
www. katowice.pzw.org.pl
e-mail : katowice@opzw.webserwer,pl

3lwg,!lj*§3,.Hj?,*" 
Wędka rski e go Kiel ce

25-312 Kielce
Tel. + 48 4136807 22
www.pzw.org. pl/kielce/
e-mail : pzw_kielce@wp.pl

Okręg Polskego Związku Wędkarskiego Koszalin
ul. Łużvcka 55
75-838'Koszalin
Tel. +48 94 342 50 66
www.pzw.org.pl/kosza lin/
e-mail : pzw@zopzw.koszalin.pl

www.pzw.org.pl/opole/
e-mail: opole@pzw.pl

Nadnotecki Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego
Piła
ul. Sniadeckich 13614
64-920 Piła
Tel. + 48 67 213 18 48
www.pzw.org.pl/pila/
e-mail: onpzw@o2.pl

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego Poznań
ul. Znanieckiego 9
60-682 Poznań
Tel. +48 61 82 90 530
WWWpoznan.pzw.org.pl/
e-mail : biuro@pzwpoznan.pl

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego Rzeszów
ul, Akacjowa 36
35-113 Rzeszów
Tel. +48 17 854 98 01
www. pzr,lr o rg .pll rzeszow l
e-mail : pzw.rzeszow@gmail.com

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego Sieradz
ul. Bohaterów Września 6b
98-200 Sieradz
Tel. +48 4382251 58
www.pzw.org,pll47l
e-mail : pzwsieradz@op.pl

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego Słupsk
ul, 3-go maja 65/a
76-200 Słupsk
Tel. +48 59 843 63 41
WWW.pzw.slupsk.pl
e-mail : pzwslupsk@wp.pl

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego Szczecin
ul. Mickiewicza 3
70-383 Szczecin
Tel. +48 91 434]6 25
http : l l pzw szczeci n. com/
e-mail : biuro@pzwszczecin.com

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego Toruń
ul. Słowackiego 80
87-100 Toruń
Tel. +48 56 622 36 32
wwwpzw.torun.pl
e-mail : pzwtorun@wp.pl

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego Wrocław
ul. Kazimierza Wielkiego 65
50-077 Wrocław
Tel. + 48 7'l 344 44 01
www. pzw.org. pl/wroclaw/
e-mail: pzw wroclaw@poczta.onet.pl

Okręg Polskie go Związku Wędkarskiego Zamość
ul. Woiska Polskiego 15
22-4OO Zamość
Tel. + 48 84 638 45 56
www.pzw.org.pl/56/
e-mail: zamosc@pzw.pl

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego Zielona Góra
uL Głowackiego 9
65-301 Zielona Góra
Tel. + 68 45 37 333
www. pzw.org,pllzozgoral
e-mail : pzw@pzwzgora.pl

Landesang|erverband Brandenburg e.V.
Zum Elsbruch 1

14558 Nuthetal/ OT Saarmund,
tel. +49 33200 52 39 16
www.lav-Ń.d;- 

--

e-mail : m.wóichenhan@lavb,de

Landesanglerverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Siedlung 18a
19065 Górslow
tel. +49 3860 56 030
ńńw.lav-ńv.Oó- 

---
e-mail : info@lav-mv.de

o go Związku Wędkarskiego Lublin
;h 105

3łiftg,:yJ#i$;fT'u,nu 
Wędkarskiego opole

45-031 Opole
Tel, +48 77 454 55 54




