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Zapraszamy do korzystania z naszej strony internetowej, 
na której zamieszczamy wszystkie aktualne informacje 

www.pzwczluchow.org.pl

PRACE PORZĄDKOWE
Wyciąg z uchwały Zarządu Koła: 
W okresie od 1 kwietnia do 30 września każdego roku, wszelkie 
prace porządkowe nad wodami będącymi pod opieką Koła PZW         
w Człuchowie wykonuje się w godzinach od 12.00 do 17.00. 
Poza okresem, o którym mowa w &1, ograniczenia w wykonywaniu 
prac nie obowiązują. 
Uchwała dotyczy prac, które mogą zostać uznane ze uciążliwe dla 
innych wędkarzy korzystających w tym czasie z wód ze względu na 
poziom hałasu.  W szczególności dotyczy to remontów i napraw 
pomostów oraz urządzeń brzegowych. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. 

UŻYWANIE ŁODZI I MODELI ZDALNYCH
Uchwała nr 3/17 z dnia 9 maja 2017 roku
1. Na Jeziorze Buszewo i Jeziorze Polnickim obowiązuje zakaz 
połowu ryb z łodzi.
2. Zakaz ten dotyczy także używania środków pływających do 
połowu ryb, w tym używania łodzi do wywozu zanęt i przynęt 
wędkarskich.
3. Dopuszcza się na w/w jeziorach używanie sprzętu pływającego do 
zabiegów gospodarczych, na zasadach określonych w uchwale w 
sprawie wprowadzenia godzin prowadzenia prac porządkowych na 
wodach, będących pod opieką Koła PZW w Człuchowie.
4. Na Jeziorach Buszewo i Polnickim dopuszczalne jest używanie 
modeli pływających do wywozu zanęty i przynęt. Ze względu na 
niewielkie rozmiary zbiorników i dużą popularność wędkarską jezior, 
używając modeli pływających należy mieć na uwadze prawa innych 
użytkowników wód i wzajemne poszanowanie.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GODZINY URZĘDOWANIA BIURA
od stycznia do czerwca

w każdy wtorek w godz. 12.00 - 18.00 
od lipca do grudnia

w pierwszy wtorek miesiąca w godz. 14.00 -18.00

W przypadku, gdy wtorek przypada w dzień wolny od pracy, 
biuro czynne będzie w najbliższy dzień roboczy. 
Egzaminy na kartę wędkarską w każdy pierwszy wtorek 
miesiąca o godz. 17.00. W nagłych sytuacjach w celu doko-
nania opłaty można kontaktować ze Skarbnikiem Koła.

TELEFONY KONTAKTOWE
Prezes Koła: Karol Dziemiańczyk  694-497-994 
                       email: dziemianczykrm@op.pl
Wiceprezes: Marek Myszka     603-981-518    
Wiceprezes: Krzysztof Duniec (SSRyb) 695-386-448 
Skarbnik: Henryk Wdowczyk  603-107-645



Uwaga: składka górska uprawnia także do wędkowania na wodach 
nizinnych.
Opłaty terminowe można również dokonywać za pośrednictwem 
internetu www.pzw.slupsk.pl, u skarbnika Koła  lub w sklepie 
wędkarskim HOBBY w Człuchowie, ul. Królewska. 
Pełnoletni członkowie Koła wnoszą  wpłatę na rzecz Koła                        
w wysokości 10 zł.
Opłata za egzamin na kartę wędkarską w 2019 roku wynosi 50 zł. 
Z opłaty zwalnia się osoby poniżej 18 roku życia.

POROZUMIENIA MIĘDZYOKRĘGOWE
Wędkarze – członkowie Okręgu Słupskiego PZW mogą łowić 
nieodpłatnie na wodach okręgów: Nadnoteckiego (Piła), Elbląg, 
Zielona Góra i Jelenia Góra. 

Możliwe, że zostaną zawarte porozumienia dwustronne z innymi 
okręgami. Stosowną informację zamieścimy na naszej stronie 
internetowej.

TABELA OPŁAT NA 2019 r. (wyciąg)

Normalna 
Ulgowa 50 %
Ulgowa 75 %
Wpisowe 
Wpisowe członka uczestnika
Legitymacja 

90 zł 
45 zł
23 zł
25 zł

bezpł.
5 zł

SKŁADKA CZŁONKOWSKA 

Normalna 
Ulgowa 75 %
Ulgowa 50 %
Członek uczestnik
Młodzież szkolna do lat 19
1 jezioro (wyłącznie z brzegu)

165 zł 
45 zł
85 zł
15 zł
30 zł
85 zł

WODY 
NIZINNE 

200 zł 
55 zł

105 zł
42 zł

-
-

WODY 
GÓRSKIERODZAJ SKŁADKI 
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TERMINARZ IMPREZ WĘDKARSKICH 2019
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Lp. Rodzaj zawodów UwagiTerminMiejsce
Podlodowe Mistrzostwa 

Koła (spławik)

Spławikowy Puchar 
Wiosny

Rejonowa Spartakiada 
Młodzieży 

Towarzyskie Zawody 
„Picker”

Festyn z okazji Dnia 
Dziecka 

Spławikowy Puchar Lata 

Zawody Wędkarskie Służb 
Mundurowych

V Karpiowe Mistrzostwa 
Okręgu Słupskiego PZW

XIV Zawody o Puchar 
Wójta Gminy Człuchów

X Ogólnopolskie Zawody 
Spinningowe Parami z 
Łodzi o memoriał Jana 

Kuczyńskiego
Spławikowy Puchar 

Jesieni
Spinningowe Mistrzostwa 

Koła

Jezioro do 
ustalenia

Jezioro 
Miejskie Duże

Jezioro 
Miejskie Duże

Jezioro 
Miejskie Duże 

Jezioro 
Miejskie Duże

Jezioro 
Miejskie Duże

Jezioro 
Miejskie Duże

Jezioro 
Wandzińskie

Jezioro 
Buszewo

Jezioro 
Rychnowskie 

ośrodek WOPR

Jezioro 
Miejskie Duże

Jezioro 
Urzędowe

o tytuł 
mistrza

o tytuł 
mistrza GP

na 
zaproszenie

towarzyskie 

dziecięce 

o tytuł 
mistrza GP

formacje 
mundurowe

regulamin 
karpiowy

towarzyskie

 ogólnopolskie

o tytuł 
mistrza GP

o tytuł 
mistrza

I/II 2019r.

28.04.2019r.

18.05.2019r.

26.05.2019r.

08.06.2019r.

14.07.2019r.

20.07.2019r.

1-4.08.2019r.

30.08 do 
1.09.2019r.

08.09.2019r.

22.09.2019r.

20.10.2019r.

Terminarz jest programem ramowym i może ulec zmianie. Mogą 
pojawić się także inne zawody, nie wymienione w terminarzu. 
Szczegółowe informacje pojawiać się będą na bieżąco na stronie 
internetowej i na tablicy ogłoszeń w sklepie wędkarskim HOBBY. 
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ZAUWAŻYŁEŚ KŁUSOWNIKA - ALARMUJ!!! 
TEL. 695 386 448


