
Polski Związek Łowiecki
Zaząd Okręgowy Katowice
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich

Siemianowice Śląskie,07,09.2016 r,

Komunikat nr 3/2016

1. Pismo Ministra Środowiska skierowane do myśliwych,

2, lnformacja dot. Kursów dla nowowstępujących.

3. lnformacja dot. Kursu sędziów i instruktorów stzelectwa myśliwskiego.

4, l nform acja dot. Spotka nia z przedstawiciela m i zaządów kół łowieckich.

5, lnformacja dot. Oceny prawidłowości odstrzału rogaczy w 2016 r,

6. lnformacja dot. XX-ej Ogólnopolskiej Pielgrzymki na Jasną Górę organizowaną przez

Lasy Państwowe,

7, lnformacja dot. Konkursu fotograficznego pt. ,,Pzyroda Ojczysta".

8. lnformacja dot. Kursu dla sygnalistów.

1.Zarząd Okręgowy PZŁKatowicew załączeniu przekazuje pismo Ministra Środowiska skie-
rowane do myśliwych,

2.Zarząd Okręgowy PZŁ Katowice ustala terminy kursów dla nowowstępujących do Polskiego
Związku Łowieckiego w sesjijesiennej 2016 roku. Do kursu zostaną dopuszczeni stażyści do
nr dzienniczka7848,

Kurs dla nowowstępujących odbędzie się w dniach od 10 października 2016 roku do 24
października 2016 roku (z wyłączeniem 15 października 2016 roku),

Kursy i szkolenia rozpoczynać się będą o godz.15:00. Szkolenie kynologiczne: 4 październik
2016 roku.

Szkolenie w zakresie bezpiecznego posługiwania się z bronią myśliwską: 5 pażdziernik 2016
roku,

Koszt obydwu szkoleń wynosi 60,00 PLN (z VAT)
Egzaminy odbędą się w następującym układzie:
Egzamin testowy 14.11.2016 r. godz,9:00
Egzamin ustny 1 5.1 1 .2016 r.godz.9:00
Sprawdzian stzelecki 16.11,2016 r. godz.9:00

Egzamin poprawkowy odbędzie się 12.12.2016 r.



Koszt kursu i egzaminu wynosi 1.290,00 PLN (z VAT) płatny na konto lub w kasie ZO co
najmniej na 10 dni przed rozpoczęciem kursu. Kursy, szkolenie i egzaminy odbędą się w sie-
dzibie ZO PZŁ Katowice w Siemianowicach Śląskich przy ul. Zwycięstwa 2.

3.Zaząd Okręgowy PZŁKatowice informuje ,iżzapowiadany kurs instruktorów i sędziów
strzelectwa myśliwskiego ze względów organizacyjnych odbędzie się w pierwszej połowie mar-
ca2017 r.

4. Zarząd Okręgowy PZŁ Katowice zaprasza w dniu 29,09,2016 r, o godz. 15:30
pzedstawicielizarządów kół na spotkanie dotyczące bieżących spraw między innymi no-
welizacji ustawy Prawo Łowieckie. Spotkanie odbędzie się na terenie stzelnicy ZO PZŁ
Katowice.

5,ZarządOkręgowy PZŁ Katow ice w załączeniu pzekazuje terminy i miejsca oceny prawidło-
wości odstzału pozyskanych rogaczy w 2016 r,

6. Zaząd Okręgowy PZŁ Katowicew załączeniu pzekazuje pismo ZG PZŁ dotyczące )fi -ej
Ogólnopolskiej Pielgrzymki na Jasną Górę ,organizowanej 17,09.2016 r. przez Lasy Państwo-
we wraz zzaproszeniem do wzięcia udziału w uroczystości.

7 , Zarząd Okręgowy PZŁ Katowice pzekazĄe w załączeniu informacje dotyczące konkursu
fotograficznego pt. Przyroda Ojczysta.

8, Zaząd Okręgowy PZŁKatowice serdeczniezaprasza na kurs sygnalistów myśliwskich 1,1l

stopnia, Kurs rozpocznie się 24.09.2016 r. o godz.9:00.

9. Pzypominamy o obowiązku terminowej za$aty za OC Kół Łowieckich do 30.09, 2016 r,

Odbiór certyfikatów osobiście w biurze zarządu w ll połowie października.

Załączniki:

-Załąeznik'l : lnformacja dotycząca oceny prawidłowości odstaału rcgaczy,

-Załącznik 2 : Okólnik 30 l O l 2O'l 6 ZG PZŁ.

-Załącznik 3: Ogłoszenie o konkursie fotograficznym p. ,,Pzyroda Ojczysta"

-Załącznik 4 : Pismo Mi n istra Środ owiska.

Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór
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Informacja o terminach i miejscach oceny prawidłowości odstrzału
rogaczy poąvskanych w 2016 roku.

Zarząd Okręgowy podaje do wiadomości tęrminy i miejsca ocęny prawidłowości odshzału
rogacay pozyskanych w 2016 roku,
Zobowiązuje się Zarządy Kół Łowięckich do poinformowania członków koła o: terminie,
miejscu ocęny oraz wynikach oceny dokonanej przez zęspoły oceniające-

o siedziba ZO PZŁ w Siemianowicach Śląskich _ 2l październik 2016 r. piątek
godz. 14.00-18.00 - Zespół nr 1 i 5 .

eodz. l4.00
1. ,,Bór" Dąbrowa Górnicza, obwod nr 96,
ż. ,,Dąbrowa" Dąbrowa Glrnicza, obwod nr I17,
3. ,,Diana" Dąbrowa Gómicza, obwod nr l l6,
4. ,,Grzywacz" Sosnowięc, obwod nr 95 i 1l9,
5. ,,Gwardia" Będzin, obwod nr l08,
6. ,,Jeleń" Będzin, obwód nr 98,
7. ,,Orlik" Częladż, obwód nr 109,

8. ,,Sokół" Mierzęcice, obwód nr 97,
9. ,,Bażant" Siemianowice Ś1., obwod nr l20,
10. ,,Tumak" Tychy, obwód nr l28,
l1, ,,Cietrzew" Kochłowice, obwod nr I29,
l2. ,,Trop" Mysłowice, obwód nr Iż7.

godz. i 5.30
1. ,,Orle Gniazdo" Zawl,ercie, obwód nr ]3 i 82,
ż. ,,Ostaniec" Zawiercie, obwód nrJ4.
3. ,,Poręba" Poręba, obwod nr 7 5,

4. ,,Cietrzew" Łazy, obwód nr 84,

5. ,,Diana" Ogrodzieniec, obwód nr 83,

6, ,,Datz Bór" Ogrodzięniec, obwód nr 94,
7 . ,,Cyranka" Więrbka, obwod nr 81,

8. ,,Dz7k" Żamowiec, obwod nr 79,

9. ,,Hubeń" Pilica, obwod nr 93,
l0. ,,Hubertus" Szczękociny, obwod nr 62,

l1. ,,Łoś" Gliwice, obwód nr I24 ,

12. ,,Słonka" Rokitncl, obwod nr 63 ł7ż,
13. ,,Orlik" Siewierz, obwód nr 86,

14, ,,Ryś" Siewierz, obwod nr 85,

l5, ,,Cietrzew" Charsznica, obwod nr 92,
16. ,,Grzywacz" Kraków, obwód nr 80,

l7. ,,Orle Gniazdo" Myszków, obwód nr 64,

18. ,,Szarak" Myszków, obwód nr 49.
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eodz. I7,00
1. ,,Górnicze" Jaworzno, obwód nr l35.
2. ,,Jawor" Jaworzno, obwod nr 125,
3, ,,Słonka" Jaworzno, obwod nr 126,

4. ,,Hubęrtus" Olkusz, obwod nr l1 i 12,

5. ,,Sokół" Olkusz, obwod nr 29 i 3B,

6. ,,Kuropatwa" Jaroszowiec, obwód nr 13 iż1 ,
1. ,,Antylopa" Chechło, obwód nr 14,

8. ,,Jędność" Bolesław, obwód nr 30 i 39,

9. ,,Sokół" Wolbrom, obwód nt ż0,
10, ,,Cietrzew Sławkow, obwod nr 1 18,

1 1. ,,Sokół" Kraków, obwod nr ż2,
l2. ,,Jedność Chłopska" Zadroże, obwod nr 28.

sobota eodz. 9.00+13.30 - Zespół nr 3 i 4
Prosimy o dostarczenie parostków na godz. 8.00.

godz. 9.00

1. ,,Diana" Bytom, obwód nr |żI,
ż. ,,Pfzodownik" Miedary, obwód nr |02,

3. ,,OtzeŁ" Piekary Ś1, obwód nr 110,

4. ,,Bór" Ruda Ś1, obwód nr 130,

l. ,,Pod Bukięm", Rybnik, obwód nr 141,

2. ,,Odra" Rybnik, obwód nr 163 i 171,
3. ,,Jażwiec" Jejkowice, obwód nr I49,
4. ,,Borki" Lyski, obwód nr l50,
5. ,,Lis" P§zów, obwód nr 162,

6. ,,Cyranka'n Knurów, obwód nr 131,

'l ,,Szatak" Knurów, obwód nr 140,

8 ,,Pod Klonem" Wodzisław, obwód nr l6l,
9 ,, Las" Jastrzębie, obwód nr l59,
10 ,,Żbik- Zabrze, obwód nr 132,
11 ,,Raróg" Katowice, obwód nr l48,
l2,, Róg" Katowicę, obwód w l72,

13 ,,Cis" Gliwice, obwód nr 133,

14 ,,DatzBor" Gliwice, obwód w 1ż3,

l5 ,, Ostoja" Gliwicę, obwód nr l34 i 158,

16 ,,Odyniec" Rudy Raciborskie, obwód nr L4ż i 15 l,

l7 ,,Ponowa" Kędzierzyn, obwód nr 143,

18 ,,Tur" Bielsko, obwód nr l53,
19 ,,Bażant" Racibórz, obwód rlr 164,

20 ,,Łoś" Racibórz, obwod nr I52 i I73.
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5. ,,Świerklaniec" Nakło S1, obwod nr 99,
6. ,,Orzeł" Tarnowskie Góry, obwod nr 1 1 1,

godz. 10,30

l . ,,Młody Leśnik" Brynek, obwod nr l 01,

2. ,,ŻLLbr" Księży Las", obwód nr l l2,
3. ,,Kania" Tychy, obwód nr 88,

4. ,,Gronostaj" Katowice, obwod nr 87,

5. ,,Akteon" Warszawa, obwod nr 91,

6. ,,Daniel" Gliwice, obwód nr 115,

7. ,,Dzik" Gliwice, obwód nr lżż,
8. ,,Knieja 3" Gliwice, obwód nr 103,

godz. |ż.00

1. ,,Ponowa" Gliwice, obwód nr l13,
ż. ,,Żubr" Gliwice, obwod nr 100,

3. ,,Jeleń" Zabrze, obwod nr l74,
4. ,,Ryś" Zabrze, obwódnr 105,

5. ,,Bór" Katowice, obwod nr 104,

6. ,,Cietrzew" Toszek, obwod nr 106,

sobota godz. 9.00+13.00 - Zespół nr 3.

eodz. 9.00

1. ,,Daniel" Tychy, obwod nr I37 ,

ż. ,,Łabędż" Bieruń, obwód nr l36,
3. ,,Bażant" Łaziska G, obwód nr l39,
4. ,,Przepiórka" Bojszowy, obwód nr 144,

5. ,,Leśnik" Kobiór, obwód nr 138 i 157,

6. ,,Cyranka" Pszczyna, obwód nr 156,

godz. 10.30

t. ,,ŻL|bt" Pszczyna, obwód nr l55,
ż. ,,Bażant" Miedźna, obwód nt L54,

3, ,,Hubertus" Otzesze, obwód nt I47,

4. ,,Remiza" Pawłowice, obwód nr 170,

5. ,,Bażaniec" Czechowice, obwod nr l69,
6. ,,Gawra" Mysłowice, obwód nr 160.

sobota godz.10.00:13.00 - Zespół nr 2 i 4,
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Zespół nr 1

1. Wiesław Wardas - kierownik zespołu (PZŁ)
2. Zbigniew Fijałkowski - (PZŁ)
3. Janusz Kmiecik - (PZŁ)
4. Kazimięrz Szydło - (PZŁ)
5, Maciej Pluciński - (PZŁ
6, Krzysztof Mazvr - (PZŁ)
7. Zbigniew Banaszewski - (LP)

Zespół nr 2

l, Jan Biskupek - kierownik zespołu (PZŁ')
ż. Ignacy Kapusta - (PZŁ)
3, Waldemar Bohosięwicz- {PZŁ) "

4. Waldemar Sliwa - (PZŁ)
5. Tadęusz Huta - (PZŁ)
6, Maręk Opatowicz - (LP)

Zespół nr 3

1. Grzegorz Pelon - kierownik zespołu {PZŁ)
ż. Wojciech Wycisło - (PZŁ)
3, Andrzej Grebęr - (PZŁ)
4. Grzegorz Brom - (PZŁ)
5. Tomasz Borsuk - (PZŁ)
6. Zbigniew Galwas - (PZŁ)
7. Y:rzysztof Lysik - (LP)

Zespół nr 4

1. Stefan Kusz - kierownik zespołu (PZŁ)
2. Krzysztof Ciemniewski - (PZŁ)
3. Ryszard Paszenda - (PZŁ)
4. Aleksandęr Masny -(PZŁ)
5. Alojry Mamok -(PZŁ)
6. Hubęrt Wiśnięwski - (LP)

Zespół nr 5

1. Jan Jaskot - kierownik zespołu (PZŁ)
2. Mariusz Miśka * (PZŁ)
3. WitoldBrągiel - (PZŁ)
4. Henryk Grzesło -(PZŁ)
5, Roman Furtek- (PZŁ)
6. Cezary Wolny - (LP)



,3łzedsta,wiciele Komisii Ocgnv Trofeów do ocenv prawidłowości odstrzalu samców
prerzvnv piowei pozvskanvch w obwgdach wvdzielonvch oraz przez myśliwych

iiewizowvch i komercvinvch.

Na terenach nadleśnictw: Siewierz. Olkusz iChrzanówl
- Grzegorz Pelon (kom. 600-900-4ó1.!
- Janusz Kmiecik (kom. 601-483-093i
- tłazimięrz Sąvdło (kom. 608-090-403)
- źbigniew Banaszewski - Przedstawiciel LP (kom. 66a-492-563)

Na terenach nadleśnictw; Rudy Rzrciborskie, Rvbnik Katowice i Kobiórł
- Jan Biskupek ttel. a32-23-88-877 ; kom. 602-649-019'ł
- Wiesław Wardas (tel.032-21-61-079; kom. 606-997- 659*
- ffitoid Brągiel {kom.7 92-84a-699)
- Marek Opatowicz - Przedstawiciel LP

Na terenach nadleśnictw: Brynek Rudzipiec i Świerklaniee:
- Stęfan Kusz (tel. 032-23-87-677 ;kom.603-599-927'l
" Jgnacy Kapusta (tei. 032-28-54-753; kom. 605,4a3-475)
- lan Jaskot (kom.601-403-458)
- Hubert Wiśniewski - Przedstawiciei LP

t]\trAGA:
Ptzy kńdej ocenie prawidłowości odstlzału samców zwielzyny płowej pozyskanych v'
obwodach wydzielonych oraz przez myśtiwych dewizowych i komerryjnych opróca
jednego z pzedstawieieliPZŁ konieczna jest obecność przedstawiciela LP.
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Zarządy §kręgowe PZŁ
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W załącz,elliu;

Program Pi*lgrc3,miii

Zarząd Głowny Po l skłe go Związku Łowi* ck iego u p rzej rn ie prCI§ i a wzięaię

udziału w XX-ej §golnopoistiej Pielgr"zymce na Jasną Gorę, organizowanej pre*z,

l-asy Faństwowe w dniu 17 września 201§ roku,

Uczestniksw, zwła§zcza z koł łowieckr*h, prosimy o wzięcie §ztandaf0w. {"}bior

§aławy.W programie jest prx*widaian* sp*tkanie z lilinistrem Środcwiska i

Dyrektorem Generalnym Lasow Państwnwych"
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Komisja Kultury i Promocji Łowiectwa Okręgowej Rady Polskiego

Związku Łowieckiego w Katowicach ogłasza konkurs fotograficzny pt.

,,PRZYRoDA OJCZYSTA"

Konkurs adresowany jest do miłośników przyrody i łowiectwa oraz

wszystkich, którym fotografia przyrodnicza sprawia ogromną

przyjemność ijest pomysłem na realizowanie własnych pasji.

Celem konkursu jest promowanie polskiej przyrody oraz

komunikowanie pozytywnych wartości związanych z łowiectwem.

Tematyka konkursu:

. przyroda ojczysta widziana oczami młodego człowieka

. świat dzikich zwierząt

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia dostępna jest na stronie

internetowej www.orl. katowice. pll

Nadsyłanie prac konkursowych - od 1 Iipca do 15 października 2016 r.

na adres:

P.Z.Ł. Katowice

41-103 Siemianowice Śl. ul. Zwycięstwa 2

Tel. 32 22O 38 35, 32 220 42 75

Adres e-mail - zo.katowice@pzlow.p|
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crraz z*sadanli r*e.icnalllej gospo<iarki rclrrej. lcśncj i rybackie.i, l,głdłlie ż pi\ł'\'ż§Zą deiini*ją

ttstarvtxłą rv Płriscc rcalizlllłan1, jcst nrildcl }łiwieclrva, rv kttirl"trl n* pierrv*zl'trr mirjsłtr itarria się

ł:chrr"lrrę 1 1lodgrvl§ zwierzyn.v-, a clr:pier:o r.r,dalszej kolc.iności jc.i ptlz,",skanie,

Modelien opił:ra się na kil§rr załtlzeniiłch:

1) Zwierzęta łcru:e rt stalrit: !v$ln,yn1. jakt: riobro r:gólnonar*rlotvf, stanclr.vii1 rvłasnłlść §liłrhLr

P;rń silv;t,

2) Minist*r lvłaścirv1, do spralv śroclolł,iska jes1 nacetllnym lllgnlleryl adminisaracji rządolvej w

zakresie krwieutrva-

3) {}hszar krajir pcldzielon;*,jest na nbwcrd1, brtieckiej, gdzie ",cbr.vti<l łOwiecki stłlltlrvi cbszar

grrtnttirv o ciągłej p*wierzchni" zanrknięte"i .jcgu granicatrłi. trie mniejsz1, rłiż trłry rYsiące

h*ktarów, na kióreg* obszarzg ixtnit,ią warilnki do prorvadzenia łt;lviectwa",

4) §cspodarowanie zrvierz_r,ną baruje na rocznl,cłl plallach lor,vicc[ich i wieloletnic1' 1t;$'ięgki§h

p lanaclr lrilrlow lal t3,ch,

5) .lcłlna organizac_ia _ Polski Zwiazeh Ł_oił,ięcki prorładzi głlspodarkc lowiccką w irniclriu

pań§tlva t>raz r-vykł:nLt^jc inrlc z|ccorlc prZęZ pirń$tlvo zadania,

Nalez3.,§tfinowćzi} pocllireślic, źe svsteni ohrłłirlńrv itlrł:ieckich jest r.v prllskir-'h rvarunkach

s},§teln{:ffi zdecydclr_vanie lepszym. .lest nn brrą,ięnr, lv przeciwieristtvię clo systetltu licencY.ilrego.

tańs;ł.v ibartl;riej przy§io§Olv;tny,dc mozaiki środollisk rolnierąl-lęŚtil'ch iro:lrudillvancj infiaslrukturY

{*



c"vwilizacl,jrr*j. Stwarza trn t)ptyl}lalnę rvarttllki dla zrvierz-yny. "ler1,1,nie s},§lemolvi rrbrvr,rdr5rv

łowiecl<ich ttrożna prz"ypisac strrstlnkorł,o dtrża liczebrroić i bogactwo gailrtrkorve zvr ierą n1

rv Liuropie" wskazarra i,v ustaw,ie mitrirnalna porvierzchnia clbwclclu łtlwieckiegtr jest grvarantem

właściwego zarądzania populac.iarrri zrvierzat łoiłny"clr. gdyż nrozliwe jest to jedyrrie na duż-l,ch

obsz,a rach.

Ljstawoclarvca porłierzv{ prcirvadzenie gospoclarki łorvieckicj Polskiemu Zwiazkttrvi

ŁOwieckiemtt. Jedna rvvspecjalizt)w§na l)fganizac.ia społeczna lepie.j chroni interes3, swojch członkór.v.

ąle i r"tlrlr,lzlirł.ia rvłascirv;,, nadzór nad pcldejnrOu,anr*' działarriami, Jęst rórvniez siln;.,rn glosent

polskicgo lor.l,iect,,va na arenie ruięrirynarorlowej. Jako jedl,na ma równicz mozlirvośc skLtt*czncj

rvalki z afikariskinl polnorem świl',l.

Dlatego rrrając na ł:waelzę powyzszę. Lllvaząm {ilnkcionujący model łor.r,ięctrła lv kraju za

optl:malnl,i nie planu|ę zadn1,-ch legislacl,inych zlnian 1! Ę/ln zakręsie.
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