Polski Związek Łowiecki
Zarząd Okręgowy Katowice
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich

Siemianowice Śląskie, 01.08.2017 r.

Okólnik nr 3/2017

1. Informacja dot. Ogniska ASF na terenie Republiki Czeskiej w kraju zlińskim.
2. Informacja ZG PZŁ dot. ASF
3. Informacja dot. Akceptacji zwiększenia odstrzału dzików przez nadleśnictwa.
4. Informacja ZG PZŁ dot. Występowania w naszym okręgu Szakala Złocistego.
5. Informacja dot. Obchodów dnia Św. Huberta w okręgu katowickim.
6. Informacja dot. Konkursu „NAJLEPSZY DZIKARZ OKRĘGU KATOWICKIEGO w sezonie 2017/2018”
7. Informacja dot. Przekazania do ZO PZŁ Katowice protokołów z odbytych walnych zgromadzeń wraz z
podjętymi uchwałami, kół naszego okręgu w 2017 r.
8. Prośba o udostępnienie obwodów łowieckich kolegom z kół łowieckich: Sokół Mierzęcice, Orlik Siewierz,
Ryś Siewierz.
9. Informacja dot. Zgody na przekazywanie korespondencji pocztą elektroniczną.
10. Informacja dotycząca terminów kursów i szkoleń organizowanych przez ZO PZŁ Katowice.

1. ZO PZŁ Katowice przekazuje w załączeniu pismo Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące nowych
ognisk ASF na terenie Republiki Czeskiej.
2. ZO PZŁ Katowice przekazuje w załączeniu pismo ZG PZŁ oraz Ministra Środowiska dotyczące
wytycznych w związku z pojawieniem się ASF przy południowych granicach kraju.
3. ZO PZŁ Katowice przekazuje w załączeniu pismo Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
dotyczące akceptowania przez nadleśnictwa zwiększenia planów pozyskania dzika.
4. ZO PZŁ Katowice przekazuje w załączeniu pismo ZG PZŁ oraz Ministra Środowiska dotyczące
raportowania przypadków stwierdzenia bytowania szakala złocistego w obwodach łowieckich naszego
okręgu.
5. ZO PZŁ Katowice informuje, iż w dniu 14.10.2017 r. na terenie naszego obiektu w Siemianowicach
Śląskich obędą się uroczystości związane z dniem Św. Huberta. Serdecznie zapraszamy wszystkich
myśliwych wraz z rodzinami oraz wszystkich sympatyków łowiectwa.
6. Informujemy, iż biorąc pod uwagę zalecenia Ministerstwa Środowiska w zakresie prowadzenia działań
prewencyjnych w zwalczaniu ASF poprzez rozrzedzenie populacji dzika oraz przeciwdziałanie szkodom
łowieckim wyrządzanych przez dziki w uprawach i płodach rolnych na terenie naszego okręgu. ZO PZŁ
Katowice

z

dniem

01.08.2017

KATOWICKIEGO w sezonie

roku

2017/2018”

ogłasza

konkurs

„NAJLEPSZY

DZIKARZ

OKRĘGU

Zapraszamy wszystkich zrzeszonych myśliwych, których

pasją jest polowanie na czarnego zwierza do udziału. Liczymy że realizacja Waszej pasji w połączeniu z
nutą rywalizacji przyczyni się do realizacji w/w założeń. Dla zwycięzcy przewidziane cenne nagrody
rzeczowe. Konkurs będzie trwał od 01.08.2017 do 28.02.2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31
marca 2018 r. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie ilości pozyskanych dzików w w/w terminie
przez zrzeszonego myśliwego w naszym okręgu, potwierdzone przez zarząd koła.
7. Przypominamy zarządom kół łowieckich, iż zgodnie z § 61 pkt 2 Statutu PZŁ , koło jest zobowiązane
przedstawić protokoły walnych zgromadzeń wraz z podjętymi uchwałami właściwemu zarządowi
okręgowemu w terminie 30 dni od daty jego odbycia.
8. Zwracam się z prośbą do zarządów kół naszego okręgu o nawiązanie kontaktu i udostępnienie waszych
łowisk kolegom z kół łowieckich: Sokół Mierzęcice, Orlik Siewierz oraz Ryś Siewierz. Jak wiecie wskutek
wyroku II SA/Gl 85/16 Wojewódzkiego Sądu Apelacyjnego w Gliwicach, w/w koła straciły możliwość
wykonywania polowania w swoich obwodach łowieckich. Pokażmy łowiecką solidarność i koleżeńskość
naszego środowiska.
9. Zarząd Okręgowy PZŁ Katowice przypomina, iż zgodnie z pkt.5 okólnika 2/2017 zwrócił się do zarządów
kół naszego okręgu o przesyłanie uchwał zarządów dotyczących, wyrażenia zgody na przesyłanie przez
ZO PZŁ Katowice, całości korespondencji za pośrednictwem poczty email. Powyższe zgody należało
przesłać wraz z podaniem aktualnego adresu email koła wskazanego do korespondencji do dnia
30.06.2017 r. Z przykrością stwierdzam, iż niestety tylko kilka kół przekazało w/w informacje. W związku
z powyższym ponawiam prośbę o niezwłoczne dostarczenie przedmiotowej uchwały i aktualnego
adresu email koła. Korespondencję proszę kierować na adres email zo.katowice@pzlow.pl lub
tradycyjną pocztą do ZO PZŁ Katowice.
10. Informujemy, iż kurs dla nowo wstępujących (do nr dzienniczka 8083) odbędzie się w dniach od 25
września do 9 października 2017 r.
•

Szkolenie weterynaryjne: 8 październik 2017 r.

•

Szkolenie kynologiczne: 18 październik 2017 r.

•

Szkolenie w zakresie bezpiecznego posługiwania się bronią myśliwską: 19 październik 2017 r.

•

Egzaminy: 23,24 i 25 październik 2017 r.

•

Informujemy Koleżanki i Kolegów, iż w dniu 02.09.2017 r., rozpocznie się kurs sygnalistów
pierwszego stopnia. Kurs prowadzony będzie przez Kol. Witolda Brągiela i będzie obejmował 12
spotkań (soboty). Kurs odbywać się w siedzibie ZO PZŁ Katowice. Koszt kursu wynosi 400 zł, płatne
do 31.08.2017 r.

Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór
Łowczy Okręgowy
/-/ Mariusz Miśka

