
Polski Związek Łowiecki
Zarząd Okręgowy Katowice
z siedzibą w Siemianowicach Sląskich

Siemianowice Śląskie, 25.03.2019 r.

Komunikat212019

1. Zo pZŁ Katowice przekazuje w załączeniu Państwu do wiadomoŚci i wykorzYstania

korespond en cj ę otzym aną z Zauądu Głown eg o Pols kieg o Związku Łowieckiego:

- L.dz.253A/VL-li19

- L"dz254NVL-|/19

- L.dz.401/VVL-I/19

- Komunikat prasowy z dnia 21.03.2Q19 r-

2. Zo pzŁKatowice przekazuje w załąazeniu informację Śląskiej i Małopolskiej lnsPekcji

Weterynaryjnej.

3. Zo ?ZŁ Katowice przekazuje w załączeniu pismo Śląskiego OŚrodka Doradztwa Rolniczego w

Częstochowie do stosowania wzy azynnościach związanych z szacowaniem szkód łowieckich.

4. Za pZŁ Katowice przekazuje w załączeniu informację o terminach i miejscach ocenY

prawidłowości odstrzału bykow jetenia i daniela, pozyskanych w sezonie 201812019,

5. Zo pzLKatowice przypomina zarządom koł, (ktore jeszcze tego nie uczyniły) o koniecznoŚci

zlożeniado sekretariatu ZQ'pZŁ Katowice ankiety informacyjnej, którą ponownie PrzekazujemY w

załączeniu. Jednocześnie przypominamy o konieczności przekazaniazatwierdzonYch RPŁ

2)1gt2)2a do biura zarządu.

6. W związku z planowanym audytem przedstawicieli Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i

Bezpieczeństwa Zywności Komisji Europejskiej w wybranych obwodach łowieckich, Ponownie

przypominamy o przestrzeganiu zasad bioasekuraiji przez myśliwych.

Z myśtiwskim pozdrowieniem Darz Bor
Łowczy Okręgowy
/-/ Mariusz Miśka
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Płl,$h li*nllr}g Ą"rrłni*txxr * A§§{lii,rli{§l d§t (jhłsserlrs Płlłrnair

f,larszawa. dnta 6 rnarca 2019 r.

i_,cje 2§3/Wi--l11S

cKcL§lK §/WL-l/201§

Koledzy

Łowczowie Okręgowi

W§zvs§Y

Zarzad Głowny Polsklego Zwlazku Łowl*cxlegc lnforrnuie rz zgodnte z § 24 Statutu

PZŁ §tanCIwlacego zalacznlk dc uchwaĘ XX|V Kralowego Zlazdu ilelegatow Polsktego

Zwlaznu Łow|ect(legn podprsanym przez Minlstra Srooow|§Ka w dnlu ż7 lutego 2019 roku.

nt* rfia rozrcznl§nla fla k§ła ł,na§lerzy§te l nt§maclerzy§t€. a ZaWane Zo§tało Wyłacznle

0raw0 do tegc aby myshwy naiezał dc wlell; koł łowleckrch, przy ;ednoczesnyrn nałozenlu

na nlego r:oowiazku wskazanła. za posredntctwern i<torego koła hędzie ulszczał składkl

człorrkowskle na rzęcz pzŁ.w zwiazku ż po]awlajacyml się na tym tle watpliwościam;

lniorrnulerny ze w przypadxu pro§ien,,}atyK1 zwlazane1 z wyboi,em detęgatow na okręgowe

elazdy detegatow 1ax rownlez w przypadku nlektorych zawodow strzeieciiicn nalezy
posiępowac anaiO§{§znle }ak w przypadku deklaracii §płaly składkt członkowsktej

Jedrlocześnie nalezy podnłesc lz §tatut nte zabrania aby przykładowCI w przypadku

przynaleznoscl tJc 3 koł łowtecklch kazdy l wyml§nlonych rodza;ow aktywnoscl zwlązany

był z rnnym kołerri łowlecktrn

JeCinak ż ilwagi na lakt ze załacznrk nr 3 do Statutł: inoweg0} nle zawlera taklegCI

poia, aby dany rnyslrwy rnoEł złazyc ośwladczenia dolyczace §praw wskazanych powyze1

,ur w chwrii składanla §exlaracJi członkowsklej. §ugerulemy aby koła we własnym .ąkrg.*

J§le§atCI\Ą nraz eńentualnłe Ktor* t{ołO cnca reprezentowac na Zawodacn §trzelecklch

lswrarjczenia iakłe p0wlnny r}yc przekazane do zc, aOy rnlaly te młały pełen obraz sytuac_t

odnośnre pn§zczegolnych myślrwych w swot§h o}<regach

ł*CIwtZY

ńł

|,iłrły §wiat }5, P|,-fiti-fiJ$ lł'a§[itws, tet, 0t}ł§ l] 55 65 §t$. filx fiMł{ tż l{:ń 33 ?2
htlp:ilww,w,pzloł-pl, emłii, pzltxvra płlłw"pl

e.!ski
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Płrlls}t ł-{*lrtiny Ą:rrrr"i,§lłłłl ' Ą\§tł. łłirr{rł]i {nŁ,\ t lłar;ł:ur, Pi;łrłttll

Warszawa. dnła 6.CI3.źOlS r
u.dz 2§4lWl_-i1,1§

cKoLNlK 6lWL-l/2§l§

KoIedry

Ławczowie §kręgowi

w§Ev§cV

Zarząd §łowny Polski*ga Związkłl Ł*wieckieEo infonrnuje, źe począwszy od

1 pazdeiernika 20,1S roku wseystkie jednostkł stost"ł"!ąc* u*tawę o rachunkowości mają

obowiązek sporządzenra,
/ jednostkowe§CI §prawoedarłia fłnansow*go, '
ł, skonsolidowanych sprawozdań fłnan*owych" r'

ż spraw*udań z płatności iskonsplid*wanyctł *prawozdań x płatnośct.

w postaci elektronicznej oraz opatrzenia ich lffłalifilc§wanym podpisem elel(ronicznym

lub podpisem potwienfzonym profilerr eaufanyrn *P§AP {art. 45 ust. 1f ustawy

o rachunkowościi"

§prawozdanre finarłsow* koła powirłna sporządzic główna kbręgowa

obsługująca koło w tym zakresie. Must ono bye od tega roku sporządzone w formie

wymaganej pmez ł\linlsterstwo Finansów, wskazanej w ań, 45 ust. 19 ulstawy

o rachunkowotci, Podpisane łaś powińno być pmez główną księgową i kierownika
jednostki (zarząd}.

Fosfugiwani* się podpisem glektronicznym 1est bardzo proste i nie wymaga

s§eclalnego szkłll*nra. ale 1ax wynlka Z UstaW.V, nle rna Wvmogu tat(lego aOy bylto
Xonl*cznle podpls elektronlczny gdyz moze byc onc podplsane ęPUAP

AJowY

i\ltxvy *wrnt.}5, Pł, -{}tl-{i:q \łhrrł,ayrł. tel, {l{lłi{ ]] 5-§ fii }ilt}, irrr tX}łH :] l1:l, -1t :ż
http: ' ww w,płlrrw,pl, omłłl: płiłrv&r,,pziolv,pl
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trotsft ZwiązeĘ{awierfr
Polish F{Lurting śssociatltrn'* Association dęs Chasseurs Poloriais

Watszalva, r-inia ?1 marca 2019 l.

L.dz. $1/WL-I/19

Zarządy Okręgowe

/wszystkie/

W zwtązku pojawialacvrni się pvtaniami i łvatpliwclścian"li, łv zakresie

delegatow na zwvczajne okrego\,\.ego ziazdv cielegatow, Zarzątl Giównr" Poiskiego

Związku Łor,r,ieckjego, rntormuje iz nie zachoclzi polrzeba r,wbierania lv kcłach

łowieckich no"ł"ych delegaton, podczas lviosennvch rt,alnvch zebrań członkor,r, rół.

Ułvaruntrtowane jest to iakŁem, ze zgodnie z r?Tzepisami znowelizowanei ustalr,v -
prawcl łclrł.ieckie, kadenc,ia olganu polskiego związxu Łowieckiego, iakim iest

elkręgowv ziazd cielegatólv Łrr.t a i lat" JeCnoczesnit, nalezv przypolTll1iec, ze w rnvś1

przepisow teize ustavrrv, kadencja nowo powołanvch organóv, zrzeszeniarozpclczęła

slę \Ąr 2018 roku, Zatem. Jo konca tej kaderrcji okręgowe zjazliv deiegatou, tr,vorza

delegaci w,vbrani zgo,jnie z przepisarnl znołvelizołvanej usta!\:v - Prawo łor,vieckie

i w,ówczas oberłr.iązującego StatuŁu PZŁ.

Nowy Świat 35, PL-00-0?9 Wanzaw* tel. 0048 ?2 827 45 45. fax a048 22 82ó 33 22
http:l1wwwpzlowpl, email: pzlow(@pzlow.pl



aotsfu ZwiązeĘŁowiec§j
Polish Huntin_e Association * Association des Chasserrrs Polonais

Warszawa, 21,03.2019 r.

KOMUN|KAT PRASOWY

Łowczy Krajowy słucha głosu myśliwych. Zmiany w zarządzeniu strzeleckim

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Zapowiadana przeze mnie szeroko rozumiana transparentność w działaniu,
a także chęć wsłuchiwania się w głos myśliwych, zaowocowała wczoraj spotkaniem
ze strzelcami:

- Kol. Michałem Gawdzikiem

- Kol. Tomaszem Surmą

- Kol. Michałem Karpikiem.

W rozmowie ze mną koledzy strzelcy wskazali zmiany - po szerokich konsultacjach,
jakie przeprowadzili w środowisku strzeleckim - które wańo byłoby wprowadzić
w nowym zarządzeniu strzeleckim. Przekazane uwagi były cenne i trafne.

W związku z tym podjąłem decyżlę o zmianie zarządzenia nr 312019 Zarządu
Głównego Polskiego Związku Łowieckiego w sprawie zawodów w strzelaniach
myśliwskich.

Wprowadzone zmiany to:

1.Zmianaw§8:

- osiągnięcie zdobycia klasy mistrzowskiej dla mężczyzn z 450 pkt. na 440
pkt., (uzasadnienie - jest to minimum jakie trzeba wystrzelać zdobywając
brązowy wawrzyn)

- zawodnik lub zawodniczka, którzy uzyskali klasę mistrzowską w danym roku
mają prawo do końca roku kalendarzowego'strzelać w klasie powszechnej.

2,Zmianaw§6:

punktacja wawrzynów

1320-1364-brązowy

Nowy świat 
", "T,bTm;;i#;,;,"xłfrYół['.'.ri 

0048 22 826 33 22

( _*',,



eokfr ZwiązeĘŁowiecfr
Po]ish lIurlting Association * Association clcs C]rassei_trs Płlltlnais

1365-1409-srebrny

1410-1454-złoty

1455 - 1 500 - złoty zdiamentem

Pragnę poinformować, że zmienione zarządzenie wejdzie w życie niezwłocznie po
powołan iu Zarządu Głównego.

Bardzo dziękuję kolegom Michałowi, Tomaszowi i Michałowi za merytoryczną
rozmoWę.

Darz Bór

Łowczy Krajowy

AIbeń Kołodziejski

Nowy Śrviat 35, PL-00-029'V,larszayya, tel. 0048 22 827 45 45, faxa048 ż2 8ż6 33 ż2
http:/iw-lvw.pzlow.pl, email: pzlow@pzlowpl

i *,^, )



Katowice, }.9 marca 2OL9 r

t § § P§KCJA §IpTERY$IARYJ§A
śr4sru woJnwo DZKI LEKAM wETERvNARII

ł,oxczy aktę3ow7
PolsŁle go ?,,lrtrąz};l ł,o*ieckiego
w katogicach

}lasa znak;

Dot, sprarły nr:

wlw .ZOZ.CHZ,9 1 4 1,3.6.2o 19

pismo a dnia;

rJprz,ejmie informujQ, fu przewid}Ąilany termin wlłłożenia §zczepionki dla

lisów wolno Ęsąqch przeciwko wściekliźnie to: (Ę.04.-t8.a4,2019 r. §zczepienie

prowadzone będńe na terenie województwa śląskiego zgodnie z rozporuądzeniem

Ministra Rolnictwa i, Rozrvoju Wsi ż dnia L7 grudnia 2a1,3 r. lv sprawie

prueprowadr.ania ochronnych sz.cr.epień lisów wolno Ęjąqch przeciwko wścieklźnie

(Dz. U. 2013, poz. 1737|.

Proszę o powiadomienie Kół tpwieckich polujących na tym terenie o fakcie

przeprowadzania szcr.e§enia CIraz "a zachowanie spokoju w ostoi leśnej na

ww. terenie prr"ez okres mln. 2 tygodni, aby lisy podjęły azczepionkę.

W załączęniu przesyłam informację pra§ową do$czącą szczepienia lisów

przeciwko wściekliź,nie.

Śąst,ego

l*k

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ut, Brynoweka 23ą, 40-585 Katowice

tel.:(32} 428-86.01,fax: {32} a28_86_2?,e_mail sekrctaria@katowice,wiul.gov.pl,

www. katolroice. wiw, gov. pl



Informacja pfasowa o przeprowadzanej na terenie województuta

śląskiego wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących w 2Ol9
roku.

Sląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach

O4.0,4.-L3.0,4.2OL9 r. na terenie województwa śląskiego prowadzona będzie

akcja szczepienia lisów wolno zyjącycŁt przeciwko wściekliżnie.

Akcja będzie prowadzona przy uĘciu samolotów startujących z lotniska

Katowice-Muchowiec. Szczepionka zostanie zrzucona z wysokości około

2OO metrów, na obszarze \Moj. śląskiego o powierzchni 7316 km2.

W 2019 r. ze szczepien został.,r wyłączone następujące obszary woj. śląskieqo:

- gmina Blachownia, Kłomnice, Kruszyna, Mykanów i Rędziny w powiecie

częstochowskim,

- gminy Ęskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek i Wielowieś, w powiecie

gliwickim,

- powiatu kłobuckiego,

- gminy Ciasna, Herby, Kochanowice, Lubliniec i Pawonków w powiecie

lublinieckim,

- powiatu raciborskiggo,

- gminy Krupski Młyn w powiecie tarnogórskim,

- gminy Lubomia w powiecie wodzisławskim.

W sumie na terenie województwa śląskiego podczas wiosennej akcji

szczepień zostanie wyłożonych 146320 dawek szczepionki (2O dawek

szczepionki I1a

t km2). Szczepionki będą zrzucarLe nie Ęlko nad lasami, ale równieŻ

nad pozostałymi terenami zielonymi .rp. pola, łąki, ogródki działkowe.

Jednocześnie w Wojewódzkirn Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie

(WPKiW) dodatkowo zostanie wyłożonych ręcznie 160 dawek szczepionki.

Ptzynęta, w której zatopiona jest szczepionka, ma postać maĘch brunatnych

krążków o zapaclnu zepsutej ryby. Zapach przynęW lisy wyczuwają z

odległości około 80O metrów. Podczas podjęcia przyn.ęW przez lisa, tym

samym przegryzieniu zatopionej w niej kapsułki'zawierającej szczepionkę, w



wyniku kontaktu szczepionkowego wirusa z błoną śluzową dochodzi do

zaszczeplenia lisa.

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do mieszkańców województwa

o nie podnoszenie szczepionek. Znalezioną przynętę naleĘ pozostawić

w danym miejscu. Nalezy pamiętać o tyfir, że ,zapach ludzki" pozostawiony

na przynęcie sprawia, że staje się ona nieatrakcyjna dla lisa.

Jednocześnie przyporninamy, żę przez dwa Ęgodnie po przęptowadzeniu

akcji nie powinno się wyprowadzać nlrierząt domowych na tereny zielone

(lasy, pola, łąki).

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje również, że sama przynęta

nie jest niebezpieczrla dla czŁowieka. Natomiast w prrypadku otwarcia

kapsułki, która znĄdĄe się \Me wnętrzu przynęty, naleĘ nięzvłłocznie

skontaktować się lękarzern medycyny informując go o Ęm fakcie.

Po kontakcie z pŁynną zawartością kapsułki naleĘ również bezzurŁocznie

umyć wodą z mydłem części ciała, które zetknęły się zę szczepionką.

Wprowadzenie akcji doustnego szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

sprawdziło się jako najskuteczntejsza metoda rvłalczania wścieklizny

w Europie. l

Akcja wykładania szczepionek w województwie śląskim o{bywa się

od 1995r., dwa raĄ| w ciągu roku: wiosną i jesienią.

Akcje szczepienia lisów wolno żsrjących finansowane są z rezerwy budżetu

państwa oraz współfinansowane prŻez Unię Europejską.

Dodatkowo informuję, że na terenie województwa śląskiego w ostatnich

latach stwierdzono:

1. w 2003 roku I przypadek wścieklizny u zurietząt dzikich,

2. w 2OO4 roku 2 przypadki wściekIizny u zurierząt,

3. w 2005 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

4. w 2006 roku I przypadek wścieklizny u nietoperza,

5. w 2OO7 roku nie stwierdzono przypadków wściekIizny,

6. w 2008 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

7. w 2OO9 roku nie stwierdzono przypadków wściekhizny,

8. w 2O1O roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

ł _9',/ ,,



9. w 2O11 roku I przypadek wścieklizny u lisa wolno Ęjącego,
10. w 2OI2 roku L przypadek wścieklizny u psa,

11. w 2Ol3 roku nie stwie tdzono przypadków wścieklizny,

12. w 2014 roku nie stwietdzono przypadków wścieklizny,

13. w 2OI5 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

14. w 2016 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

15. w 2OI7 roku I przypadek wścieklizny u nietoperza,

16. w 2OI8 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny.

Wszelkie dodatkowe informacje w ww. sprawie będą :udzielane pod numerem

telefonu: 32 42 88 615



Kraków, dnia 20 m

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
MAŁOPOLSKI

WO JEWO D ZKI LEKARZ WETERYNARII

Agnieszką Szeulczgk - Kutą

Szanowny Pan i r],,,,-,15 1ęi,341,,,- ...

Mariusz Miśka
Przewodn7czący
Zatząda Okręgowego
Po lskie g o Zw iązktł Łowie c kie go
ul. Zwycięstwa 2
41- 1O3 Siemianowice Sląskie

Nasz znak:

Dot. Sprawy nr:

WIW-ChZ.9 13,6. 13.20 19

S*u
Małopolski Woj

z rozporządzentem Mi
Lu spranaie prze, ochronngch szczepień lisótll" lllolno zgjqcgch przecituko
ulściektźnie (Dz. U. z 2OI3 r. poz. 1737) w dniach:

od 4 do 13 krpietnila 2OL9 t.
na obszarze całego województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja
szczeptenia lisów wolno zńącyclt przeciwko wściekliźnie. Akcja ta będzie kontynuacją
szczeptenia z lat ubiegłych i wykonana poptzez rozrzgcerlie szczepionki z samolotu oraz
jej ręczne wyłozenie.

Mieszkańcy wojewódźwa zostaną powiadomieni o terminie zrzutu szczepionl<t
i o obowiązujących w tym czasie zalęceniacL.r poprzez ogłoszenie komunikatu w mediach
oraz przez administrację rządową i samorządowąw sposób rvłyczajowo przńęW.

Szczegółowych informacji udzielają Wojewódzki i Powiatowe Inspektoraty
Weterynarii.

Jednocześnie zawiadałniarn, że tut. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
w Krakowie posiada materiały informacyjne, które przekaże zainteresowan)rm w dowolnej

rem telefonu (I2) 293 10 00.

,q"ą;";ó
l

Lekarz Weterynarii uprzejm{e inforrnuje, ze zgodnie
Rolnictwa i Rozwoju.Y:r, "5l^i7 77 grudnia 2073 

,r.

: 
ĄgnbsżĄ:ił

w krakowieWojewódzki Inspektorat Weterynarii
u1. Brodowicza 13, 30-965 Kraków 69, tel.: (72)
e - mai1 : rviwGĄvlw. kląko]u.p],,nł,wrł,. lviw. krakow. pl

293-10-00, fax: (l2\ 293-

|tbhwódz,



ffiL_ śląsrl ośnoDEK DoRADzTwA RoLNl
Mh. wczĘsTocHowlE
WIul.Wyszyńskiego7ot,l26,42.2o0Gzęstochowa,tel'+a8(34)377o1oy,

http://www.czwa,od r. net. p|, e-mail: sod

."§

s,
\\,
l'

Częstochowa, 18. 03.20 1 9r,
SoDR.DR.073t3tCt2019

Pols ki Związek Łowiec ki
Zarząd Okręgowy Katowice
Ul. Zwycięstwa 2
41 -'lO3 Siem ia nowice ŚIąs kie

szanowni państwo,

W związku z pismem z dnia 29,08.2018 r. Sląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Częstochowie zawiadamia, że zawarł w dniu 14.03,2019 r, umowę z DyrekĄą
Generalną Lasów Państwowych dotyczącą zwrotu zryczałtowanych kosztów udziału
przedstawicieli ODR-u w szacowaniu szkód łowieckich,

Prosimy o kontaktowanie się odtąd w tej sprawie bezpośrednio z biurami
Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego właściwych ze względu na zasięg
terytorialny poszczególnych kół łowieckich, których dane teleadresowe załączamy w
niniejszym piśmie,

Z poważaniem

i1.\' a,l.,I rłlż ! l.ftr-Y. B l\§r,
h i,': .'', ;", i "ł, 
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POWIATOWE ZESPOŁY DORADZTWA ROLNICZEGO PODLEGŁE
śląsxlrrvlu ośnooKowl DoRADZTWA RoLNlczEGo w czĘsTocHowlE

PZDRwBielsku-Białej
ul. Gen. M, Boruty Spiechowicza24,43-300 Bielsko-Biała
tel: 33 814 93 48, email: e-mail: pzdr.bielskobiala@odr.net,p|

PZDR w Gzęstochowie
ul. Radomska 2, 42-200 Częstochowa
tel/fax: 34 362 72 54, e-mail: pzdr,czestochowa@odr.net.p|

PZDR w Kłobucku
ul, Wieluńska 1 1,42-100 Kłobuck
tellfax:3  310 01 00, e-mail. pzdr.klobuck@odr,net.p|

PZDR w Lublińcu
ul, Konrada Mańki 10,42-700 Lubliniec
tel/fax: 34 351 30 20, e-mail: pzdr.lubliniec@odr.net.p|

PZDR w Myszkowie
ul. Pułaskiego 6, 42-300 Myszków
tel/fax: 34 31371 60, e-mail: pzdr,mvszkow@odr.net,p|

PZDR w Zawierciu
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 95, 42-400 Zawiercie
tel/fax: 32 671 68 26, e-mail: pzdr.zawiercie@odr.net.p|

PZDR w Będzinie
ul. Krasickiego 17,A, 42-500 Będzin
tel/fax: 32 267 74 35, e-mail: pzdr.bedzin@odr.net.p|

PZDR w Bieruniu
ul. Turystyczna 1, 43-155 Bieruń
tel/fax: 32 326 70 95, e-mail: pzdr.bierun@odr,net.p|

PZDR w Mikołowie
ul, Gliwicka 85, 43-190 Mikołów
telifax: 32 325 01 51, e-mail: pzdr.mikolow@odr.net.p|

PZDR w Gtiwicach
ul. Zygmunta Starego 17,44-100 Gliwice
tel/fax: 32 231 0B 24, e-mail: pzdr,gliwice@odr.net.p|

PZDR w Rybniku
ul. J.F, Białych 7,44-200 Rybnik
tel/fax: 32 423 77 7 1, e-mail: pzdr,rvbnik@odr.net,pl

PZDR w Raciborzu
ul. Ludwika 4,47-400 Racibórz
tel/fax: 32 415 26 10, e-mail: pzdr.raciborz@odr.net.p|

* _''.l )



PZDR w Tarnowskich Górach z siedz. w NakIe Śląskim
ul. Morcinka 9 a, 42-620 Nakło Sląskie
tel/fax: 32 2B5 18 47, e-mail: pzdr.tarnowskiegory@odr.net,pl

PZDR w Wodzisławiu
ul. Swiętego Jana 16,44-3OO Wodzisław
tel/fax: 32 455 17 06, e-mail: pzdr.wodzis|aw@odr.let.pl

PZDR w Cieszynie
ul. Kraszewskiego 13, 43-400 Cieszyn
tel/fax: 33 852 0B 94, e-mail: pzdr,cieszvn@odr,net.p|

PZDR w Pszczynie
ul. Bielska 44,43-200 Pszczyna
tel/fax: 32210 33 28, e-mail: pzdr.pszczvna@odr.net.pl

PZDR w Żywcu
ul. Batorego 16, 34-300 Zywiec
tel/fax: 33 861 25 86, e-mail: pzdr.zvwiec@pd!!ęt.p|

ł _''.l )
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Informacja Zarządu Okręgowego PZŁ w Katowicach o terminach i miejscach
oceny prawidłowości odstrzału byków jelenia i b}rków daniela poąvskanych w

sezonie 201812019 r.

Zarząd Okręgowy podaje do wiadomości terminy i miejsca oceny prawidłowości odstrzału
byków jeleni i danieli pozyskanych w sezonie 201812019. Właściwymi do dokonania oceny
prawidłowości odstrzału są zespoły oceniające okręgu w którym pozyskana zostńazwierzynartj.
do oceny dokonywanej przez zespoły oceniające przy Znządzie OkręgowymPZŁ w Katowicach
zobowiązane są Koła Łowieckie dzierżańące obwody łowieckie na terenie Okręgu
KatowickiegoPZŁ. Koła Łowieckie zobowiązale są dostarczyć prawidłowo wypełniony druk
,,Atkusz oceny prawidłowości odstrzału" w dwóch egzemplarzach tj. oryginał i kopię wTaz z
kalką. Bezpośrednio po dokonanej ocenie przedstawiciel Koła Łowieckiego otrzymllje za
potwierdzeniem kopię arkusza oceny.
Zespoły oceniające nie będą przyjmować do oceny trofea przy ńeczytelnie i nieprawidłowo
wypełnionych arkuszach oceny. Do oceny nie dostarczamy trofeów pochodzącychzwypadków.

zobowiazuie sie zarzady kół Łowieckich do poinformowania wszvstkich kolegów którzy
dokonali odstrzału w obwodzie dzierżawionvm przez koło o : terminie. mieiscu oceny i
wynikach oceny dokonanei przez zespoły oceniaiace.

ocena prawidłowości odstrzału byków ieleni i danieli przeprowadzona
bedzie:

r siedziba ZO PZŁ w Siemianowicach Ślaskich - 27lrwiecień 2019 r. (eodz. 9.00-13.00)
Zespółnrli5. 

l

1. ,,Bór" Dąbrowa Gómicza, obwód nr 96,
2, ,,Dąbrowa" Dąbrowa Gómicza, obwód nr 117,
3. ,,Diana" Dąbrowa Gómicza, obwód nr 116,
4. ,,Grzywacz" Sosnowiec, obwód nr 95 i II9,
5. ,,Gwardia" Będzin, obwód nr 108,
6. ,,Jeleń" Będzin, obwód nr 98,
7. ,,Orlik" CzeIaM, obwód nr 109,
8. ,,Sokół" Mierzęcice, obwód nr 97,
9. ,,Baż.arlt" Siemianowice S1., obwód nr l20,
10. ,,Tumak" Tychy, obwód nr I28,
II. ,,Ciettze#'Kochłowice, obwód nr 129,
12. ,,TIop" Mysłowice, obwód nr Iż7.
13. ,,Orle Gniazdo" Zawiercie, obwód nr 73 i82,
14. ,,Ostaniec" Zawiercie, obwód nr 74,
15. ,,Poręba" Poręba, obwód tu 75,
16. ,,Cietrzefr'Łazy, obwód nr 84,
17. ,,Diarta" Ogrodzieniec, obwód nr 83,
18. ,,Darz Bór" Ogrodzieniec, obwód nr 94,
19. ,,Cl,ranka" Wierbka, obwód nr 81,
20. ,,Dzik" Żamowięc, obwód w79,
2I. ,,Cyranka" Wierbka, obwód nr 81,
22. ,,Hubert" Pilica, obwód nr 93,
23. ,,Hubertus" Szczekociny, obwód nr 62,
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24. ,,Łoś" Gliwice, obwód nr I24 ,

25. ,,Słonka" Rokitno, obwód nr 63 i72,
26. ,,Orlik" Siewierz, obwód nr 86,
27. ,,Ryś" Siewierz, obwód nr 85,
28.,,Cietrze#' Charsznica, obwó d nr 92,
29. ,,Clrzywacz" Kraków, obwód nr 80,
30. ,,Orle Gniazdo" Myszków, obwód llt 64,
31. ,,Szarak" Myszków, obwód ttt 49,
32. ,,Gómiczę" Jaworzno, obwód nr 135.

33. ,,Jawor" Jaworzno, obwód nr Iż5,
34. ,,Słonka" Jaworzno, obwód nr 126,
35. ,,Hubertus" Olkusz, obwód nr II i 12,
36. ,,Sokół" Olkusz, obwód nr29 i38,
37. ,,Kuropńwa" Jaroszowiec, obwód nr 13 iZI,
38. ,,Antylopa" Chechło, obwód nr 14,
39. ,,Jednośó" Bolesław, obwód nr 30 i 39,
40. ,,Sokół" Wolbrom, obwód nr 20,
4I. ,,Cietrzew Sławków, obwód nr 118,
42. ,,Sokół" Kraków, obwód nr 22,
43. ,,Jedność Chłopska" Zadroże, obwód nr 28.

o Restauracia."Pod Kasztanami" w Rudach lRudy ul. Rogera/
24 kwiecień 2019 r. (eodz. 15.00=19.00)
Zespółnr3i4

1. ,,Pod Bukiem", Rybnik, obwód nr I4I,
2. ,,Odra" Rybnik, obwód nr 163 i I7I,
3. ,,Jńńec" Jejkowice, obwód nr I49,
4. ,,Borki" Lyski, obwód nr 150,
5. ,,Lis" Psżów, obwód nr 162,
6. ,,CyTanka" Knurów, obwód nr 131,
7. o,Szarak" Knurów, obwód nr l40,
8. ,,Pod Klonem" Wodzisław, obwód nr 161,
9. ,,Las" Jastrzębie, obwód nr 159,
I0. ,,Żbik'Zabrze, obwód nr I.32,
11. ,,Raróg" Katowice, obwód nr 148,
12. ,,Róg" Katowice, obwód nr I72,
13. ,,Cis" Gliwice, obwód nr 133,
14.,,Darz Bór" Gliwice, obwód nr Iż3,
15. ,,Ostoja" Gliwice, obwód nr I34 i 158,
16. ,,Odyniec" Rudy Raciborskie, obwód nr I42 i 151,
17. ,,Ponowa" Kędzierzyn, obwód m I43,
18. ,,Tur" Bielsko, obwód nr 153,
19. ,,Bńant" Racibórz, obwód nr 164,
ż0. ,,Łoś" Racibórz, obwód nr I52 i I73.

siedziba Koła Łowieckiego ..Daniel" Gliwice Rudziniec ul. Kanałowa lla
27 kwiecień 2019 r. (eodz. 9.00-13.00)
Zesoó|nr 2 i 4

,,Diand'Bytom, obwód nr I2I,
,,Przodownik" Miedary, obwód nr I02,
,,Orzeł" Piekary Śl, obwód nr 110,

1.

2.
J.

ł,i'.l ,r
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4. ,,Bór" Ruda Śl, obwód nr 130,
5. ,,Świerklaniec" Nakło Śl, obwód nr 99,
6. ,,Orzeł" Tarnowskie Góry, obwód nr 111.
7. ,,Młody Leśnik" Brynek, obwód nr 101,
8. ,,ŻlJbr" Księży Las", obwódnr 17ż,
9. ,Kanit'Tychy, obwód nr 88,
10. ,,Gronostaj" Katowice, obwód nr 87,
1 1. ,,Akteon" Warszawa, obwód nr 91,
12. ,,Daniel" Gliwice, obwód nr 115,
13. ,,Dzik" Gliwice, obwód nr l22,
14. ,,Knieja 3" Gliwice, obwód rn 103,
15. ,,Ponowa" Gliwice, obwód nr 113,
16. ,,ŻlJbr" Gliwice, obwód nr 100,
17. ,,Jeleń" Zabrze, obwód nr II4,
18. ,,Ryś" Zabrze, obwód nr 105,
19. ,,Bór" Katowice, obwód nr 104,
20. ,,Cietrzew" Toszek, obwód nr 106.

r Siedziba Koła Łowieckiego .,Cyranka" w Pszczynie Porębie ul. Wodzisławska 40
27 kwiecień 20t9 r. (eodz.9.00=13.00)
Zespół nr 3.

l. ,,Daniel" Tychy, obwód nr I37,
2. ,,Łabędź" Bieruń, obwód nt 136,
3. ,,Bńartt" Łaziska G, obwód nr I39,
4. ,,Przepiórka" Bojszowy, obwód nr I44,
5. ,,Leśnik" Kobiór, obwód nr 138 i 157,
6. ,,Cyranka" Pszczyna, obwód nr 156.
7. ,,Żńr" Pszczyna, obwód nr 155,
8. ,,Bażant" Miedźna, obwód nr I54,
9. ,,Hubertus" Orzesze, obwód nr I47,
10. ,,Remiza" Pawłowice, obwód nr 170,
ll.,,Bazaniec" Czechowice, obwód nr 169,
12. ,,Gav,łra" Mysłowice, obwód nr 160.

o siedziba ZO PZŁ w Siemianowicach Śląskich - 7 mai 2019 r. /dodatkowa/
eodz.15.00-18.00 - Zespół nr 1.

powvższv przvdział kół Łowieckich do poszczególnvch mieisc ocenv
prawidłowości odstrzału ma charakter orientacvinv i nie iest
obowiazkowv. każde koło Łowieckie ustala i wvbiera mieisce w
którvm dokona ocenv trofeów na zgodność z zasadami selekcii.
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