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Zarząd okręgowy podaje do wiadomości terminy i miejsca oceny prawidłowości odstrzafu
bykow jeleni i danieli pozyskanych w sezońe 201712018. Właściwymi do dokonania oceny
prawidłowości odstrzafu są zespĄ oceniające oklęgu w którym pozyskana została nvierryna, t1.
do oceny dokonywanej przez zespoły oceniające przy Zarządzie okręgowymPZŁw Katowicach
zobowiązane są Koła Łowieckie dzierzawiące obwody łowieckie na terenie okręgu
KatowickiegoPZŁ. Koła Łowieckie zobowiązane są dostarczyć prawidłowowypełniony
druk (pozycje 1=ó) ,,Arkusz oceny prawidłowości odstrzalu'' w dwóch egzemp|arzach tj.
oryginał i kopię wraz z kalĘ. Bezpośrednio po dokonanej ocenie przedstawiciel Koła
Łowieckiego otrzymuje za potwierdzeniem kopię arkusza oceny.
ZespoĘ oceniające nie będą przyjmować do oceny trofea pny nieczytelnie i nieprawidlowo
wypełnionych arkuszach oceny np. bez, podania klasy wieku (pozycja 3), orilz
prawidtowego określenia macierzystego Zarządu okręgowego myśtiwego (pozycja 2) tj.
tego Zarządu okręgowego w którym myśliwy dokonuje wpłat składek członkowskich na
P7Ł, Do oceny nie dostarczamy trofeów pochodzących z wypadkow.
Do oceny prawidłowości odstrzafu na|eĘ dostarczyć trofeum starannie sprepafowane. Za
trofeum starannie spreparowane uwłŹa się trofeum pozbawione tkanki mięsnej i Łącznej oraz
wybi el o ne, z p ełnym uz ębi eni em / z wyj ątklem ubytkow naturahych/.
Zobowiazuie sie Zarzady Kół Łowieckich do poinformowania wszystkich kolegów ldórzv

Ocena prawidłowości odstrzału bvków ieleni i danieli przeprowadzona
bedzie:

o Siedziba Zo PZŁ w Siemianowicach ś|askich _ 24 mazec 2018 r. (eodz. 9.00+13.30)
Zesoół nr 1

1' ,,Daniel'' Tychy, obwód rr I37 
', 2. ,,Tumak'' Tychy, obwód nr 128,

3 ' ,,Łabędź'' Bieruń, obwód nr 136,
4' ',,BaŻarń,, Łaziska G, obwód nr 139,
5. ,,Przepiórka'' Bojszowy, obwod nr I44,
6. ,,Leśnik'' Kobiór, obwódnr 138 iI57,
7. ,,Ciettzew,, Kochłowice, obwód w I29,
8. ,,Cyranka" Pszczyna, obwod nr i56,
9. ,,Zubt,, Pszczyna, obwód nr 155,
10. ,,Bazant,,Ivlledźna, obwód nr i54,
1 1. ,,Hubertus'' orzesze, obwód nr 147,
12. ,,Remiza'' Pawłowice, obwód nr 170,
13. ,,Bazaniec'' Czechowice, obwód nr 169,
14. 

',Trop'' Mysłowice, obwód nr I27,
15. ,,Orle Gntazdo" Zawiercie, obwod nr 73 i8f,
16.,'ostani ec,, Zawiercie, obwód nr .7 

4,
17. ,,Poręba'' Poręba, obwod rlr 75,
18. ,,Cietrzew,, Łazy, obwod nr 84,
19' ,,Diana'' ogrodzieniec, obwód nr 83,
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20. ,,Darz Bór'' ogrodzieniec, obr,vod nr 94,
2l. ,,CyraŃa'' Wierbka, obwód m.81,
f2. ,,Dzik" Zarnowiec, obwod nr 79,
23. ,,Hubert" Pilica, obr,vod nr 93,
24. ,,Hubertus" Szczekociny, obwod nr 62
25 ,,Słonka'' Rokitno, obwód nr 63 j 72,
f6 ,,Orlik" Siewierz, obwod nr 86,
27. ,,Ryś'' Siewierz, obwod nr 85,
f8, ,,Cietrzew'' Charsznica, obwódrlr 92,
f9, ,,Grzywacz'' K-raków, oblvod nr 80,
30' ',orle Gniazdo'' Myszków, obwod nr 64,
3 1' ,,Szarak'' Myszków' obwod nr 49,
32, ,,Górni;ze,, Iaworzno, obwód nr 135'
33. ,,Jawor'' Jaworzno, obwód nr l25,
34. ,,SłoŃa'' Jaworzno' obwód rlr 126,
35. ,,Hubertus'' olkusz, obwód w 17 i 12,
36. ,,Sokoł'' olkusz, obwod nr 29 i38,
37. ,,Kuropatwa,, Jaroszowiec, obwód nr |3 i21'
38' ,,Antylopa'' Chechło, obwód nr 14,
39. ,,Jedność'' Bolesław, obwód nr 30 i 39,
40. ,,Sokoł'' Wolbrom, obwod w 20,
47 ' ,,Cietrzew Sławkow, obwód nr 1 18,
42. ,,Sokc*'' Kraków, obwod nt 22,
43. ,,Jedność Chłopska,, Zadroze, obwód nr 28.
44' ,,Bór,, Dąbrowa Górnicza, obwod rlr 96,
45. ,,Dąbrowa'' DąbrowaGóraicza, obwód nt II7,
46' ,,Dtana'' Dąbrowa Gortllcza, obwod nr 116,
47. ,,Grzywacz'' Sosnowiec, obwód nr 95 i 119'
48. ,,Gwardia'' Będzin, obwod nr 108,
49, ,,Ieleh,, Będzin, obwód nr 98,
50. ,,Gawra' Mysłowice, obwód nr 160,
51. ,,orlik'' CzeIadź, obwod nr 109,
52. ,,Sokoł'' Mierzęcice, obwod nr 97,
53. ,,Buźlant'' Siemianowice Sl, obwod nr |2O,
54. ,,Łoś'' Gliwice, obwód w l24.

o. siedziba Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych w BrYnku (Technikum Leśne w
Brynku) - 24 marzec 2018 r.(eodz. 9.00+13.30)

Zespół nr2 i 5

1. ,piana" Bytom, obwod nr I2I,
2. ,przodownik" Miedary, obwod nr I02,
3. ,,Orzeł,, Piekary S1, obwod nr 1 10,
4. ,,Bóf'' Ruda Sl, obwód nr 130,
5. ,'Świerklaniec'' Nakło Sl, obwód w 99,
6. ,,orzeł,, Tarnowskie Góry' obwód nr 111,.7. 

,,Młody Leśnik'' BryneĘ obwod nr 101'
8. ,,Zl)br,, Księzy Las'', obwó d rlr II2,
9. ,,Kania'' Tychy, obwód nr 88,
10. ,,Gronostaj'' Katowice, obwód nr 87'
1 1 . ,,AJ<teon'' Warszawa, obwód nr 91,
12. ,,Daniel'' Gliwice, obwód nr 115'
13. ,,Dzik" Gliwice, obwod nr I2Z,
14. ,,Knieja 3'' Gliwice, obwód nr 103,



-J/J-

15. ,,Ponolva" Glilvice, obwod nr 113,

16. ,Zubr" Gliwice, obwod nr 100,

17 . ,,Jeleri" Zabrze, oblvod nr 114,

18. ,,RYś'' Zabrze, obwod nr 105,

19 ,,Bór'' Katowice, obwod nr 104,

20. ,'Cietrzew'' Toszek, obwod nr 10ó.

2r' ,,Cis'' Gliwice, obwód nr 133.

r Restauracia ..Pod Kasztanami" w Rudach /Rudv ul. Rogera/ - 24 marzec 2018 r.
(godz. 8.00+13.30) Zespół nr 3 i 4

Prosimy o dostarczenie poryskanych w sezonie fa77na18 trofeów byków jeleni i danieli
na godz. 8.00.

1. ,,Pod Bukiem,', RybniĘ obwód w I41,
2. ,,Odra" Rybnik, obwod nr 163 i171,
3. ,,Iaź;wiec,,Jejkowice, obwod rlr 749,
4. ,,Borki" Lyski, obwod nr 150,

5. ',Lis'' 
Pszów, obwód nr I6f,

6' ,,Cyranka,'Knurów, obwod nr 131,

7 ' ,,Szarak'' Knurów, obwod nr 140,

8. 
',Pod 

Klonem'' Wodzisław, obwód nr 161,

9, ,,Las'' Jastrzębie, obwód nr 159,

70. ,,ZbLk" Zabrze, obwod nr 132,
11. ,,Raróg'' Katowice, obwód nr 148,

12. ,,Róg'' Katowice, obwod nr L7Ż,
73. ,,DarzBor'] Giiwice, obwód rlt If3,
14. ,,Ostoja" Gliwice, obwod nr 134 i 158,

15. ,,odyniec'' Rudy Raciborskie, obwód nr I42 i 151'

1ó. ,,Ponowa'' Kędzierzyn, obwód nr l43,
17, ,,Tut,, Bielsko, obwód nr 153,

18. 
',Bazant'' 

Racibórz, obwód rlr 764,
19. ',Łoś'' Racibórz, obwod nr I5f i 1.73.

ocena dodatkowa: Siedziba Zo PZŁ w Siemianowicach ŚI:rskich - 7 kwiecień 2018 r.
(godz. 9.00+12.00)T


