
Polski Związek Łowiecki                                                                 Siemianowice Śląskie 08.04.2014 r. 
Zarząd Okr ęgowy Katowice 
Z siedzibą w Siemianowicach Śląskich 

 
Komunikat nr 2/2014 

 
1. Ankieta dot. szkód łowieckich. 
2. Wycena medalowa. 
3. Informacja o nowych podręcznikach edukacyjnych z zakresu łowiectwa. 
4. Druki Łow-1. 
5. Informacja o procedurze zakończenia stażu kandydackiego. 
 

 
1. Zgodnie z Okólnikiem nr 12/0/14 Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego i 

załączoną tabelą prosimy o przesłanie informacji na temat szacowania szkód łowieckich w 
kołach naszego okręgu w terminie do dnia 31 kwietnia 2014 pocztą elektroniczną - 
zo.katowice@pzlow.pl lub na adres Związku.  

 
       2.  Informujemy wszystkich zainteresowanych, iż termin wyceny medalowej dotyczący trofeów: 

      jeleni byków, danieli byków, sarn kozłów, oręży dzików  oraz czaszek lisów i jenotów ustalono 
 na 7 czerwca 2014 na godz. 9.00. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.      
 
3. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Kół łowieckich szczególnie tym które na stałe 
 współpracują ze szkołami w zakresie edukacji przyrodniczej dzieci i młodzieży Zarząd Główny 
      przygotował 2 pozycje o tematyce łowieckiej w przedziale klasowym:  
       - 1-3 ( kolorowanka „ Czym zajmują się myśliwi” – cena 4 zł ) 

              - 4-6 ( zeszyt edukacyjny „Łowiectwo”- cena 8 zł ) 
            Wszystkie zainteresowane Koła prosimy o składanie zamówień w przedmiotowej sprawie do  
            15 maja 2014r. 

 
 4.   W dalszym ciągu przypominamy Szanownym Kolegom o przesyłanie druków   
        sprawozdawczości.  

− Druk Rocznego Sprawozdania z działalności Koła Łow-1 wraz z załącznikiem 
(ankietą dot. kłusownictwa) termin do 30.04.2014r. 

− brakujących druków Rocznych Planów Łowieckich (dot. Kół które do dnia 
dzisiejszego tego dokumentu nam nie dostarczyły) 

 
 5.   Przypominamy o konieczności podjęcia uchwały o zaliczeniu lub nie zaliczeniu stażu  
  kandydatom do 30 dni po upływie roku od dnia rozpoczęcia stażu. 
 W uzasadnionych przypadkach, Zarząd Koła lub Kierownik Ośrodka Hodowli Zwierzyny, 
 może przedłużyć staż nie dłużej niż do 3 lat od jego rozpoczęcia. 
 O wydłużeniu stażu, z podaniem jego daty, Zarząd Koła  lub Kierownik OHZ  informuje 
 właściwy Zarząd Okręgowy. 
 

 Z łowieckim pozdrowieniem „Darz Bór” 
                                                                                                          Łowczy Okręgowy 
 
                                                                                                            (-) Jerzy Żagiell 


