
Polski Związek Łowiecki  
Zarząd Okręgowy Katowice 
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich 
 

Okólnik nr 1/2013 

1. Wiosenny kurs dla nowowstępujących i selekcjonerów. 
2. Informacja o drukach Terminy nadsyłania Łowów i Rocznych Planów Łowieckich. 
3. Narada Prezesów kół łowieckich naszego okręgu. 
4. Kurs dla strażników łowieckich. 
5. Ocena prawidłowości pozyskania byków. 
6. Komunikat Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. 

Z okazji Nowego 2013 Roku życzymy wszystkim myśliwym i Waszym Rodzinom dużo 
zdrowia i pomyślności, a przede wszystkim opieki i szczodrości św. Huberta. 
Niech Wam Bór Darzy. 

1. Zarząd Okr ęgowy PZŁ Katowice podaje Zarządom kół do wiadomości terminy 
wiosennych kursów i szkoleń dla nowowstępujących oraz selekcjonerów: 

-        kurs podstawowy I tura:  11 - 22 marzec 2013 - stażyści  o numerze dzienniczka do 7011 

-        szkolenia (obowiązkowe) 

kynologia myśliwska – 5 marzec 2013 
podstawy posługiwania się myśliwska bronią palną –  6 marzec 2013 

-    kurs podstawowy II tura:  15 – 27 kwiecień 2013 – stażyści o numerze dzienniczka do 7069 

-    szkolenia (obowiązkowe) 

kynologia myśliwska – 9 kwiecień 2013 
podstawy posługiwania się myśliwska bronią palną –  10 kwiecień 2013 

- kurs selekcjonerski:  17 – 21 czerwca 2013 

Wszystkie kursy i szkolenia rozpoczynamy o godz.15.00 w siedzibie Zarządu Okręgowego w 
Siemianowicach Śląskich przy ul. Zwycięstwa 2 – Strzelnica Myśliwska 

Egzaminy dla w/w kursów odbędą się w następujących terminach (godz.9.00): 

-         dla I tury nowowstępujących:  8 – 10 kwiecień 2013 

-         dla II tury nowostępujących:   13 – 15 maj 2013 

-         dla selekcjonerów: 8-9 lipiec 2013 

-         poprawkowy dla wszystkich kursów :  9 wrzesień 2013 



2.   Informujemy Szanownych Kolegów o przesyłanie w stosownych terminach obowiązujących 
     druków sprawozdawczości. 

-     Druk Rocznego Sprawozdania z działalności Koła Łow-1. 

(Powyższy druk po zapoznaniu się z instrukcją należy wypełnić i odesłać wraz z  załącznikiem 
dotyczącym kłusownictwa na adres macierzystego Zarządu Okręgowego w nieprzekraczalnym 
terminie do 30 kwietnia) 

-    Roczny Plan Łowiecki 

(Po zaopiniowaniu odpowiednio przez właściwych wójtów, burmistrzów, prezydentów i 
uzgodnieniu dokonanym z Zarządem Okręgowym PZŁ Katowice należy przedłożyć w celu 
zatwierdzenia właściwemu Nadleśniczemu do 21 marca) 

Druki w wersji elektronicznej dostępne są na stronie internetowej www.pzlow.pl w zakładce 
„pobierz” 

3.  Zarząd Okręgowy PZŁ Katowice zaprasza wszystkich Prezesów kół naszego okręgu 
lub  innego  członka Zarządu uprawnionego do podejmowania decyzji na obowiązkową naradę 
która odbędzie się 28 stycznia o godz.16.00 (Pawilon edukacyjny). Tematami narady będą 
między innymi: 

-     ubezpieczenie kół łowieckich od szkód wyrządzonych przez zwierzynę w uprawach i płodach  
rolnych 

-     kwartalnik „Gwarectwo myśliwych” ( przedstawienie warunków zamówienia i ewentualnego 
kolportażu) 

-    obchody jubileuszu 90 lecia PZŁ na szczeblu: centralnych, okręgowym, rejonowym i w kołach 
łowieckich. 

-     sprawy różne 

4.   W związku z częstym zgłaszaniem zapotrzebowania na przeprowadzenie kursu dla strażników 
łowieckich informuje , iż takowe szkolenie oparte na programie Ministra Środowiska 
w   porozumieniu z ministrem Spraw Wewnętrznych przeprowadzimy w dniu 13 kwietnia. 
Początek kursu godz. 9.00. Wszystkich chętnym prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w   kursie 
pod naszymi numerami telefonów 32 220 38 35 lub 32 220 42 75 

5. W załączeniu przekazujemy do wykorzystania Komunikat Komisji Oceny Trofeów 
i   Trofeistyki Okr ęgowej Rady Łowieckiej dotyczący terminu oceny jeleni i danieli byków. 

6.   Na prośbę Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii przesyłamy informację dotyczącą planowanej 
akcji podania przeciw pasożytniczych produktów leczniczych zwierzętom łownym na terytorium 
Republiki Czeskiej. 

      Z łowieckim pozdrowieniem „Darz Bór” 

       Łowczy Okręgowy 
       (-) Jerzy Żagiell 


