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L.dz.721 /O/2014

O K Ó L N I K Nr 4 /2014
1. Zgodnie z naszym okólnikiem nr 3/2014 termin składania zamówień na książki
edukacyjne dla dzieci upłynął 20 maja br. Do chwili obecnej nie wszystkie koła złożyły
stosowne zamówienia, w związku z tym prosimy o pilne ich dosłanie /mogą być
telefoniczne/, ponieważ termin złożenia zbiorczego zmówienia został wyznaczony do 31
maja br. Sprawa priorytetowa.
2. Zarządzeniem nr 10/2014 Przewodniczącego ZG PZŁ z dnia 15 maja br. został ogłoszony
konkurs dla kół łowieckich na Program poprawy warunków bytowania oraz
reintrodukcji kuropatwy. Konkurs współorganizuje Krajowy Związek Hodowców i
Producentów Zwierząt Futerkowych oraz Fundacja Hodowli i Reintrodukcji Zwierząt
Dziko Żyjących. W ramach konkursu przewidywane jest dofinansowanie zakupu 15 000
kuropatw i przekazanie nieodpłatnie pułapek żywołownych w celu odłowu drapieżników.
Termin przygotowania i dostarczenia programów do godz. 12.00 dnia 30 czerwca
2014r w ZG PZŁ. Koła zainteresowane programem prosimy o kontakt z tut. ZO
PZŁ.
3. W dniu Kochcicach 22 czerwca 2014 r od godziny 8-mej na Okręgowej Strzelnicy
Myśliwskiej w Kochcicach odbędą się Okręgowe Zawody Strzeleckie kół
macierzystych, termin zgłoszeń trzech osobowych zespołów do 15 czerwca br. Zawody
przeprowadzone zostaną w pełnym sześcioboju myśliwskim według aktualnie
obowiązujących prawideł strzeleckich.
4. Z przyczyn obiektywnych zostają odwołane zawody strzeleckie o Puchar KRISBUT-u
planowane na dzień 15 czerwca br. Zawody te odbędą się w miesiącu wrześniu br.
5. Awizowana wycena medalowa odbędzie się w dniu 13 czerwca br. w ZO PZŁ w
Częstochowie, prosimy o poinformowanie Kolegów i dostarczenie trofeów
kwalifikujących się do wyceny w terminie do 10 czerwca br. Każde trofeum
zakwalifikowane, jako medalowe otrzyma nieodpłatnie dyplom oraz medal.
Informujemy jednocześnie o planowanej, międzynarodowej wycenie trofeów złoto
medalowych, która planowana jest na dzień 07-09 lipca br. w Czempiniu. Koledzy
posiadający niezweryfikowane trofea złoto medalowe proszeni są o kontakt w terminie
do 01 lipca br. w celu ewentualnego zorganizowania wspólnego transportu trofeów.
6. Przypominamy o obowiązku dostarczenia dokumentów z odbytych walnych
zgromadzeń.
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7. W dniu 16 maja 2014 r w Ośrodku Szkoleniowo Rekreacyjnym w Kochcicach odbył się
XI Finał Turnieju Przyrodniczo Łowieckiego. Zarząd Okręgowy PZŁ w Częstochowie
dziękuje za pomoc w jego organizacji, Właścicielowi Ośrodka oraz Nadleśnictwom:
Herby, Koszęcin, Lubliniec, Olesno, Kluczbork, Koniecpol i Złoty Potok, dziękujemy
także kołom łowieckim, które wsparły finansowo organizację XI Turnieju Przyrodniczo
Łowieckiego, jak niżej :
-„Łoś” Częstochowa, „Rogacz” Kleśniska, „Sarna” Lipie, „Prawidłowego Łowiectwa”
w Częstochowie, „Uroczysko” w Herbach, „Szarak” w Myszkowie, „Cyranka”
Sosnowiec, „Cietrzew” Konopiska, „Hubertus” Lubliniec, „Knieja”
Nowiny, „Żubr” Księży Las, „Daniel” Wanaty.
8. Zarząd Okręgowy PZŁ w Częstochowie wspólnie z Komisją Kultury Łowieckiej przy
Okręgowej Radzie Łowieckiej ma zamiar opracować i wydać Monografię kół łowieckich
dzierżawiących obwody łowieckie na terenie Okręgu Częstochowskiego PZŁ .W
związku z powyższym, jako załącznik nr 1 przesyłamy „schemat”, według którego
prosimy opracować materiały do planowanego przedsięwzięcia. Prosimy o
oddelegowanie jednej osoby, która będzie kompetentna i
odpowiedzialna za
sporządzenie przedmiotowych materiałów . Termin przygotowania w/w materiałów
wyznaczamy do końca czerwca 2014.
9. Uchwałą Nr III/27/;2014 Okręgowej Rady Łowieckiej w Częstochowie z dnia 28
kwietnia 2014 r /załącznik nr 2/ został powołany Okręgowy Sąd Łowiecki w liczbie 11
sędziów, a także Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny oraz dwóch jego zastępców.

Do wiadomości:
1.Koła Łowieckie – wszystkie
2.Członkowie ORŁ i ZO PZŁ
3.Przewodniczący OKR
4.Prezes OSŁ
5.ORD PZŁ
6.Nadleśnictwa
7.OSR Kochcice
8.a/a
.

