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O K Ó L N I K Nr 2/2014

1. Główny Lekarz Weterynarii przekazał nam materiały informacyjne dla myśliwych
dotyczące afrykańskiego pomoru świń ASF (zał. nr 1) prosimy o poinformowanie
swoich członków kół o zagrożeniu, jakie stwarza wirus afrykańskiego pomoru świń.
Informuję, że na dzień 18 lutego br. w naszym kraju stwierdzono upadek dwóch
sztuk dzików porażonych ASF – województwo podlaskie, w przypadku otrzymania
dalszych informacji, prześlemy je niezwłocznie.
2. Zarząd Główny PZŁ pismem Ldz. 69/O/14 z dnia 13 lutego 2014r poinformował o
podpisaniu przez Prezydenta RP nowelizacji ustawy Prawo łowieckie w brzmieniu
przesłanym przez Sejm RP. Szczegóły dotyczące powołania Sądów łowieckich oraz
Rzeczników Dyscyplinarnych PZŁ zostaną przesłane w terminie późniejszym.
3. Awizowany termin kursu kandydatów na selekcjonerów samców zwierzyny płowej
odbędzie się w dniach od 1-go do 4-go kwietnia 2014r ( 4-ty kwietnia piątek
szkolenie weterynaryjne). Szkolenie odbędzie się w OSR Strzelnica w Kochcicach
od godziny 14- tej). Zmienia się termin zgłoszeń na 20 marca br., termin egzaminu i
koszt podany zostanie na kursie.
4. W dniach 25 -27 kwietnia br. odbędą się XI Międzynarodowe Targi Łowiectwa,
Strzelectwa i Rekreacji Hubertus EXPO 2014. ZO PZŁ planuje wspólny wyjazd
autokarowy, uzależniony od ilości chętnych. Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie
do dnia 15 marca pod numerem (34) 324 12 16.
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5. Prosimy o dotrzymanie terminu dosłania sprawozdania łow-1 wraz z załącznikami
w terminie do 20.04.2014r.
6. Tradycyjnie, jak co roku planujemy zorganizować Turniej Wiedzy Przyrodniczo –
Łowieckiej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Głównym celem XI
Turnieju jest propagowanie wiedzy o ekologii, przyrodzie, łowiectwie oraz
kultywowanie tradycji i kultury łowieckiej. Bliższych informacji na temat organizacji
Turnieju może udzielić Kol. Zdzisław Korzekwa - Przewodniczący Komisji Oświaty
Przyrodniczo – Łowieckiej tel. kom - 602 192-067
Tradycyjnie apelujemy i prosimy o wsparcie finansowe, które w całości
przeznaczone zostanie na zakup nagród dla młodzieży. Zadeklarowaną kwotę
prosimy wpłacać na nasze konto z dopiskiem „TURNIEJ 2014”

Do wiadomości:
1. Koła Łowieckie
2. Członkowie ORŁ i ZO PZŁ
3. Przewodniczący OKR, OSŁ i ORD PZŁ

