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L.dz. /O/2016

O K Ó L N I K Nr 2/2016
1. Zarząd Okręgowy PZŁ w Częstochowie informuje, że tegoroczna ocena
prawidłowości odstrzału jeleni byków zostanie przeprowadzona w dniu 22 kwietnia
(piątek) br. według załączonego harmonogramu.
2. W dniach 18,19,20 kwietnia br. zostanie przeprowadzony kurs na selekcjonerów
samców zwierzyny płowej. Kandydaci zgłoszeni na w/w kurs zostali poinformowani
indywidualnie.
3. Kurs kandydatów do PZŁ został wyznaczony w terminie od 9 do 20 maja br.
kandydaci którzy kwalifikują się do w/w kursu zostaną powiadomieni indywidualnie.
4. W dniu 16.04.2016 r został ustalony termin egzaminów poprawkowych dla
kandydatów do PZŁ.
5. Zarząd Okręgowy PZŁ w Częstochowie prosi o przesyłanie informacji o terminie i
miejscu odbywania Walnych Zgromadzeń kół. Przypominamy również o terminie
dosłania sprawozdań Łow-1 wraz z załącznikami, który wyznaczony został na dzień
20.IV.2016 r oraz protokołów z treningów strzeleckich i przystrzelania broni
odbytych w bieżącym roku.
6. Zarząd Okręgowy PZŁ w Częstochowie informuje, że w dniu 12 maja br. Odbędzie
się FINAŁ XIII Turnieju Wiedzy Przyrodniczo Łowieckiej. Tegoroczny Finał odbędzie
się w Zespole Szkół w Ostrowach n/Okszą. Prosimy o wsparcie finansowe z
przeznaczeniem na nagrody dla uczestników Turnieju, aktualnie trwają eliminacje
w poszczególnych szkołach i gimnazjach. Inwestowanie w młodzież zapewni nam
polepszenie wizerunku myśliwego.
7. Informuję, że zaświadczenia o ukończonych szkoleniach szacujących szkody,
strażników łowieckich, jak również legitymacje instruktorów i sędziów strzeleckich
są do odbioru w biurze ZO PZŁ w Częstochowie.
8. W okólniku nr 5/2015 z dnia 16.11.2015 r ZO PZŁ informował o rozpoczętej akcji
wymiany legitymacji PZŁ. Pierwotny termin dostarczania wymaganych dokumentów
został ustalony na dzień 30 grudnia 2015 r., do chwili obecnej nie wszystkie koła
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wywiązały się z w/w obowiązku. W uzgodnieniu z ZG PZŁ w Warszawie termin ten
został przedłużony do dnia 30 czerwca br. W związku z powyższym prosimy o
zmobilizowanie członków kół do dostarczenia wymaganych dokumentów w
powyższym terminie. Prosimy ze szczególną starannością o dostarczenie fotografii
biometrycznej o parametrach wymaganych do dowodu osobistego (tło zdjęcia musi
być w kolorze białym), zdjęcie powinno być opisane imieniem i nazwiskiem
właściciela. ZO PZŁ w Częstochowie stwierdza, iż wiele dosłanych fotografii nie
spełnia wymaganych kryteriów, które w związku z tym zostaną odesłane do kół
łowieckich.

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

