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L.dz. 1390 /O/2016

O K Ó L N I K Nr 5/2016
1. W związku z poleceniem Ministra Srodowiska /pismo znak DL-III.670.3.2016 z
27.09.2016r/ Polski Związek Łowiecki został zobowiązany do przeprowadzenia
inwentaryzacji liczebności dzika europejskiego /Sus scrofa/ na terenie całego kraju.
Celem ponownego, w tym roku gospodarczym szacowania stanu liczebnego dzika w
Polsce jest, jak najdokładniejsze ustalenie aktualnego stanu w związku z możliwością
redukcji jego populacji do poziomu 5-ciu osobników na 1000 ha powierzchni obwodu
łowieckiego. Czynności te zostaną wprowadzone w celu zminimalizowania ryzyka
rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń /ASF/ na terenie kraju.
2. Zarząd Okręgowy Polskiego Związku łowieckiego w porozumieniu z Okręgową Radą
Łowiecką w Częstochowie zwołuje na dzień 12.10.2016r /środa/ o godzinie 15.00
naradę Łowczych wszystkich kół łowieckich dzierżawiących obwody łowieckie na
terenie Okręgu PZŁ Częstochowa. Narada odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo
Rekreacyjnym „Strzelnica” w Kochcicach /sala ”złota”/. Głównym tematem narady
będzie sprawa inwentaryzacji dzików, która będzie przeprowadzona w terminie 1722.10.2016 r oraz problem ASF wśród dzików. W naradzie udział wezmie przedstawiciel
RDLP w Katowicach oraz Nadleśniczowie z terenu Okręgu PZŁ Częstochowa.
Obecność Łowczych obowiązkowa.
3. Od 17.10.2016 r ZO PZŁ w Częstochowie rozpoczyna kurs dla kandydatów do Polskiego
Związku Łowieckiego. W trakcie kursu przeprowadzone zostanie szkolenie
weterynaryjne, istnieje możliwość wzięcia udziału w/w kursie pod warunkiem zgłoszenia
chętnych w terminie do 20.10.2016 r.
4. Przypominamy o dostarczaniu ankiet wraz z fotografią w celu wymiany legitymacji PZŁ.
Prosimy o poinformowanie Kolegów o tym, że fotografie biometryczne o parametrach
wymaganych do dowodu osobistego /tło zdjęcia musi być w kolorze białym/ powinny
być opisane imieniem i nazwiskiem właściciela .
5. W załączeniu przesyłamy komunikat o składkach członkowskich PZŁ na rok 2017 oraz
noty księgowe za ubezpieczenie majątkowe – dotyczy kół macierzystych.

Do wiadomości:
1.Koła Łowieckie –wszystkie
2.Członkowie ORŁ i ZO PZŁ
3.Nadleśnictwa z prośbą wzięcia udziału w naradzie
4.OSR Kochcice
5.a/a

