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KOŁA ŁOWIECKIE
Wszystkie

KOMUNIKAT Nr 10 / 2012
I. UBEZPIECZENIE OC KŁ i OHZ PZŁ ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ ZWIERZYNĘ
W PŁODACH i UPRAWACH ROLNYCH
Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu w oparciu o treść Komunikatu ZG PZŁ w Warszawie nr 7 / 2012 z 6 grudnia 2012 r.
przypomina o możliwości przystąpienia do ubezpieczenia w zakresie szkód łowieckich. Ostateczny - zmieniony termin
składania deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia kół od szkód łowieckich mija 18 lutego 2012 r.- termin został
przedłużony i zweryfikowany uwagi na czasokres powstających szkód łowieckich.
Informujemy, że zgodnie z Komunikatem nr 5 / 2012 Zarządu Głównego PZŁ w Warszawie, w 2013 roku zostało
wznowione ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kół i OHZ PZŁ za szkody wyrządzone przez zwierzynę w płodach i
uprawach rolnych.
Składka roczna wynosi 68 % sumy gwarancyjnej w każdym wariancie dowolnie wybranym przez koło łowieckie lub
OHZ i płatna jest w 2 ratach do Zarządu Okręgowego PZŁ w Opolu:
•

Termin płatności I raty mija – 01.03.2013 r;

•

Termin płatności II raty mija – 01.05.2013 r;

Chętne koła prosimy o dostarczanie wypełnionych deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia OC
do Zarządu Okręgowego PZŁ w Opolu w terminie do 15 lutego 2012 r.

II. OBCHODY 90 - lecia PZŁ
Przypominamy, iż zgodnie z treścią komunikatu ZO PZŁ w Opolu nr 9 / 2012 z 13 listopada 2012 r. oczekujemy na
materiały dotyczące historii KŁ oraz pozostałych materiałów fotograficznych sztandarów KŁ. Na dzień sporządzenia
niniejszego komunikatu wpływ materiałów jest znikomy dlatego zwracamy szczególną uwagę Prezesom KŁ o
nadzór nad ich sporządzeniem oraz przesłaniem zgodnie z wytycznymi ( poniżej treść dla przypomnienia ).
•

WYDANIE INFORMATORA O HISTORII ŁOWIECTWA NA OPOLSZCZYŹNIE

Okręgowa Rada Łowiecka w Opolu postanowiła aby z okazji 90-lecia PZŁ ukazało się wydawnictwo o historii
łowiectwa na Opolszczyźnie w przewidywanej liczbie ok. 3200 szt. egzemplarzy dla członków PZŁ z Okręgu
Opolskiego. Do przygotowania tematów do druku, opracowania, publikacji oraz rozprowadzenia nieodpłatnie publikacji
został zobowiązany ZO PZŁ w Opolu.
Zebrane materiały będą opublikowane w Nr 4 Opolskiego Kwartalnika Łowieckiego „Z Kniei” w kwietniu 2013 r.
Wobec powyższego prosimy o udostępnienie i przesłanie materiałów związanych z historią KŁ - część opisowa i
graficzna ( zdjęcia w dobrej jakości najlepiej w formie elektronicznej ) wraz z opisem co przedstawiają , jakie
okoliczności oraz datę zdarzenia.

Część opisowa powinna składać się z aktualnego wykazu myśliwych + opis funkcji, wykazu założycieli koła, opisu
obecnie posiadanych obwodów i bieżących stanów pozyskania – około pół strony A4. Zdjęcia najlepiej gdyby były
zdjęciami grupowymi prezentującymi jak największą liczbę członków koła. Zdjęć powinno być kilka. Prosimy też o
przygotowanie szerokiego opracowania historii Waszych kół w objętości 2 stron A4, które to opracowania będą
zamieszczane w kolejnych numerach Z KNIEI. Do tych opracowań oczekiwalibyśmy zwłaszcza zdjęć historycznych
związanych z działalnością koła. Za wzór może służyć historia KŁ nr 1 Borsuk Prudnik, która została opublikowana
w bieżącym numerze „Z KNIEI”, który właśnie trafił do dystrybucji.
Wszystkie materiały po opracowaniu przez zespół redakcyjny zostaną zwrócone do nadawcy.
•

SZTANDARY KŁ

Przypominamy KŁ które podczas uroczystości „Hubertowin Opolskich 2012” w Przysieczy nie udostępniły sztandaru
swojego KŁ do dokumentacji zdjęciowej wraz ze zdjęciem oraz składem osobowym pocztu sztandarowego i chorążego, o
OBOWIĄZKOWYM dokonaniu zdjęć najlepiej w plenerze wg. załączonego schematu i wzoru zdjęć sztandaru ORŁ i ZO
PZŁ w Opolu.
KŁ które nie przekazały zdjęć sztandaru zgodnie z w/w opisem:
1.

KŁ nr 5 „Leśnik” BRZEG.

2.

KŁ nr 7 „Glon”

3.

KŁ nr 2 „Muflon” GŁUBCZYCE.

4.

KŁ „Dziczy Gaj” KRAPKOWICE.

5.

KŁ „Szarak”

6.

KŁ nr 2 „Leśnik” KLUCZBORK.

7.

KŁ nr1 „Knieja” K-KOŹLE.

8.

KŁ nr 2 „Azoty” K-KOŹLE.

9.

KŁ nr3 „Ryś” K-KOŹLE.

BRZEG.

GRODKÓW.

10. KŁ nr 3 „Dzik” NIEMODLIN.
11. KŁ nr 4 „Szarak” TUŁOWICE.
12. KŁ nr 2 „Łoś” NYSA.
13. KŁ nr 4 „Jarząbek” PACZKÓW.
14. KŁ nr 1 „Hubertus” OPOLE.
15. KŁ nr 7 „Złoty Róg” OPOLE.
16. KŁ nr 10 „Szarak” OPOLE.
17. KŁ nr 14 „Dzik” POKÓJ.
18. KŁ nr 16 „Knieja” JEŁOWA.
19. KŁ nr 1 „Borsuk” PRUDNIK.
20. KŁ nr 3 „Bażant” PRUDNIK.
21. KŁ nr 2 „Daniel” ZAWADZKIE.

Termin przesłania całości w/w dokumentacji zarówno dotyczącej informatora oraz sztandarów został ustalony na
30 grudnia 2012 r. i prosimy o jego przesłanie najlepiej w formie elektronicznej
( zo.opole@pzlow.pl; j.kowalski@pzlow.pl ) lub na nośniku CD.
Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu zwraca się do Prezesów KŁ o bezpośredni nadzór nad przygotowaniem i
przesłaniem przedmiotowych materiałów.

2

III. OBWODY ŁOWIECKIE - PRZEBIEG GRANIC i POWIERZCHNIE
Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu informuje, iż zakończył się etap prac związanych z opiniowaniem przez organy
administracji, dzierżawców obwodów łowieckich i organu opiniujące nad opracowaniem ostatecznej treści Uchwały Sejmiku
Województwa Opolskiego w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie.
Uchwałą Nr XXII / 283 / 2012 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO został ustalony podział obszaru
województwa opolskiego na obwody łowieckie ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu
23 listopada 2012 r. pod pozycją 1632 który wszedł w życie 7 grudnia 2012 r.
Uchwała jest dostępna w wersji elektronicznej pod adresem:
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1632.

_____________________________________________________________________________

„Okręgowa Rada Łowiecka i Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu
z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2013
składa
całej Braci Łowieckiej wraz z rodzinami i sympatykom,
najserdeczniejsze życzenia wesołych, spokojnych i radosnych świąt
oraz
Szczęśliwego Nowego Roku 2013
w otoczeniu rodzin, bliskich oraz koleżanek i kolegów.
Życzymy Wszystkim wielu udanych spotkań na niwie łowieckiej w otoczeniu
koleżeństwa zgodnie z zasadami etyki, tradycji i zwyczajów łowieckich
w Polskim Związku Łowieckim”
Z myśliwskim pozdrowieniem „Darz Bór”

Wykonano 4 egz. - J.K.
Otrzymują:
1 egz. - adresat ( KŁ - Wszystkie )
Do wiadomości:
2. egz. - Członkowie ORŁ w Opolu
3 egz. - Członkowie ZO PZŁ w Opolu
4 egz. - a / a
Załączniki - 2 egz.:
1 egz. - Komunikat ZG PZŁ z 6 grudnia 2012 r. w sprawie ubezpieczenia od szkód łowieckich.
2 egz. - Deklaracja przystąpienia - Druk
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