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L.dz. 315 / JK / 2013

KOŁA ŁOWIECKIE
Wszystkie
KOMUNIKAT Nr 3 / 2013
I . OCENA TROFEÓW ŁOWIECKICH - SARNA KOZIOŁ
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 4 / 2006 ZG PZŁ z dnia 11 maja 2006 r. ocena prawidłowości odstrzału Saren kozłów
pozyskanych w sezonie 2013 / 2014 odbędzie się według poniższego harmonogramu:
L.p

Data oceny

Czas w godz.

Miejsce / Siedziba

1.

7 październik 2013 r.

15:00 - 18:00

PGL LP Nadleśnictwo KLUCZBORK

2.

8 październik 2013 r.

15:00 - 18:00

PGL LP Nadleśnictwo BRZEG

3.

9 październik 2013 r.

15:00 - 18:00

PGL LP Nadleśnictwo NAMYSŁÓW

4.

10 październik 2013 r.

15:00 - 18:00

PGL LP Nadleśnictwo PRÓSZKÓW

5.

11 październik 2013 r.

15:00 - 18:00

PGL LP Nadleśnictwo PRUDNIK

6.

14 październik 2013 r.

15:00 - 18:00

Motel Leśny - Strzelce Op. ul. Opolska

7.

15 październik 2013 r.

15:00 - 18:00

Dom myśliwski „Gowinówka”- Stara Kuźnia

8.

16 październik 2013 r.

15:00 - 18:00

PGL LP Nadleśnictwo OPOLE

9.

4 listopad 2013 r.
Komisja odwoławcza
Wycena medalowa

15:00 - 18:00

ZO PZŁ w Opolu

a ) Poniżej podajemy koła łowieckie odpowiedzialne za organizację oceny trofeów,
przygotowanie osób do wiercenia trofeów, wiertarek i kilku wierteł o średnicy 3 - 6 mm wraz z uprzątnięciem sal po
ocenie trofeów :
Miejsce
Osoba odpowiedzialna za
przygotowanie sali

KŁ

Liczba
osób
do obsługi

Liczba
komisji

N - ctwo KLUCZBORK
( Kolega SZYMAŁA Wiktor )
N - ctwo BRZEG
( Kolega MARUT Mieczysław )
N - ctwo NAMYSŁÓW
(Kolega KUCHCZYŃSKI Ryszard)
N - ctwo PRÓSZKÓW
( Kolega GÓRECKI Marian )

Nr 6 „Cyranka” Kostów
Nr 1 „Szarak” Kluczbork
Nr 7 „Glon” Brzeg
KŁ „Szarak” Grodków
Nr 1 „Bażant” Namysłów
Nr 2 „Bór” Namysłów
Nr 13 „Bażant” Opole
„Dziczy Gaj” Krapkowice
Nr 5 „Bażant” Korfantów
Nr 1 „Ostoja” Głubczyce
Nr 2 „Muflon” Głubczyce
Nr 2 „Zagajnik” Szklary
Nr 1 „Jeleń” Strzelce Op.
Nr 2 „Daniel” Zawadzkie
Nr 3 „Słonka” Strzelce Op.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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L.p

Data oceny

Czas pracy
komisji

1.

7 październik 2013 r.

15:00 - 18:00

2.

8 październik 2013 r.

15:00 - 18:00

3.

9 październik 2013 r.

15:00 - 18:00

4.

10 październik 2013 r.

15:00 - 18:00

5.

11 październik 2013 r.

15:00 - 18:00

N - ctwo PRUDNIK
( Kolega PAJĄK Franciszek)

6.

14 październik 2013 r.

15:00 - 18:00

Motel Leśny - Strzelce Op.
ul. Opolska
( Kolega PISKOŃ Jan )

1

2
2

3

3

3

L.p

Data oceny

Czas pracy
komisji

7.

8.
9.

Miejsce
Osoba odpowiedzialna za
przygotowanie sali

KŁ

Liczba
osób
do
obsługi

Liczba
komisji

Dom myśliwski „Gowinówka” - St.
Kuźnia
( Kolega KARWOWSKI Grzegorz )

Nr 3 „Ryś” K - Koźle
„Granica” Dzierżysław

1
1

2

Nr 1„Hubertus” Opole
Nr 2 „Łoś” Opole
Nr 3 „Lis” Opole
Nr 4 „Knieja” Opole
Nr 5 „Odra” Opole

1
1
1
1
1
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15 październik 2013 r.

15:00 - 18:00

16 październik 2013 r.

15:00 - 18:00

Nadleśnictwo OPOLE
( Kolega BOCIANOWSKI Marek )

4 listopad 2013 r.
Komisja odwoławcza
Wycena medalowa

15:00 - 18:00

ZO PZŁ w Opolu
( Kolega KOWALSKI Jan )

W skład Komisji Oceny Trofeów Łowieckich wchodzą:
1. Przedstawiciele Komisji powołanych przez Okręgową Radę Łowiecką w Opolu
2. Przedstawiciele Lasów Państwowych powołani przez Dyrektora RDLP w Katowicach
Składy poszczególnych Komisji Oceny Trofeów i podział kół łowieckich do komisji ustali ZO PZŁ w Opolu
Myśliwy ma obowiązek przedstawić trofeum do oceny starannie spreparowane wraz z żuchwą i metryczką na
której należy umieścić dane jak w arkuszu oceny tj.
1. Nazwisko i imię myśliwego.
2. Okręg PZŁ.
3. Numer obwodu łowieckiego.
4. Data odstrzału.
5. Masa tuszy.
Trofea bez metryczki z opisem trofeum nie będą przyjmowane do oceny przez Komisję Oceny Trofeów
Arkusz oceny trofeów, należy wypełnić na jednym egzemplarzu (osobno dla każdego obwodu łowieckiego) i przesłać
do tutejszego Zarządu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 października 2013 r.
Arkusze ( kserokopie ) po wypełnieniu przez Komisję Oceny Trofeów wraz z Uchwałą Zarządu Okręgowego PZŁ w
Opolu o nałożonych sankcjach za nieprawidłowe pozyskanie zostaną przesłane do zainteresowanych i KŁ,
Przy zgłaszaniu trofeów do Komisji Odwoławczej w dniu oceny należy dopilnować n / w warunków:
- adnotacja na arkuszu oceny do danej pozycji - Odwołanie,
- opieczętowane trofeum – pieczęć ZO PZŁ w Opolu,
- po spełnieniu powyższych warunków należy zgłosić się z trofeum do Komisji Odwoławczej
w dniu 4 listopada 2013 r. ( poniedziałek ),
- nie złożenie odwołania w dniu oceny ( brak adnotacji na arkuszu oceny )lub brak opieczętowania danego trofeum,
skutkować będzie odmową rozpatrzenia odwołania przez Komisję Odwoławczą . Powyższe jest szczególnie ważne,
gdy trofeum do oceny nie przedkłada myśliwy osobiście, lecz osoba działająca w jego imieniu. W sytuacji takiej
należy się liczyć, iż nie zgłoszenie odwołania przez osobę działającą w imieniu myśliwego w dniu oceny, zamyka
drogę do jej późniejszego złożenia.
Komisja w swojej pracy kieruje się wyłącznie klasą wieku wpisaną na arkuszu oceny dostarczonym przez
zarząd i wiekiem stwierdzonym w trakcie oceny. Komisja nie może uwzględniać wyjaśnień myśliwego (np. o
zaistnieniu pomyłki lub posiadaniu innej klasy wieku w odstrzale),
Sytuacja taka nie podlega również rozstrzygnięciom przez Komisję Odwoławczą (nie zachodzi rozbieżność w
ocenie elementów podlegających ocenie Komisji Oceny: wiek, forma lub masa poroża) i kwalifikuje się do
postępowania wewnątrz organizacyjnego. Dlatego też, osoby sporządzające w kole arkusz oceny, proszone są o
szczególnie sumienne ich sporządzanie,
Do wyceny medalowej myśliwy przedstawia trofeum bez żuchwy z opisem
( Myśliwy / Właściciel, Adres, Okręg PZŁ, Województwo, Nadleśnictwo, Obwód łowiecki, Miejsce i data
pozyskania).
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II.

SPRAWY SZKOLENIOWE

Wzorem lat ubiegłych Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu organizuje jesienną sesję szkoleniową dla chętnych do
przystąpienia do egzaminu na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania oraz na uprawnienia
selekcjonerskie.
1.

Kurs na uprawnienia podstawowe odbędzie się w dniach od 11 października 2013 r.
do 21 października 2013 r.

Rozpoczęcie kursu w dniu 11 października 2013 r. ( piątek ) o godz. 14:30 w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w
Opolu, ul. Malczewskiego 4.
Ze względów organizacyjnych odbędzie się tylko jedna sesja kursu.
Założony limit ( 45 osób ) jest ostateczny.
Kolejne zgłoszenia zostaną przyjęte na sesję wiosenną w roku 2014.
Chęć uczestnictwa w kursie dokonuje kandydat osobiście zgłaszając się telefonicznie w Zarządzie Okręgowym PZŁ w
Opolu ( tel. 77- 453 – 84 – 56 / 57 ).
Wykłady na kursach w dni wolne od pracy tj. sobota i niedziela rozpoczynają się o godz. 9.00,
a w pozostałe dni o godz. 14.30.
Kurs jest obowiązkowy.
Odpłatność za kurs wynosi 680,00 PLN Płatne w dniu rozpoczęcia kursu.
Terminy egzaminów zostaną podane w trakcie kursu.
Odpłatność za egzamin wynosi 430,00 PLN.
Do egzaminu zostaną dopuszczeni wyłącznie ci kursanci, którzy ukończyli roczny staż w kole łowieckim lub OHZ i
uzyskali pozytywną opinię. Data rozpoczęcia stażu liczy się od dnia zarejestrowania deklaracji kandydata w Zarządzie
Okręgowym PZŁ (wg miejsca zameldowania) i złożyli następujące dokumenty:
Pisemny wniosek o złożenie egzaminu na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania;
Kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
Zaświadczenie o odbytym rocznym stażu w kole łowieckim lub ośrodku hodowli zwierzyny albo dokument
upoważniający do zwolnienia z takiego stażu;
Dzienniczek stażysty;

1.
2.
3.
4.

Powyższe dokumenty należy złożyć w Zarządzie Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu do dnia
rozpoczęcia egzaminu.
Na kursie kandydaci otrzymają nieodpłatnie materiały szkoleniowe.
Kandydaci na myśliwych z innych okręgów mogą zostać przyjęci na szkolenie po uzyskaniu pisemnej zgody
macierzystego ZO PZŁ.

2.

Kurs na uprawnienia selekcjonerskie odbędzie się w dniach 28 - 31 października 2013 r.

Rozpoczęcie kursu w dniu 28 października 2013 r. ( poniedziałek ) o godz. 14:30 w siedzibie Zarządu Okręgowego
PZŁ w Opolu, ul. Malczewskiego 4.
Kurs jest obowiązkowy.
Odpłatność za kurs wynosi 300,00 PLN,
Płatne w dniu rozpoczęcia kursu,
Terminy egzaminów zostaną podane w trakcie kursu,
Odpłatność za egzamin wynosi 200,00 PLN,
Do egzaminu zostaną dopuszczeni kursanci z dokumentem potwierdzającym posiadanie podstawowych
uprawnień do wykonywania polowania przez co najmniej 3 lata - Zapis w § 4 ust. 3 pkt. 3Rozporządzenia
Ministra Środowiska z 29 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania.
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III. WETERYNARIA
W załączeniu ( Zał. nr 1 ) przesyłamy pismo MINISTERSTWA ŚRODOWISKA Podsekretarza Stanu
GŁÓWNEGO KONSERWATORA PRZYRODY Pan Janusza ZALESKIEGO w sprawie strefy buforowej o
najwyższym ryzyku wystąpienia afrykańskiego pomoru świń. Wprawdzie województwo opolskie nie jest
zaliczone do tej strefy ale przypominam Kolegom o prowadzeniu stałej kontroli podczas wykonywania polowania
i odstrzału dzików oraz kontroli krwi pozyskanych dzików w celach monitoringowych przez Powiatowe
Inspektoraty Weterynarii ( zgodnie z zaleceniami ),
Opolski Wojewódzki lekarz Weterynarii w Opolu informuje ( Pismo DH. 9260.30.2013 z 11 września 2013 r.
- Zał. nr 3 ), iż zgodnie z przekazaną opinią Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii i pismem
Głównego Inspektoratu Weterynarii ( GIWbż - 5012 - 7/2013 (2) z 10 sierpnia 2013 r. - Zał. nr 2)
jeżeli koło łowieckie lub ośrodek hodowli zwierzyny zajmuje się sprzedażą tusz odstrzelonych zwierząt
łownych podlega rejestracji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 lit.a Ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r.o produktach
pochodzenia zwierzęcego.
Zgodnie z powyższym rejestracja danego KŁ jako prowadzącego produkcję podstawową powinna być
dokonywana u powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce siedziby tego podmiotu.
Jeżeli koło łowieckie posiada obwód/obwody łowieckie na terenie innego niż siedziba powiatu lub powiatów,
powiatowy lekarz weterynarii , który dokonał rejestracji informuje o tym fakcie powiatowych lekarzy
weterynarii właściwych dla lokalizacji danych obwodów łowieckich.
Szczegóły złożenia wniosku wraz z odpowiednimi załącznikami są zawarte w w/w piśmie - ( Zał. nr 3 )
SPRAWA PILNA,
Przesyłamy w załączeniu opinię Departamentu Prawnego Ministerstwa Środowiska w sprawie postępowania
ze zwierzętami w szczególnych przypadkach z 26 marca 2013 r. tj.:
- uśmiercanie rannej zwierzyny,
- pomoc rannej zwierzynie w przypadkach, gdy nie zachodzi konieczność jej bezzwłocznego uśmiercenia,
- postępowanie ze zwierzyną przebywającą na terenach zabudowanych,
- postępowanie ze zwłokami padłej lub uśmiercanej zwierzyny,
- odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzynę
do wykorzystania w uzasadnionych przypadkach.

IV. UBEZPIECZENIE OC KŁ
- OC W załączeniu przekazujemy komunikat Nr 1/2013 z 21 sierpnia 2013 r. i informację ZG PZŁ w Warszawie w
sprawie Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kół łowieckich i OHZ w 2014 roku.01.10.2013 – 30.09.2014 ( Załącznik Nr 5 i 6 ).

Stawki nie uległy zmianie !
Warianty ubezpieczenia OC:
wariant I - składka roczna od koła wynosi 550 zł przy sumie gwarancyjnej 500 000 zł
wariant II - składka roczna od koła wynosi 465 zł przy sumie gwarancyjnej 400 000 zł
wariant III - składka roczna od koła wynosi 350 zł przy sumie gwarancyjnej 300 000 zł
Koła łowieckie, które przystąpią do ubezpieczenia w PTU S.A. - GOTHAER i wybiorą jedną z powyższych opcji
ubezpieczenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 września br. informują pisemnie lub telefonicznie ZO PZŁ
Opole o wybranym wariancie ubezpieczenia ( bądź odstąpienia od ubezpieczenia w PTU S.A. - GOTHAER ),
a w terminie do 15 października br. przekazują należną składkę do Zarządu Okręgowego PZŁ Opole na konto w:
BZ WBK SA I Oddział Opole nr 19 1090 2138 0000 0005 5600 0639 .
Proszę nie przekazywać składki ubezpieczeniowej bezpośrednio do PTU S.A. - GOTHAER !

4

V.

SKŁADKA CZŁONKOWSKA PZŁ NA 2014 r.

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą NRŁ Nr 37 / 2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. - Zał. nr 7
składka członkowska na 2014 r. wynosi :
1. Wysokość składki członkowskiej na rok 2014:
a) składka normalna - 290,00 PLN ( plus ubezpieczenie 35,00 PLN ) - razem 325,00 PLN,
b) składka ulgowa - 145,00 PLN ( plus ubezpieczenie 35,00 PLN ) - razem 180,00 PLN.
2. Zasady wypłacania i podziału składki pomiędzy budżet ZG i budżety ZO PZŁ pozostają bez zmian.
3. Wysokość wpisowego do PZŁ w 2014 roku wynosi 870,00 PLN.
Składkę ulgową opłacają myśliwi , którzy do 31 grudnia 2013 r. ukończyli 70 lat oraz młodzież do 25 roku życia
ucząca się w systemie stacjonarnym.
Koło Łowieckie zobowiązane jest przekazać do tutejszego zarządu składkę za członków zamieszkałych na terenie
naszego okręgu ( nie województwa ) w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2013 r. wraz z listą wszystkich
członków koła zawierającą aktualny adres zameldowania z zaznaczeniem na liście myśliwych za których została
opłacona właściwa składka.
Składkę za myśliwych zrzeszonych w kole, a zamieszkałych na terenie innych Okręgów PZŁ przekazać bezpośrednio do
tych Okręgów.
UWAGA :
W przypadku kiedy koło nie przekazuje wpłaty za wszystkich członków zamieszczonych na liście o której mowa wyżej (
tylko za tych, którzy zapłacili składkę), wówczas do każdej dodatkowej wpłaty składek przekazanej w terminie
późniejszym należy sporządzić listę osób za które składka jest płacona z podaniem tylko imienia i nazwiska lub podaniem
nazwiska na przelewie bankowym.
Jeszcze raz przypominamy , że zgodnie ze statutem PZŁ składkę członkowską myśliwy opłaca wyłącznie za
pośrednictwem koła, wpłaty indywidualne nie będą przyjmowane.
Myśliwy, który dostał zezwolenie na indywidualną wpłatę powinien dostarczyć do ZO PZŁ stosowne pisemne zezwolenie
Zarządu Koła.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy skontaktować się z biurem ZO PZŁ Opole
tel. ( 77 453 - 84 - 56 / 57 ).
W związku z powyższym prosimy o sporządzenie listy składek wg poniższego wzoru.
KOŁO ŁOWIECKIE
Nr........... „Łoś”
w................................
LISTA SKŁADEK NA ROK 2014
Członkowie zameldowani na terenie okręgu opolskiego:
Lp.

Nazwisko i Imię

Adres zameldowania

1

BBBBBBB Cezary

47-300 Krapkowice ul. Polna 7

2
3
4

XXXXXXX Józef
YYYYYYYY Jan
ZZZZZZZZ Jerzy

45-055 Miedziana ul. Kwiatowa 45/5
47-326 Jasiona ul. Parkowa 2
48-200 Nysa ul. Leśna 8

RAZEM
WPŁACONO

Kwota
Uwagi
składki
0,00 Nieopłacona
pełnopłatna
325,00
180,00
0,00 Nieopłacona
ulgowa
505,00
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Członkowie zameldowani na terenie innych okręgów:
Lp.

Nazwisko i Imię

Adres zameldowania

1

AAAAA Lech

00-025 Warszawa ul. Nowy Świat 35

2
3

CCCCC Jan
JJJJJJJ Zenon

54-100 Wrocław ul. Słoneczna 8
42-100 Zabrze ul. Długa 95

4

VVVVV Jerzy

50-020 Olesno ul. Zbożowa 12/3

RAZEM
WPŁACONO

VII.

Kwota
Nazwa okręgu
Uwagi
składki
0,00 ZO PZŁ Warszawa Nieopłacona
ulgowa
325,00 ZO PZŁ Wrocław
0,00 ZO PZŁ Katowice Nieopłacona
pełnopłatna
180,00 ZO PZŁ
Częstochowa
505,00

SPRAWY HODOWLANE
ZO PZŁ w OPOLU informuje, iż zgodnie z przesłaną informacją e-mail w dniu 19 sierpnia 2013 r. oraz
stanowiskiem ZG PZŁ w WARSZAWIE aktualne zasady selekcji osobniczej i populacyjnej jelenia szlachetnego
obowiązują zgodnie z treścią uchwały NRŁ nr 71 / 2009 z 8 września 2009 r. z tj. „OKRESOWE ZASADY
SELEKCJI I GOSPODAROWANIA POPULACJAMI JELENIA SZLACHETNEGO W CELU
ZWIĘKSZENIA UDZIAŁU III KLASY BYKÓW”.
Ponadto prosimy zwrócić uwagę na zmienioną treść zasad selekcji osobniczej i populacyjnej DZIKA ( Sus scrofa )
Wspólne stanowisko Komisji Hodowlanej przy ORŁ w OPOLU i ZO PZŁ w OPOLU uznało populację jelenia
szlachetnego na terenie Okręgu PZŁ OPOLE jako nieustabilizowaną z uwagi na zbyt niski udział odstrzelonych
byków w III klasie wieku. Jednakże należy zaznaczyć, iż udział odstrzelonych byków w III klasie wieku wzrasta z
każdym sezonem łowieckim co świadczy o prawidłowo przeprowadzonej selekcji osobniczej i populacyjnej w
ostatnich trzech sezonach łowieckich.
Jednolity tekst znajduje się na naszej stronie www.zopzl-opole.pl.
Prosimy również zwrócić uwagę na realizację planu wykonania jeleni byków w przedziale do 40 % w I klasie
wieku ogólnej liczby byków.
ZO PZŁ w Opolu przesyła zainteresowanym KŁ do zapoznania oraz do sporządzenia materiałów do
konkursu na „Program poprawy warunków bytowania oraz reintrodukcji zająca szaraka na terenach
ZO PZŁ" - Zał. nr 8
Zwracamy, uwagę KŁ na stosowanie pułapek żywołownych na drapieżniki zgodnie z przewidzianymi odłowami w
RPŁ na bieżący sezon łowiecki oraz wykładanie sztucznych gniazd dla dzikich kaczek, zgodnie z wcześniejszymi
zaleceniami oraz instrukcjami.
ZO PZŁ w OPOLU rozpatrzy na wiosnę przy uzgadnianiu RPŁ proponowaną wielkość pozyskania dzikich kaczek
dla dzierżawców obwodów łowieckich którzy nie udokumentują ich zakupu oraz wyłożenia.

VIII. KYNOLOGIA MYŚLIWSKA
Przypominamy KŁ, że zgodnie z terminarzem imprez kynologicznych zaplanowanych na 2013 r. w dniach od
2 do 5 listopada 2013 r. na terenie PGL LP N-ctwa KLUCZBORK, KUP, OPOLE , BRZEG i OLESNO
odbędzie się VIII Memoriał im. ks. Benedykta Gierszewskiego - ocena pracy posokowców na naturalnym w
naturalnym łowisku.
Komisja Kynologiczna przy ORŁ w Opolu zwraca się z prośbą do prowadzących polowania zbiorowe także
myśliwych polujących indywidualnie w tym okresie czasu o zgłaszanie postrzałków zwierzyny grubej do
Kol. Witolda Cieplika – nr telefonu 782 570 014.
Uprasza się o zabezpieczenie, zaznaczenie miejsca zestrzału oraz nie dochodzenie postrzałków.
Dla ułatwienia prosimy o zapoznanie się z informacja zawartymi na stronie http://www.klubposokowca.org.pl .

IX.

OBCHODY 90-lecia PZŁ w OKRĘGU OPOLSKIM

ZO PZŁ w Opolu wspólnie z ORŁ w Opolu organizuje obchody 90-lecia PZŁ na szczeblu
Okręgu PZŁ OPOLE które odbędą się na terenie strzelnicy myśliwskiej ZO PZŁ w Opolu-Grudzicach oraz
terenie wokół strzelnicy.
Poniżej przedstawiamy program obchodów:
26 października 2013 r. - godz. 8:00 - 13:00 - polowanie zbiorowe dla zaproszonych gości,
1.

15:00 - pokot i ogłoszenie króla polowania,
15:30 - biesiada myśliwska,
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27 października 2013 r. - godz. 11:00

- uroczysta gala m.in.:
- wręczenie sztandaru dla ORŁ w Opolu i KŁ,
- wręczenie odznaczeń myśliwym i KŁ,
- prezentacja zespołów i degustacja dziczyzny,
- biesiada myśliwska.

Ponadto przesyłamy poszczególnym KŁ osobne dokumenty do pomocy w organizacji uroczystości jubileuszowych.

2.

PIELGRZYMKA MYŚLIWYCH NA GÓRĘ ŚW. ANNY
W dniu 13 października 2013 r. ( niedziela ) o godz. 10:00 już tradycyjnie odbędzie się coroczna msza
pielgrzymkowa myśliwych na Górze Św. Anny.
Obliguje się koła posiadające sztandary, aby wszystkie poczty sztandarowe wzięły udział we Mszy Św.
Zbiórka wszystkich pocztów sztandarowych KŁ o godz. 9:30 przed Bazyliką na Górze św. Anny.
Po mszy zapraszamy na tradycyjną grochówkę.

X. SPRAWY BIEŻĄCE
Przypominamy, aby Łowczowie KŁ sprawdzali wkładki selekcjonerskie do legitymacji PZŁ, gdyż do dnia
dzisiejszego poszczególni Koledzy ( Okręg PZŁ Opole ) na których zostały nałożone kary porządkowe ( zawieszenia
w prawie odstrzału na poszczególny gatunek samców zwierzyny płowej ) nie dokonali stosownego wpisu w ZO PZŁ w
Opolu. W razie pytań prosimy o kontakt z Kol. Janem KOWALSKIM - Instruktorem ZO PZŁ w Opolu,
ZO PZŁ w Opolu przypomina KŁ o przekazaniu materiałów dotyczących publikacji wszystkich KŁ w
jubileuszowym wydaniu kwartalnika łowieckiego „Z KNIEI”. KŁ które nie przekażą aktualnych materiałów, ich
dorobek oraz aktualne dane zostaną sporządzone na podstawie wydania publikacji „SUDECKIEJ KRAINY
ŁOWIECKIEJ” z okazji 85-lecia PZŁ,
Zwracamy uwagę KŁ na sporządzenie i przesłanie w statutowym terminie materiałów z przeprowadzonych WZ w KŁ.
Wobec KŁ które nie dotrzymały obowiązujących terminów ZO PZŁ w Opolu podejmie kary porządkowe
przewidziane Statutem Zrzeszenia PZŁ.
Z myśliwskim pozdrowieniem „Darz Bór”

Wykonano 4 egz. - J.K.
Otrzymują:
1 egz. - adresat ( KŁ - Wszystkie )
Do wiadomości:
2. egz. - Członkowie ORŁ w Opolu
4 egz. - Członkowie ZO PZŁ w Opolu
5 egz. - a / a ZO PZŁ w OPOLU
Załączniki :
1. Zał. nr 1 - Pismo MŚ w sprawie ASF
Zał. nr 1a - Pismo MŚ w sprawie ASF1
2. Zał. nr 2 - Pismo GIWbż-5012-7_2013-2’
3. Zał. nr 3 - Pismo WIW DH.9260.30.2013 z 11 września 2013 r.
Zał. nr 3b - Pismo WIW DH.9260.30.2013 z 11 września 2013 r.
Zał. nr 3c - Pismo WIW DH.9260.30.2013 z 11 września 2013 r.
4. Zał. nr 4 - MŚ Stanowisko w sprawie postępowania ze zwierzętami łownymi w szczególnych przypadkach
5. Zał. nr 5 - Komunikat ZG PZŁ w sprawie OC kół na 2014 rok
6. Zał. nr 6 - Informacja OC KŁ na 2014 rok
7. Zał. nr 7 - Uchwała NRŁ PZŁ w sprawie wysokości składki do PZŁ na 2014 r.
8. Zał. nr 8 - Zarządzenie nr 8-2013 z 22 sierpnia 2013 r. wraz z treścią Programu poprawy warunków bytowania oraz reintrodukcji zająca szaraka na
terenach ZO PZŁ.
9. Zał. nr 9 - Reklama
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