ZARZĄD OKRĘGOWY
POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO
w ŁODZI
91-063 Łódź ul. Zachodnia 53, tel./fax 636-45-46
Nr konta: 68124030311111000034266599
BANK PEKAO S.A.VI Oddział w Łodzi, ul. Roosvelta 15
Łódź, dnia 12.09.2016 r.

K O M U N I K A T Nr 6/2016
1. X Hubertus Łęczycki
2. Narada prezesów / łowczych
3. Afrykański pomór świń i odstrzał dzików
4. Kurs na uprawnienia podstawowe
5. Zawody w strzelaniach myśliwskich o Puchar Lisiarza Okręgu Łódzkiego
6. Wręczenie odznaczeń za trofea łowieckie
7. Ślubowanie nowo przyjętych myśliwych
8. Szkolenie – Odstrzał bobrów
9. Szkolenie z zakresu szacowania szkód łowieckich
10. Wpłaty wybranej składki na ubezpieczenie OC
11. Choroba jeleniowatych CWD

Ad 1. X Hubertus Łęczycki.
Serdecznie zapraszamy wszystkich myśliwych do udziału w X Powiatowych Obchodach Dnia
Świętego Huberta – Łęczycki Hubertus Ekologiczny, który odbędzie się w Łęczycy w dniu 1.10.2016 r.
Plan Hubertusa w załączeniu. W trakcie Hubertusa zostaną wręczone medale kolegom, którzy w ostatnim
czasie takie otrzymali.
Program:
9:00 Msza Święta Hubertowska (Klasztor oo. Bernardynów w łęczycy)
10:00 Oficjalne otwarcie Hubertusa łęczyckiego
10:30 - 14:00 Blok zabaw, konkursów ekologicznych, pokazów, degustacji potraw
11:00 - 14:00 I Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Łęczyckiego
15:00 Gonitwa za lisem, pokazy
18:00 Zakończenie
Ad 2. Narada prezesów / łowczych.
Zarząd Okręgowy PZŁ w Łodzi zwołuje 29 września 2016 r., o godz. 16:30, naradę prezesów i
łowczych kół macierzystych okręgu łódzkiego w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Łodzi przy ul.
Zachodniej 53 w Łodzi.
Temat: Ustawa o szkodach rolniczych, nowelizacja Ustawy Prawo łowieckie, wieloletnie plany
hodowlano–łowieckie, redukcja bobrów, sprawy organizacyjne. Na naradzie odbędzie się prezentacja
multimedialna dotycząca wymienionych zagadnień.
Ze względu na wagę zagadnień obecność obowiązkowa.
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Ad 3. Afrykański pomór świń i odstrzał dzików.
W związku z rozprzestrzenianiem się choroby Afrykańskiego Pomoru Świń w załączeniu przekazuję
pismo nakazujące kolegom zintensyfikowanie odstrzału dzików w bieżącym sezonie łowieckim oraz w
kołach, które zrealizują plan łowiecki o jego zwiększenie. Proszę o zapoznanie się z Zarządzeniem nr
9/2016 Zarządu Głównego PZŁ. Prosimy również o przekazanie kolegom informacji zawartej w ulotce
przekazanej nam przez Główny Inspektorat Weterynarii. Link w załączeniu.
Ad 4. Kurs na uprawnienia podstawowe.
Spotkanie dla zainteresowanych stażystów chcących uczestniczyć w kursie na uprawnienia
podstawowe odbędzie się 3 października (poniedziałek) o godzinie 16:30 w siedzibie ZO ZPŁ w Łodzi przy
ul. Zachodniej 53. Prosimy o powiadomienie stażystów, którym kończy się staż kandydacki. Zapisy i
informacje w sekretariacie biura zarządu.
Ad 5. Zawody w strzelaniach myśliwskich o Puchar Lisiarza Okręgu Łódzkiego.
W dniu 9 października (niedziela) odbędą się zawody w strzelaniach myśliwskich o Puchar Lisiarza
Okręgu Łódzkiego, które odbędą się na strzelnicy w Okręglicy. Zgłoszenia do 1.10.2016 r. Regulamin w
załączeniu.
Ad 6. Wręczenie odznaczeń za trofea łowieckie
Wręczenie medali za trofea łowieckie odbędzie się w dniu 22 września 2016 r. o godz. 17:00 w
Leśnictwie Miejskim w Łodzi przy ul. Łagiewnickiej 305.
Ad 7. Ślubowanie nowo przyjętych myśliwych.
Ślubowanie myśliwych, którzy odbyli kurs wiosenny w siedzibie ZO PZŁ w Łodzi odbędzie się w
dniu 22 września o godz. 17:00 w siedzibie Leśnictwa Miejskiego w Łodzi przy ul. Łagiewnickiej 305.
Ad 8. Szkolenie – Odstrzał bobrów.
Informujemy o podpisanym porozumieniu pomiędzy Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska
a Przewodniczącym ZG PZŁ w sprawie wprowadzenia do stosowania instrukcji określającej reguły
postępowania przy ograniczeniu liczebności populacji bobra europejskiego. W tym celu zarządy okręgowe
zobowiązano do porozumień z RDOŚ oraz zorganizowania kursu na uzyskanie uprawnień do odstrzału
bobrów. Wszystkie dotychczasowe nabyte uprawnienia do odstrzału bobrów zachowują ważność. Kurs
planujemy zorganizować jeszcze w tym roku. Myśliwi chętni do odbycia takiego kursu proszeni są o
zgłaszanie się tel. bądź mailowo do sekretariatu biura zarządu w Łodzi.
Ad 9. Szkolenie z zakresu szacowania szkód łowieckich.
W związku z licznymi zapytaniami od kół łowieckich oraz myśliwych potrzebujących potwierdzić
swoje kwalifikacje dot. szacowania szkód łowieckich Zarząd Okręgowy w okresie jesiennym planuje
zorganizować szkolenie dla osób szacujących szkody. Zakończenie szkolenia będzie potwierdzone
wydaniem stosownego certyfikatu. Myśliwi chętni do odbycia takiego kursu proszeni są o zgłaszanie się tel.
bądź mailowo do sekretariatu biura zarządu w Łodzi.
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Ad 10. Wpłaty wybranej składki na ubezpieczenie OC.
Informujemy, że do końca października należy wpłacić zadeklarowaną kwotę wg wybranego
wariantu ubezpieczenia OC Kół Łowieckich na przyszły rok.
Ad 11. Choroba jeleniowatych CWD.
ZO PZŁ w Łodzi informuje, że Norwegia poinformowała o wykrytych na terenie tego państwa
przypadkach wyniszczającej choroby jeleniowatych CWD. Przestrzegamy koła łowieckie przed
niebezpieczeństwem zawleczenia tej choroby do Polski w wyniku nieprzetworzonego moczu jeleniowatych,
który stosowany jest jako wabik przy polowaniu na jeleniowate przez myśliwych skandynawskich. Ryzyko
zawleczenia choroby pojawić się może w drodze polowań „dewizowych” i goszczenia tamtejszych
myśliwych w polskich łowiskach. Warto podkreślić, że na terenie UE obowiązuje zakaz importu
nieprzetworzonego moczu jeleni hodowlanych, stąd należy zwrócić szczególną uwagę na środki używane
na polowaniach przez myśliwych ze Skandynawii.

Darz Bór
/-/ Przemysław Kobacki
Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Łodzi
Łowczy Okręgowy

Załączniki:
1. Zarządzenie nr 9/2016 Zarządu Głównego PZŁ.
2. Informacja dotycząca afrykańskiego pomoru świń.
3. Regulamin zawodów w strzelaniach myśliwskich o Puchar Lisiarza Okręgu Łódzkiego.

