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KOMUNIKAT nr 9 / 2020  

Szanowne Koleżanki i Koledzy 

Bardzo Wam dziękuję za wsparcie naszej akcji charytatywnej „Polowanie na 

koronawirusa” przez te kilka dni udało się nam już wspólnie uzbierać 25.638,00 zł!!! Wiem, 

że czasy są bardzo trudne, ale naprawdę każda złotówka przekazana na naszą akcję może 

przyczynić się do uratowania czyjegoś życia. Zachęcamy do wpłat na nasze wyodrębnione 

konto bankowe w ING Banku Śląskim nr 06 1050 1461 1000 0090 3206 1310. 

Do tej pory otrzymaliśmy sporo wpłat od myśliwych oraz naszych sympatyków oraz naszych 

kół łowieckich. Bardzo dziękuję następującym kołom łowieckim za dokonanie wpłaty: 

WKŁ nr. 420 "Słowik" 

KŁ nr. 21 "Dzik Borki" 

KŁ nr. 21 "Hubertus" 

KŁ nr. 10 "Partyzant"  

KŁ nr. 2 "Łowiec"  

KŁ nr. 1 "Złom" Pabianice  

KŁ nr. 14 "Wiskitnianka Kuna"  

KŁ nr 12 „Orzeł” Kalinów  

WKŁ nr 421 Dzik Łódź  

KŁ nr 7 Łoś 

KŁ TUR Tuszyn 
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Za każdą złotówkę bardzo dziękujemy. 
 

3. Pamiętajmy, że miarą Naszego człowieczeństwa jest wielkość Naszej troski o drugiego 

człowieka. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować naszym bohaterom – kolegom którzy 

odpowiedzieli na apel kol. Grzegorza Kociołka Dyrektora Wydziału Zarządzania 

Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Łodzi i od ponad dwóch tygodni rozwożą 

posiłki osobom starszym na terenie Miasta Łodzi. Bardzo dziękuję. 
 

Proszę Was również w tym tygodniu przedświątecznym rozejrzyjmy się wśród najstarszych 

nemrodów w naszych kołach, czy czegoś im nie brakuje, czy może nie trzeba im w jakiś 

sposób pomóc. Zarząd Okręgowy PZŁ w Łodzi postara się dotrzeć telefonicznie do 

najstarszych naszych koleżanek i kolegów niezrzeszonych z zapytaniem, czy czegoś im nie 

potrzeba.  

4. w związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do ZO PZŁ w Łodzi odnośnie tego w jaki 

sposób mają koła łowieckie mają obecnie wykonywać polowania informuję, że zgodnie z 

informacjami umieszczonymi na stronie Facebook Ministerstwa Środowiska możemy 

polować w polu, ale w lesie niestety nie.!!! https://www.pzlow.pl/ministerstwo-srodowiska-

zostanmy-w-domach-las-poczeka/ 

Wysłaliśmy zapytania o przesłanie wytycznych w tej sprawie i czekamy na doprecyzowanie 

tej informacji. Jak tylko dostaniemy odpowiedź to ją Wam przekażemy. 

5. Kolejną rzeczą która obecnie jest bardzo ważna to sposób działania kół łowieckich i 

zarządów w dobie Koronawirusa. W załączeniu przekazuję Wam do zapoznania się opinię 

prawną przygotowaną przez dr Miłosza Kościelniak Marszala. Plik w załączeniu 

6. W załączeniu przekazuję również opracowane w Głównym Inspektoracie Weterynarii 

"Wytyczne i zalecenia dotyczące realizacji zadań związanych z redukcją populacji dzików w 

ramach zwalczania ASF poprzez polowania i odstrzał sanitarny dzików, w związku z 

ogłoszeniem stanu epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2". Plik w 

załączeniu 

7. Zarząd Główny na swojej stronie internetowej przygotował również kolejne wskazówki 

dla kół łowieckich: 

Rezygnacja członka zarządu – co dalej? https://www.pzlow.pl/rezygnacja-czlonka-zarzadu-

kola-co-dalej/  

Dalsze wytyczne dla kół łowieckich cd. https://www.pzlow.pl/dalsze-wytyczne-dla-kol-

lowieckich-na-czas-epidemii-covid-19/  

8. W załączeniu przekazuję podstawę prawną dotyczącą wykonywania polowania poza 

lasami dla myśliwych – plik w załączeniu  
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Darzbór 

Przemysław Kobacki 

Przewodniczący Zarządu 

Okręgowego PZŁ w Łodzi 

Łowczy Okręgowy 


