1.

PETYCJA !!!
Szanowni Koledzy
W ostatnim okresie nasiliły się

ataki na łowiectwo. Nasi przeciwnicy manipulują faktami,

posługując się kłamstwami próbują zdyskredytować dorobek Polskiego Łowiectwa.
Zebrali ok. 50 tys. podpisów pod petycją do najważniejszych osób w państwie w której mowa jest o
ograniczeniach uniemożliwiających wykonywanie naszej pasji. Dlatego Polski Związek Łowiecki zamierza
wystosować petycję do Pani Premier (w załączeniu) która broni podstawowych założeń naszego modelu
łowiectwa.
Wysyłamy ją do Was z prośbą o pilne podpisywanie i dostarczenie jej do biura Zarządu Okręgowego
(w oryginale).
Termin jest bardzo krótki, prosimy więc o potraktowanie sprawy jako pilnej o najwyższej
wadze dla naszej organizacji.
2.

Kurs dla kandydatów na myśliwych

Uprzejmie informujemy, że kurs dla kandydatów na myśliwych rozpocznie się w kwietniu br.
Nadmieniamy, że szczegółowa informacja na temat zapisów, a także samego kursu zostanie zamieszczona na
naszej stronie internetowej wraz z końcem lutego 2017.
3.

Ocena prawidłowości odstrzału jeleni i danieli byków
Ocena prawidłowości odstrzału jeleni i danieli byków pozyskanych na terenie okręgu warszawskiego
odbędzie się 29 marca br. o godz. 16.00 w biurze Zarządu Okręgowego PZŁ.
Trofea oraz arkusze oceny prawidłowości odstrzału należy dostarczyć do Kol. Jana Danyłowa
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 marca br.
4.

Ankieta kynologiczna

Na
stronie
internetowej
ZO
PZŁ
w
Warszawie,
w
zakładce
aktualności
(http://www.pzl.waw.pl/aktualnosci/31-aktualnosci/364-ankieta-dot-psow-mysliwskich) znajduje się ankieta
dotycząca psów używanych przez myśliwych. Prosimy o wypełnienie ankiety zgodnie z dołączoną do niej
instrukcją i przesłanie na adres mailowy zo.warszawa@pzlow.pl
5.
Przypominamy, że do dnia 20 kwietnia br. Koła Łowieckie mają obowiązek złożyć w siedzibie
ZO PZŁ w Warszawie wypełnione sprawozdanie ŁOW – 1.
Druki ŁOW – 1 można pobrać na naszej stronie internetowej.

6.

Ewidencja kolizji drogowych z udziałem łosi.

W związku z prowadzeniem działań w zakresie zniesienia moratorium na odstrzał łosi
zobowiązujemy koła łowieckie, dzierżawiące obwody na terenie naszego okręgu do bieżącego zgłaszania
wszystkich udokumentowanych kolizji i wypadków drogowych z udziałem łosi.
Powyższe infromacje należy przekazywać tradycyjną pocztą, bądź za pośrednictwem wiadomości email do instruktora Jana Danyłowa j.danylow@pzlow.pl
7.

Adresy e-mail kół łowieckich

Ponownie apelujemy do kół łowieckich naszego okręgu o przysyłanie uchwał zarządów kół
łowieckich w sprawie zgód na przesyłanie korepondencji (m.in. komunikatów) za pośrednictwem
wiadomości e-mail. Powyższe zgody należy przesyłać wraz z podaniem adresu e-mail koła.
Zarząd Okręgowy PZŁ
w Warszawie

