
„Gazeta Łowiecka”  to pierwszy całkowicie darmowy, internetowy miesięcznik 
dla myśliwych, leśników i pasjonatów łowów. W każdym wydaniu na ponad 
120 stronach prezentujemy ilustrowane fantastycznymi zdjęciami artykuły z 
różnych stron świata, przybliżając naszym Czytelnikom kulturę łowiecką 
innych krajów, zagadnienia i problemy oraz obrazy polowań na wszystkich 
kontynentach. Omawiamy również wydarzenia i prezentujemy materiały 
związane z łowiectwem w naszym kraju. W „Gazecie 
Łowieckiej”  zamieszczamy artykuły znanych zagranicznych autorów prasy 
myśliwskiej, jak również teksty i zdjęcia polskich dziennikarzy i fotografów.  

Współpracujemy z największymi internetowymi magazynami myśliwskimi, 
takimi jak szwedzka gazeta MINJAKT, duńska MID JAGTBLAD, norweska 
MITT JAKTBLAD, niemiecka WIR JAGEN i fińska JAHDISSA. 

„Gazeta Łowiecka”  jest dostępna NIEODPŁATNIE dla wszystkich 
użytkowników Internetu. Można ją czytać zarówno na komputerach 
stacjonarnych i laptopach, jak również na urządzeniach mobilnych, czyli 
iPadach, tabletach i smartfonach. Jesteśmy obecni w APP Store. Wystarczy 
kliknąć na kafelek z logo App Store i pobrać aplikację HUNTING&FISHING 
gdzie znajduje się nasz magazyn. 

Jeśli chcesz przeglądać gazetę na komputerze stacjonarnym lub laptopie 
wejdź na naszą stronę www.gazetalowiecka.pl . Znajdziesz tam zawsze 
aktualne wydanie magazynu, które możesz czytać online lub pobrać plik pdf i 
zapisać go na swoim urządzeniu.  

Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych zamieszczeniem 
swoich artykułów i zdjęć o tematyce łowieckiej w Gazecie Łowieckiej . 
Czekamy na Państwa pod adresem: redakcja@gazetalowiecka.pl  

Co nas wyró żnia:  

• Jesteśmy czasopismem BEZPŁATNYM  
• Umiej ętnie wykorzystujemy najnowsze technologie  
• Jesteśmy wsz ędzie tam, gdzie nasz Czytelnik – na jego tablecie, 

smartfonie, laptopie czy komputerze  
• Docieramy do rzeszy Czytelników poszukuj ących w Internecie 

wiedzy i informacji dotycz ących my ślistwa  
• Korzystamy z szerokiej wiedzy i ogromnego do świadczenia 

naszych Autorów, publikuj ąc artykuły o najwy ższym poziomie 
merytorycznym  

• Współpracujemy ze skandynawskimi Redakcjami pism ło wieckich  

 
 
 
 



DYSTRYBUCJA, czyli jak nas czyta ć: 

„Gazeta Łowiecka”  jest dostępna NIEODPŁATNIE dla wszystkich 
użytkowników Internetu. Można ją oglądać zarówno na komputerach 
stacjonarnych i laptopach, jak również na urządzeniach mobilnych, czyli 
iPadach, tabletach i smartfonach. Jesteśmy obecni w APP Store. Na naszej 
stronie należy kliknąć w kafelek APP STORE i pobrań na swój Ipad aplikację 
HUNTING&FISHING 

Jeśli chcesz nas czytać na komputerze stacjonarnym lub laptopie, wejdź na 
naszą stronę www.gazetalowiecka.pl  . Znajdziesz tam zawsze aktualne 
wydanie gazety, które możesz czytać lub pobrać plik pdf i zapisać go na 
swoim urządzeniu. Nasze wydania znajdziesz również na darmowym portalu 
issue.com 

Jeśli posiadasz urządzenie mobile z systemem IOS  po prostu pobierz 
aplikację. Dzięki temu wszystkie pobrane wydania „Gazety 
Łowieckiej”  będziesz miał zawsze pod ręką. Można je czytać w miejscach 
bez dostępu do Internetu. Strona internetowa i Gazeta dostosowują się do 
rodzaju urządzenia, rekomendujemy jednak, aby czytać „Gazet ę 
Łowieck ą”  na tabletach, laptopach lub komputerach stacjonarnych. 

Naszym zarejestrowanym na stronie www.gazetalowiecka.pl  Czytelnikom 
wysyłamy powiadomienie o ukazaniu się nowego wydania Gazety, a także 
informacje i aktualności. 

Każdy Czytelnik może zapisać wybrane lub wszystkie wydania w pamięci 
swojego urządzenia i wracać do nich w dowolnej chwili. Niezależnie od 
momentu, kiedy zaczniemy czytać „Gazet ę Łowieck ą” , mamy dostęp do 
wszystkich wydań, począwszy od pierwszego numeru. 

Jesteśmy wszędzie tam, gdzie nasz Czytelnik.  

Każdy numer „Gazety Łowieckiej”  możesz pobrać i przeczytać kiedy tylko i 
na czym tylko zechcesz.  

 


