Polski Związek Łowiecki
Zarząd Okręgowy
w Olsztynie

Biuletyn Informacyjny nr 2/2018
Biuro ZO PZŁ w Olsztynie – ul. Leśna 8; 10-173 Olsztyn, czynne 730-1530
Tel. 535-15-56, fax. 527-97-52, konto WBS Jonkowo 59 8857 0002 3001 0100 0954 0001
www.pzlolsztyn.pl, e-mail - zo.olsztyn@pzlow.pl

Olsztyn, dnia 14.02.2018 r.

Informujemy, że na stronie internetowej ZO PZŁ w Olsztynie (www.pzlolsztyn.pl)
zamieszczono link do mapy stref występowania ASF m.in. w województwie warmińsko-mazurskim
oraz zakładkę pt. Instrukcja w zakresie ASF – praktyczne porady, w której znajdują się materiały
dotyczące ASF, m.in. Instrukcja w zakresie postępowania na obszarach na których wystąpił ASF.
Prosimy o uważną lekturę zaprezentowanych informacji !!!
***
Zarząd Okręgowy informuje, że ocena prawidłowości odstrzału byków jeleni i danieli
pozyskanych w sezonie 2017/2018 odbędzie się w dniach 3-11.03.2018 r. (szczegółowy harmonogram
w załączeniu oraz na stronie internetowej ZO PZŁ w Olsztynie). Zasady organizacyjne jak w latach
ubiegłych. Ocena prawidłowości odstrzału będzie odbywać się na podstawie aktualnie obowiązujących
przepisów tj. art. 42 d ustawy Prawo łowieckie, uchwały nr 57/2005 NRŁ z dnia 22 lutego 2005 w
sprawie przyjęcia zasad selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad
postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału (z późniejszymi zmianami), oraz Zarządzenia
Zarządu Okręgowego PZŁ w Olsztynie z dnia 09.09.2015 r. w sprawie organizacji ocen prawidłowości
odstrzałów saren rogaczy oraz byków jeleni i danieli pozyskanych na terenie obwodów łowieckich
leżących na terenie Okręgu Olsztyńskiego PZŁ przez myśliwych – członków PZŁ oraz myśliwych
zagranicznych.
Podobnie jak w roku ubiegłym, równolegle do oceny prawidłowości odstrzału przebiegać będzie
wycena medalowa trofeów - wieńców byków jeleni szlachetnych. W miarę możliwości będzie
dokonywana również wycena łopat danieli. Łopaty, które nie zostaną wycenione w czasie prac Komisji,
zostaną przewiezione do ZO PZŁ w Olsztynie a ich wycena zostanie dokonana w ciągu kilkunastu
następnych dni.
***
W dniu 22.02.br ( czwartek) od godz. 16.00, w siedzibie ZO PZŁ w Olsztynie odbędzie się
szkolenie dla osób chcących wykonywać odstrzał redukcyjny bobrów. Ilość miejsc ograniczona.
Pierwszeństwo mają koła i osoby, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu do biura ZO PZŁ w Olsztynie.
Informacji co do możliwości uczestniczenia w szkoleniu oraz wolnych miejscach udziela biuro ZO PZŁ.
***
W dniach 21 i 23.02. br. o godz. 16.30 w siedzibie ZO PZŁ w Olsztynie odbędzie się tradycyjne
spotkanie szkoleniowe dla łowczych kół, dzierżawiących obwody łowieckie na terenie Olsztyńskiego
Okręgu PZŁ (podział na grupy w załączeniu). Na spotkaniu zostaną przekazane aktualne wiadomości
dotyczące sporządzania Rocznych Planów Łowieckich, zmian w Wieloletnich Łowieckich Planach

Hodowlanych, aktualnego stanu walki z ASF oraz inne, bieżące, wiadomości dotyczące łowiectwa i PZŁ.
***
Zarząd Okręgowy informuje, że spotkanie organizacyjne przed szkoleniem przygotowującym do
egzaminów na podstawowe uprawnienia do wykonywania polowania (kandydaci do PZŁ) odbędzie
się w dniu 12.03.2018 r. (poniedziałek) w siedzibie ZO PZŁ w Olsztynie, przy ul. Leśnej 8. Rozpoczęcie
spotkania o godz. 16.30. Szkolenie jest przeznaczone w pierwszej kolejności dla osób, które już zaliczyły
staż kandydacki lub uzyskają zaliczenie stażu najpóźniej do 10.06.2018 r. Obecność kandydatów
obowiązkowa. Informacji dotyczących spotkania udziela Kol. Mariusz Jakubowski tel. (89) 535 15 56.
***
W załączeniu przesyłamy instrukcję zasad prawidłowego sporządzania wniosków na odznaczenia
łowieckie, przygotowaną przez Okręgową Kapitułę Odznaczeń Łowieckich.
***
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