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Olsztyn, dnia 08.08.2012 r.
W dniu 15.07. W Lidzbarku Warmińskim odbył się kolejny „Festiwal Kultury Łowieckiej”.
Zarząd Okręgowy składa serdeczne podziękowanie wszystkim kołom łowieckim z Rejonu
Lidzbarskiego za zaangażowanie i ogromny wkład pracy w organizację i przeprowadzenie Festiwalu.
Na podziękowania zasługują również koła łowieckie z poza Rejonu Lidzbarskiego, których poczty
sztandarowe uświetniły część oficjalną Festiwalu czyli: Daniel Bartoszyce, Dzik Bartoszyce, Czajka
Biskupiec, Knieja Olsztyn, Knieja Szczytno oraz im. Ejsmonda Olsztyn. Zarząd Okręgowy dziękuje
również Zarządom z Kół Łowieckich: Bór Wipsowo, Dzik Bartoszyce, Głuszec Olsztyn, im. Ejsmonda
Olsztyn, Knieja Olsztyn, Knieja Szczytno, Kudypy Olsztyn oraz Żubr Olsztyn za przekazane tusze
dzików, które stanowiły surowiec do „Warmińskiej zupy myśliwskiej”. Dziękujemy wszystkim wyżej
wymienionym Kołom za włączenie się w organizację tej Okręgowej imprezy promującej kulturę
łowiecką.
***
W związku ze zbliżającym się początkiem sezonu polowań na jelenie byki, Zarząd Okręgowy
przypomina, że w zakresie oceny prawidłowości odstrzałów dokonanych przez myśliwych
zagranicznych obowiązują dotychczasowe zasady. Czas i miejsce zakończenia polowania powinien
być zgłoszony w biurze ZO najpóźniej 24 godziny przed planowanym terminem oceny. Zgłoszenia
przyjmuje Kol. Mariusz Jakubowski (tel. 606 646 129) lub bezpośrednio łowczy okręgowy Kol. Dariusz
Zalewski ( tel. 606 646 058). Ww osoby są upoważnione do każdorazowego delegowania przedstawicieli
PZŁ w czasie prac komisji oceny prawidłowości odstrzału. Zapewnienie obecności uprawnionego
przedstawiciela Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe leży w zakresie obowiązków
koła łowieckiego.
***
W ubiegłym sezonie łowieckim w kilku kołach łowieckich wystąpiły przypadki rażącego
przekroczenia zasad selekcji w czasie polowań organizowanych dla myśliwych zagranicznych
i komercyjnych. Zarząd Okręgowy informuje, że praca podprowadzających oraz ocena
prawidłowości odstrzału jeleni byków będą w bieżącym sezonie obiektem szczegółowych kontroli,
zarówno Okręgowej Komisji Rewizyjnej jak i Zarządu Okręgowego. W przypadkach rażącego
naruszenia zasad selekcji w odniesieniu do kół łowieckich Zarząd Okręgowy wyciągnie
konsekwencje statutowe. Za nie dopuszczalne należy uznać sytuacje, kiedy nieodpowiedzialny odstrzał
dokonywany na terenie jednego koła łowieckiego niszczy kilkuletnią pracę hodowlaną kilku
sąsiadujących kół łowieckich. Kontrole prowadzone w kołach łowieckich będą dotyczyły również
sposobu postępowania z trofeami zatrzymanymi przez Koło ze względu na pozyskanie ich w drodze
odstrzału ocenionego jako naganny. W związku z powyższym, na podstawie § 173 ust 1. Statutu PZŁ
Zarząd Okręgowy zobowiązuje Łowczych Kół do sporządzenia zestawienia wszystkich trofeów
pozyskanych od sezonu 2003/2004 w wyniku odstrzału ocenionego jako rażąco nieprawidłowy lub

naganny czyli ocenionych na XX Zestawienie musi zawierać informacje o aktualnym miejscu
przechowywania trofeum. Termin realizacji do 01.10.br.
***
Zarząd Okręgowy przesyła w załączeniu arkusze oceny prawidłowości odstrzału byków
jeleni i danieli, a także w przypadku wystąpienia odstrzałów ocenionych jako nieprawidłowe i naganne
również sankcje nałożone na myśliwych, którzy dokonali odstrzału. Przesłane w załączeniu sankcje są
prawomocne, gdyż żaden z myśliwych nie skorzystał z możliwości złożenia odwołania. Zarząd
Okręgowy zobowiązuje tym samym łowczych kół do uwzględnienia nałożonych sankcji w czasie
wydawania upoważnień do wykonywania polowania.
***
W dniu 18.08.br na strzelnicy myśliwskiej im. Wł. Komorowskiego w Olsztynie / Gutkowie
odbędą się kolejne Zawody w Strzelaniach Myśliwskich o Puchar Prezydenta miasta Olsztyn. Z kolei
08.09. rozegrane zostaną Mistrzostwa Okręgu Olsztyńskiego w Strzelectwie Myśliwskim. Regulaminy
ww zawodów oraz informacje organizacyjne będą dostępne na stronie www.pzlolsztyn.pl.
***
Urząd Marszałkowski w Olsztynie oraz Zarząd Okręgowy PZŁ zapraszają na I Piknik
Myśliwski oraz Międzynarodowe Zawody w Strzelaniu Myśliwskim do Rzutków – rozgrywanych
w ramach SENIOR GAMES 2012. Impreza odbędzie się 15.09.2012 r. w godz. 9-16, na strzelnicy
myśliwskiej im. Wł. Komorowskiego w Olsztynie / Gutkowie. Organizatorzy przewidują liczne atrakcje
– m.in. pokazy łucznicze i sokolnicze, walki rycerskie, pokazy broni krótkiej, wspólne gotowanie,
jarmark wyrobów regionalnych i myśliwskich oraz wiele innych.
W dniu rozgrywania naszych zawodów i trwania pikniku myśliwskiego, na Starym Mieście
w Olsztynie od godz. 9.00 będziemy prowadzić akcję honorowego krwiodawstwa. Regionalne
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy Starym Ratuszu ustawi ambulans do pobrania krwi.
Będzie on do dyspozycji wszystkich naszych Koleżanek i Kolegów, ich Rodzin, sympatyków i osób
postronnych. Aby i ten element imprezy miał charakter rywalizacji, Dyrektor Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa ufundował pamiątkowy puchar przeznaczony dla koła łowieckiego, które „utoczy
najwięcej farby z żył swoich Kolegów”. Dzięki wsparciu Miasta Olsztyn oraz Prezydenta Miasta,
będziemy dysponowali autobusami miejskiej komunikacji, które naszych gości będą przewoziły ze
Starówki na strzelnicę i z powrotem. Wszystkim uczestnikom akcji krwiodawstwa i naszego
myśliwskiego pikniku z przyjemnością będziemy serwowali darmowe dania kuchni myśliwskiej.
Liczymy na udział Koleżanek i Kolegów w tym wyjątkowym wydarzeniu.
***
Zarząd Okręgowy informuje, że spotkanie organizacyjne przed kursem dla kandydatów do
PZŁ przygotowującym do egzaminu na podstawowe uprawnienia do wykonywania polowania odbędzie
się w siedzibie ZO w Olsztynie przy ul. Leśnej 8 w dniu 27.08.2012 r. (poniedziałek.) Rozpoczęcie
spotkania o godz. 17.00. Kurs jest przeznaczony dla osób, które do dnia 15.11.2012 r. uzyskają
pozytywne zaliczenie stażu kandydackiego. Obecność obowiązkowa.

Z myśliwskim pozdrowieniem
Darz Bór !
Łowczy Okręgowy
Dariusz Zalewski

