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Olsztyn, dnia 25.01.2012 r.
Komisja Hodowli Zwierzyny Drobnej MORŁ i Zarząd Okręgowy PZŁ w Olsztynie przypomina
wszystkim kołom łowieckim oraz myśliwym o trwającym konkursie na „NAJLEPSZEGO LISIARZA”
OKRĘGU OLSZTYŃSKIEGO PZŁ. Konkurs ten organizowany jest w roku gospodarczym 2011/2012
dla myśliwych pozyskujących drapieżniki w obwodach łowieckich dzierżawionych przez koła łowieckie
na terenie Okręgu Olsztyńskiego PZŁ. Wykaz dokumentów potwierdzających wykonanie odstrzału
należy dostarczyć do Zarządu Okręgowego PZŁ w Olsztynie w terminie do dnia 15 kwietnia 2012 r.
Szczegóły i regulamin konkursu zaprezentowany został Kolegom Prezesom na spotkaniu prezesów kół,
dostępny jest on również na stronie internetowej Zarządu Okręgowego PZŁ w Olsztynie
(www.pzlolsztyn.pl).

***
Informujemy, że Minister Środowiska na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 13 października
1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r., Nr 127, poz. 1066 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii
Państwowej Rady Ochrony Przyrody, wydał decyzję na podstawie której zezwolił Inspekcji
Weterynaryjnej na odstrzał lisów (Vulpes vulpes) w liczbie 8 sztuk na 100 km2 corocznie, także w
okresie ochronnym, w latach 2012-2016 do celów badań naukowych. Jest to kontynuacja przepisów
obowiązujących w ostatnich latach. Decyzję Ministra Środowiska przesyłamy w załączeniu.
***
Informujemy, że w dniach 18 i 19 lutego br. w godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzibie ZO PZŁ
w Olsztynie ul. Leśna 8, odbędzie się szkolenie dla skarbników kół łowieckich okręgu olsztyńskiego.
Harmonogram szkolenia przesyłamy w załączeniu.
***
W dniu 25 lutego br. (sobota), w siedzibie ZO PZŁ w Olsztynie, odbędzie się szkolenie dla
Prezesów i Sekretarzy kół łowieckich. Program szkolenia obejmował będzie m.in. procedury prawne
stosowane przy: skreślaniu i wykluczaniu członka koła, przyjmowaniu, rejestrowaniu i zaliczaniu stażu
łowieckiego oraz określaniu siedziby koła oraz adresów korespondencyjnych. Można również
proponować tematy do omówienia - należy je zgłosić Kol. Mariuszowi Jakubowskiemu (e-mailem m.jakubowski@pzlow.pl lub telefonicznie)
Szkolenie odbędzie się według następującego harmonogramu:
Godz. 9.00 koła wyszczególnione w wykazie szkolenia dla skarbników z dnia 18.02.
Godz. 13.00 koła wyszczególnione w wykazie szkolenia dla skarbników z dnia 19.02.
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