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Olsztyn, dnia 08.02.2013 r.

Zarząd Okręgowy przekazuje poniżej szereg bardzo ważnych
informacji. Prosimy o uważną lekturę biuletynu oraz przekazanie informacji
odpowiedzialnym za poszczególne zagadnienia członkom Zarządu Koła oraz
zainteresowanym myśliwym i stażystom.
***
W dniu 19 lutego br. (wtorek) o godz. 17.00 w siedzibie ZO PZŁ w Olsztynie odbędzie
się spotkanie szkoleniowe łowczych wszystkich kół łowieckich dzierżawiących obwody na
terenie Olsztyńskiego Okręgu PZŁ. Będzie ono dotyczyło:
- zmian w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie rocznych planów łowieckich i
wieloletnich łowieckich planów hodowlanych
- zasad sporządzania Rocznych Planów Łowieckich na sezon 2013/2014,
- harmonogramu oceny prawidłowości odstrzału jeleni i danieli byków w marcu br.
- zasad opiniowania i uzgadniania sporządzonych RPŁ.
- propozycji wzorów druków dotyczących gospodarki łowieckiej
Na szkoleniu przekazane zostaną kserokopie arkuszy ewidencji odstrzału saren rogaczy za sezon
2012/2013.
Obecność obowiązkowa. W wyjątkowych przypadkach, zamiast łowczego dopuszcza się
obecność innego członka Zarządu Koła lub osoby upoważnionej.
***
Tegoroczna ocena prawidłowości odstrzału jeleni i danieli byków odbędzie się
w dniach 2-16 marca br. (szczegółowy harmonogram w załączeniu). Obowiązują
dotychczasowe zasady organizacyjne przeprowadzania oceny.
Informujemy jednocześnie, że podobnie jak w przypadku rogaczy przewodniczący
zespołów oceniających lub osoby upoważnione przez ZO PZŁ będą zobowiązani do
przewiezienia do siedziby ZO PZŁ w Olsztynie wszystkich wieńców jeleni byków o masie
trofeum od 5,5 kg wzwyż oraz łopat danieli byków o masie powyżej 2,6 kg w celu dokonania
wyceny medalowej trofeum, zgodnie z zaleceniem zawartym w rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie sposobu wyceny oraz ewidencji trofeów
łowieckich. Zarząd Okręgowy prosi również o udostępnienie najciekawszych trofeów –
myłkusów. Najcięższe trofea oraz najciekawsze mył kusy zostaną zaprezentowane na wystawie
trofeów, która tradycyjnie odbędzie się w Nadl. Jedwabno, a następnie trofea te będą
eksponowane w siedzibie ZO PZŁ.
Program VI Regionalnej Wystawa Przyrodniczo – Łowieckiej
Jedwabno, 16 marca 2013r.
12.00 Oficjalne otwarcie VI Regionalnej Wystawy Przyrodniczo – Łowieckiej
12.10 Prezentacje przyrodnicze

12.40 Pokaz tresury psów
13.30 Pokaz mody myśliwskiej
14.10 Koncert zespołu myśliwskiego
Ponadto od godziny 10.00 prezentować się będą:
-Bartboo – gry i zabawy nie tylko dla dzieci
- Leśny tropiciel – zabawa terenowe
- Wystawa fotografii przyrodniczej
- Wystawa rzeźby o tematyce łowieckiej
- Wiesław Pańczak –malarstwo o tematyce łowieckiej
- Ford – pokaz samochodów osobowych i terenowych- jazdy testowe
oraz niespodzianka dla wszystkich zmotoryzowanych
- Elite – stoisko
Organizatorami Wystawy są: Nadleśnictwo Jedwabno, ZO PZŁ w Olsztynie, RDLP Olsztyn
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
***
Zarząd Okręgowy informuje, że Ministerstwo Środowiska zleciło Administracji Lasów
Państwowych i Polskiemu Związkowi Łowieckiemu przeprowadzenie ponownej inwentaryzacji
łosi metodą próbnych pędzeń. Zgodnie z roboczymi ustaleniami między RDLP w Olsztynie a ZO
PZŁ inwentaryzacja łosi w wyznaczonych Nadleśnictwach zostanie przeprowadzona w dniach
23-24 lutego lub najpóźniej 2-3 marca. Inwentaryzacja obejmować będzie Nadleśnictwa:
Srokowo, Mrągowo, Bartoszyce, Jedwabno, Jagiełek. Wyznaczone Nadleśnictwa w najbliższym
czasie nawiążą kontakt z Kołami Łowieckimi w celu ustalenia szczegółów przeprowadzenia
inwentaryzacji.
Zarząd Okręgowy zobowiązuje Koła dzierżawiące obwody na terenach wyznaczonych do
inwentaryzacji do ścisłej współpracy z Administracją Lasów Państwowych. Sugerujemy
jednocześnie aby w czasie inwentaryzacji łosi odnotowywać również wyniki obserwacji
w odniesieniu do innych gatunków zwierzyny, tak aby mogły być wykorzystane przy ustalaniu
stanów zwierzyny przed sporządzaniem RPŁ na zbliżający się sezon 2013/14.
***
Koła łowieckie Rejonu Biskupiec zapraszają od 22 lutego br. do zwiedzania Wystawy
Przyrodniczo-Łowieckiej w Biskupieckim Domu Kultury ( ul. Matejki 5 w Biskupcu).
Wystawę można zwiedzać w godzinach urzędowania Domu Kultury (8.00 – 20.00). Jest to
pierwsze wydarzenie w naszym okręgu wpisujące się w jubileusz 90-lecia Polskiego Związku
Łowieckiego.
***
Spotkanie organizacyjne przed kursem dla kandydatów do PZŁ odbędzie się w dniu
25.02.br. (poniedziałek) o godz. 17.00 w siedzibie ZO PZŁ na ul. Leśnej 8 w Olsztynie.
Do egzaminu po w/w kursie zostaną dopuszczone osoby, które najpóźniej do dnia 15.05.br
uzyskają pozytywne zaliczenie stażu łowieckiego.
***
W odpowiedzi na prośby wielu kół łowieckich, Zarząd Okręgowy organizuje szkolenie dla
strażników łowieckich. Szkolenie odbędzie się w dniu 7 kwietnia br. w siedzibie ZO PZŁ
w Olsztynie przy ul. Leśnej 8. Rozpoczęcie szkolenia o godz. 9.00. Koszt szkolenia jest

uzależniony od liczby uczestników i zostanie podany w późniejszym terminie. Szkolenie
zakończy się egzaminem testowym ok. godz. 18-19 .
Przypominamy, że kandydat na strażnika łowieckiego musi spełniać kryteria określone w Art. 38
ust 1 ustawy Prawo łowieckie. W związku z powyższym strażnikiem łowieckim może zostać
osoba która m.in. posiada obywatelstwo polskie, ukończyła 21 lat, korzysta z pełni praw
publicznych, posiada dobry stan zdrowia, nie była karana sądownie, ukończyła z wynikiem
pozytywnym przeszkolenie według programu opracowanego przez ministra właściwego do spraw
środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych.
***
Informujemy, że ze względów organizacyjnych, w pierwszym półroczu br. zostanie
zorganizowany tylko jeden kurs na selekcjonerskie uprawnienia do polowania. Planowany
termin szkolenia to 13,14 i 20 kwietnia br. Wykłady odbędą się w siedzibie ZO PZŁ w Olsztynie
przy ul. Leśnej 8. Początek zajęć o godz. 9. W kursie mogą uczestniczyć również te osoby,
którym 3 letni okres posiadania uprawnień do polowania zakończy się w czerwcu br. Zostanie dla
nich zorganizowana dodatkowa sesja egzaminacyjna w lipcu br.
***
W załączeniu przesyłamy materiały reklamowe dotyczące produktu ANTI-BISSAN,
środka odstraszającego zwierzynę
***
Zarząd Okręgowy otrzymał pocztą elektroniczną oferty dotyczące organizacji polowań na
bażanty oraz sprzedaży kuropatw i bażantów do wsiedleń. Osoby zainteresowane proszone są o
wysłanie swojego kontaktu e-mailowego na adres m.werpachowski@pzlow.pl
***
Informujemy, że Fundacja Hodowli i Reintrodukcji Zwierząt Dziko Żyjących uzyskała
status organizacji pożytku publicznego i jest w wykazie organizacji uprawnionych do
otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2012 – nr KRS
0000319773. Uzyskane od myśliwych środki finansowe zostaną w całości przekazane na
działalność statutową Fundacji, polegającą na przekazywaniu do wsiedleń zwierzyny kołom
łowieckim, pomocy kołom dotkniętym klęskami żywiołowymi, wspieraniu rozwoju hodowli
zamkniętej gatunków łownych oraz edukacji i szkoleniu myśliwych.
Z myśliwskim pozdrowieniem
Darz Bór !
Łowczy Okręgowy
Dariusz Zalewski

