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Olsztyn, dn. 12.04.2016 r.
W związku z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2016 r. w
sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików, przesyłamy do kół Olsztyńskiego Okręgu PZŁ,
których obwody łowieckie znajdują się w strefie nadgraniczej „Wskazówki dotyczące odstrzału
sanitarnego dzików realizowanego na terenie Okręgu Olsztyńskiego PZŁ w ramach Rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie zarządzenia odstrzału
sanitarnego dzików”.
***
Mazurska Okręgowa Rada Łowiecka i Zarząd Okręgowy PZŁ w Olsztynie zwróciły się do
Prezesów Kół Łowieckich Okręgu Olsztyńskiego PZŁ o rozważenie na najbliższym Walnym Zebraniu
przejęcia przez koła kosztów wysyłki "Myśliwca Warmińsko Mazurskiego" - kopia pisma w załączeniu.
Koszty te w rozbiciu na koła stanowiły by minimalne obciążenie budżetów kół a jednocześnie w ujęciu
Okręgu stanowią znaczną sumę w budżecie Zarządu Okręgowego. Bardzo prosimy Prezesów Kół o
przedstawienie załączonego pisma na Walnym Zgromadzeniu i przesłanie stanowiska Koła w tej
sprawie.
***
W ramach realizacji uchwały XXIII Okręgowego Zjazdu Delegatów PZŁ w Olsztynie Zarząd
Okręgowy i Komisja Hodowli Zwierzyny Drobnej MORŁ zamierzają przygotować kolejny wniosek o
fundusze dla kół łowieckich. W załączeniu przesyłamy pismo w tej sprawie. Szczególną uwagę prosimy
zwrócić na kwestię podjęcia stosownej uchwały na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
***
Przypominamy, że do dnia 29.04.2016 r. do biura ZO należy bezwzględnie dostarczyć kopie
pism wskazujących osoby uprawnione do przyjmowania zgłoszeń szkód wyrządzonych w uprawach
rolnych zlokalizowanych w obwodach koła (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dn. 08.08.2010 r.). Informacja ta powinna być przekazana do właściwych gmin oraz do Warmińsko
Mazurskiej Izby Rolniczej i musi zawierać nazwisko i imię upoważnionej osoby lub osób, oraz ich
adresy. Prosimy również o podanie kontaktowego numeru telefonu.
***
Komisja Hodowli Zwierzyny Drobnej MORŁ przypomina o trwającej już V edycji konkursu na
Najlepszego Lisiarza i Najlepsze Koło Łowieckie w zakresie redukcji drapieżników na terenie
Olsztyńskiego Okręgu PZŁ. Zachęcamy Koleżanki i Kolegów oraz Koła Łowieckie do wzięcia udziału
w konkursie. Termin zgłoszeń upływa 30 kwietnia br. Regulamin konkursu wraz z kartami zgłoszeń
dostępny jest na stronie internetowej ZO PZŁ w Olsztynie lub w biurze ZO u Kol. Marka
Werpachowskiego. Nagrody dla zwycięzców tradycyjnie zostaną wręczone na Mistrzostwach Okręgu
Olsztyńskiego w Strzelaniach Myśliwskich. Kartę zgłoszenia przesyłamy w załączeniu, dostępna jest ona

również w materiałach „Konkurs Lisiarza” znajdującego się na stronie internetowej ZO w zakładce
„Informacje ogólne”.
***
W załączeniu przesyłamy tekst porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Generalnym
Lasów Państwowych a Przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego w
sprawie współpracy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Polskiego Związku
Łowieckiego.
***
Komisja Strzelecka MORŁ informuje, że w dniach:
8 maja 2016 r. w godz. 1200 - 1400
25 czerwca 2016 r. w godz. 1600 - 1800
na strzelnicy myśliwskiej w Gutkowie dyżury pełnić będą instruktorzy strzelectwa myśliwskiego.
Wszyscy członkowie PZŁ z okręgu olsztyńskiego będą mogli bezpłatnie skorzystać z wiedzy i
doświadczenia naszych instruktorów.
W
przypadku
dodatkowych
pytań
lub
uczestnictwa
w
treningach
prosimy
o wcześniejszy kontakt z Kol., Kol.: Tomasz Bieniek – tel. 505 961 560; Grzegorz Bałdyga –
tel. 501 719 462.
***
Zarząd Okręgowy informuje, że dnia 23.04.br. w miejscowości Kaborno odbędzie się
Regionalny Konkurs Pracy Dzikarzy. Wszystkich chętnych zapraszamy. Zgłoszenia psów można
dokonać poprzez przesłanie druku zgłoszenia (dostępny na stronie internetowej ZO PZŁ w Olsztynie w
zakładce „Druki”) do biura ZO na adres: zo.olsztyn@pzlow.pl
***
Zarząd Okręgowy przypomina, że do dnia 20.04.2016r. należy złożyć ŁOW-1 oraz załącznik do
ŁOW-1 dotyczący kłusownictwa na każdy obwód, (druk przesyłamy w załączeniu, dostępny jest
również na stronie ZG PZŁ w zakładce „Działy- Hodowla, gospodarka, polowanie”).
***
Przypominamy, że w dniu 23.04.2016r. na strzelnicy w Gutkowie odbędą się zawody strzeleckie
(sześciobój) o Puchar Henryka Szymkiewicza. Rozpoczęcie zawodów o godz. 9.00. Poniżej
zamieszczamy terminarz zawodów strzeleckich organizowanych w Olsztyńskim Okręgu PZŁ w 2016 r.
lp

Nazwa zawodów

1.

Zawody strzeleckie o „Puchar Henryka
Szymkiewicza”
Okręgowe mistrzostwa PZŁ
w strzelaniach myśliwskich
Zawody rodzinne
Zawody RDLP w Olsztynie
Puchar Prezydenta Miasta Olsztyna
Zawody
strzeleckie
o
„Puchar
Łowczego Okręgowego”
„Kętrzyńskie zloty”

2.
3.
4.
5.
6.
7.

strzelnica

termin

sędzia główny

Gutkowo

23.04.2016 r.

A. Szczerbuk

Gutkowo

18.06.2016 r.

A. Kuśnierz

Gutkowo
Gutkowo
Gutkowo

9.07.2016 r.
11.06.2016 r.
13.08.2016 r.

P. Gabiec
J. Borkowski

Gutkowo

01.10.2016 r.

A. Szczerbuk

Giżycko

08.10.2016 r.

A. Pieklik

***
Raz jeszcze przypominamy o obowiązku rozdania nowego wzoru karty ewidencyjnej wszystkim
członkom swojego koła z prośbą o uzupełnienie, podpisanie i dołączenie do niej aktualnego zdjęcia
(druk dostępny na naszej stronie www.pzlolsztyn.pl). Karty wraz ze zdjęciami należy dostarczyć do

biura ZO PZŁ w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca br. Osobami odpowiedzialnymi za
dostarczenie materiałów są sekretarzowie kół łowieckich. Sprawę w biurze ZO prowadzi Kol. Dorota
Szydłowska.
***
Rozpoczął się nowy sezon łowiecki. Zwracamy uwagę kół na bezwzględną konieczność
intensywnego odstrzału dzików oraz aktywnej współpracy z rolnikami w zakresie ochrony zasiewów
i upraw rolnych. To działanie musi być priorytetowe w działalności koła - zwłaszcza dla kół objętych
rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego.
***
Informujemy, że ZO planuje zorganizować 3 dniowe szkolenie dla osób szacujących szkody
łowieckie. Szkolenie odbędzie się w III dekadzie maja. Dokładny termin szkolenia zostanie przekazany
Kołom w późniejszym czasie.
***
Zarząd Okręgowy planuje w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy przeprowadzenie kursów dla: sędziów
i instruktorów strzelectwa myśliwskiego oraz strażników łowieckich. Zainteresowane koła prosimy o
kontakt w tej sprawie.
***
Prosimy Łowczych kół łowieckich o wypełnienie przesłanej w załączeniu ankiety dotyczącej
szkód łowieckich. Wypełnione ankiety należy dostarczyć do ZO PZŁ do dnia 10 maja br.
Z myśliwskim pozdrowieniem
Darz Bór
Łowczy Okręgowy
Dariusz Zalewski

