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Olsztyn, dnia 15.12.2016 r.

Mazurska Okręgowa Rada Łowiecka oraz Zarząd Okręgowy PZŁ składają wszystkim Myśliwym
oraz Ich Rodzinom serdeczne życzenia Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
i Szczęśliwego Nowego Roku. Niech Świąteczny i Noworoczny czas będzie dla wszystkich
radosny i pełen szczęścia.
***
W załączeniu przesyłamy harmonogram prolongaty legitymacji członkowskich.
Jednocześnie przypominamy, że podczas prolongaty, każde koło ma obowiązek posiadania
kserokopii potwierdzenia wpłaty składek na konto PZŁ, z kwotą zgodną jak na liście.
***
W załączeniu przesyłamy certyfikaty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Kół
Łowieckich do polisy Nr KOR-037515.
***
Informujemy, że KŁ "Daniel" w Kętrzynie już po raz czwarty organizuje polowanie
"Dian", które odbędzie się w dniu 7 stycznia 2017 r. Rozpoczęcie polowania o godz. 8.00 przy
leśniczówce w miejscowości Kamień, gmina Węgorzewo. Zgłoszenia należy kierować do prezesa
Koła Kol. Janusza Worotnickiego - tel. 664-425-936 lub drogą e-mailową jworot@gmail.com.
Bardzo prosimy o poinformowanie swoich Koleżanek – „Dian” o powyższym polowaniu
i procedurze zgłaszania ich udziału w polowaniu.
***
Z inicjatywy Komisji Strzelectwa Myśliwskiego, w dniu 28.01.2017 r. (sobota) odbędzie się
kurs elaboracji amunicji myśliwskiej. Szkolenie poprowadzi Kol. Michał Jaroszyński Wolfram.
Zajęcia odbędą się w godz. 10.00 - 18.00. Przewidujemy uczestnictwo max. 30 osób. Zgłaszać się
można osobiście w biurze ZO PZŁ w Olsztynie, telefonicznie - pod numerem ( 89) 535 15 56, lub
e-mailem zo.olsztyn@pzlow.pl. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 15.01.2017 r. Koszt kursu
zostanie podany w terminie późniejszym.

***
W związku ze zmianami przepisów dotyczących możliwości redukcji populacji bobrów, oraz
wymaganiami określonymi wobec osób - członków PZŁ, które dokonywałyby redukcji w drodze
odstrzału, Zarząd Okręgowy organizuje szkolenie z zakresu ochrony gatunkowej bobra
i zasad postępowania przy ograniczaniu liczebności gatunku (odstrzale), uprawniające
do dokonywania odstrzału bobrów na terenie wyznaczonych obwodów łowieckich. Szkolenie jest
bezpłatne i zostanie przeprowadzone w dniu 10 stycznia 2017 r. (wtorek) o godz. 16.00.
Maksymalna liczba słuchaczy to 80 osób. Zgłaszać się można osobiście w biurze ZO PZŁ
w Olsztynie u Kol. Mariusza Jakubowskiego, telefonicznie - pod numerem (89) 535 15 56, lub emailem zo.olsztyn@pzlow.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń.
***

W związku z porozumieniem podpisanym przez Generalną Dyrekcję Ochrony Przyrody
oraz Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego oraz Zarządzeniem RDOŚ w
Olsztynie z dnia 18.11.2016 r. uprzejmie informujemy, że część kół łowieckich
dzierżawiących obwody łowieckie w Olsztyńskim Okręgu PZŁ zostanie
upoważnionych do redukcji populacji bobrów. Szczegóły tej akcji zostaną
przedstawione na spotkaniu łowczych kół łowieckich w dniu 29.12.2017 r. (czwartek)
o godz. 16.30. w siedzibie ZO PZŁ w Olsztynie. Szybki termin szkolenia jest
spowodowany krótkim okresem przewidzianym do redukcji bobrów, który upływa z
końcem lutego. Szkolenie nie jest obowiązkowe dla następujących kół łowieckich: Lis
Ostróda, Słonka Morąg, Ryś Morąg, Łabędź Małdyty, Łoś Iława, Odyniec Iława, Łabędź
Iława, Ryś Lubawa, Zlot-Las Faryny, Żbik Warszawa, Nr 40 przy MR Warszawa, Zieleń
Warszawa, Bory Warszawa. Na terenie obwodów łowieckich dzierżawionych przez
wymienione powyżej koła w najbliższym czasie nie przewiduje sie redukcji populacji
bobrów. Wszystkie pozostałe koła - macierzyste i niemacierzyste zostaną upoważnione do
redukcji populacji bobrów. Prosimy łowczych kół o przygotowanie informacji ilu
członków koła zostało dotychczas przeszkolonych w zakresie ochrony gatunkowej
bobra i zasad postępowania przy ograniczaniu liczebności gatunku (odstrzale). Należy
dopilnować aby w każdym z kół upoważnionych do powyższych działań byli myśliwi
przeszkoleni w tym zakresie. Obecność przedstawiciela Koła na spotkaniu
obowiązkowa!!!
***
W nawiązaniu do pisma Powiatowego Lekarza Weterynarii w Braniewie informujemy, że na
fermie gęsi w woj. lubuskim miało miejsce wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu
H5N8. Powiatowy Lekarz informuje o możliwości wystąpienia tej choroby u ptactwa dzikiego,
gdyż jest ono potencjalnym źródłem zakażenia. W przypadku zaobserwowania masowo padłych
lub konających ptaków, mogących sugerować wystąpienie choroby, należy bezzwłocznie
powiadomić Inspekcję Weterynaryjną lub najbliższego lekarza weterynarii.
***
W nawiązaniu do pisma Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olsztynie, informujemy, iż od
roku 2017 zmienia się sposób prowadzenia szczepień przeciw wściekliźnie lisów wolno żyjących
na terenie powiatu olsztyńskiego. W związku ze zmianą strategii szczepień oraz tym,
że monitoring lisów przeprowadzany jest jedynie na terenie objętym szczepieniami, lisy do badań

nie będą pobierane z terenu gmin: Olsztynek, Purda, Stawiguda. Zasady dostarczania lisów
do badań z terenu pozostałych gmin nie uległy zmianie. Informacje na temat aktualnego
zapotrzebowania na tusze lisów można uzyskać po nr tel. 89 533 14 11 (wew. 28 i 29).
***
W załączeniu przesyłamy pismo w sprawie udostępnienia numerów telefonów
komórkowych myśliwych naszego okręgu PZŁ celem wdrożenia nowego systemu
powiadamiania myśliwych o ważnych sprawach i wydarzeniach w życiu Okręgu i PZŁ.
Nadmieniamy, że udostępnienie nr telefonu nie jest obowiązkowe. Listy osób wyrażających
zgodę na udostępnienie nr telefonu prosimy przesłać do biura ZO do końca roku lub
dostarczyć podczas prolongaty legitymacji PZŁ.

Z myśliwskim pozdrowieniem
Darz Bór!
Łowczy Okręgowy
Dariusz Zalewski

