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Olsztyn, dnia 06.04.2012 r.
Przypominamy o obowiązku dostarczenia do Zarządu Okręgowego PZŁ w Olsztynie następujących
dokumentów: ŁOW – 1 i załączników o kłusownictwie w nieprzekraczającym terminie do dnia
20.04.br, zawiadomienie i porządek obrad Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z § 61 ust. 2 Statutu PZŁ
Koło jest obowiązane przedstawić właściwemu zarządowi okręgowemu protokoły walnych zgromadzeń
wraz z podjętymi uchwałami w terminie 30 dni od dnia odbycia walnego zgromadzenia.
***
Informujemy, że na antenie TVP Olsztyn rozpocznie się emisja programu łowieckiego
„MYŚLIWIEC Z. PL”. Realizacja tego programu jest wynikiem decyzji MORŁ i ZO PZŁ, w ramach
działań Komisji Promocji Łowiectwa. Premiery programu będą nadawane zawsze w trzecią sobotę
miesiąca, a cała emisja będzie nadawana zgodnie z harmonogramem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

odcinek - premiera 21 kwietnia (sb) godz. 18:15, powtórki: 22 kwietnia (nd) godz. 7:45 i 26
kwietnia (czw) godz. 19:15
odcinek - premiera 19 maja (sb) godz. 18:15, powtórki: 20 maja (nd) godz. 7:45 i 24 maja
(czw) godz. 19:15
odcinek - premiera 16 czerwca (sb) godz. 18:15, powtórki: 17 czerwca (nd) godz. 7:45 i 21
czerwca (czw) godz. 19:15
odcinek - premiera 21 lipca (sb) godz. 18:15, powtórki: 22 lipca (nd) godz. 7:45 i 26 lipca
(czw) godz. 19:15
odcinek - premiera 18 sierpnia (sb) godz. 18:15, powtórki: 19 sierpnia (nd) godz. 7:45 i 23
sierpnia (czw) godz. 19:15
odcinek - premiera 15 września (sb) godz. 18:15, powtórki: 16 września (nd) godz. 7:45 i 20
września (czw) godz. 19:15
odcinek - premiera 20 październik (sb) godz. 18:15, powtórki: 21 październik (nd) godz. 7:45 i
25 październik (czw) godz. 19:15
odcinek - premiera 17 listopad (sb) godz. 18:15, powtórki: 18 listopad (nd) godz. 7:45 i 22
listopad (czw) godz. 19:15
odcinek - premiera 15 grudnia (sb) godz. 18:15, powtórki: 16 grudnia (nd) godz. 7:45 i 20
grudnia (czw) godz. 19:15
***

W Biskupcu dnia 21.04.2012 r., na terenie obwodu łowieckiego dzierżawionego przez WKŁ
„Rosomak” odbędą się Próby Pracy Polowej Wyżłów, oraz Próby Pracy Psów Myśliwskich Małych
Ras. W próbach mogą uczestniczyć psy i suki ras myśliwskich posiadające metrykę lub rodowód, w
wieku od 9 do 24 miesięcy (wyżły w wieku 6-24 miesięcy). Uczestnictwo w próbach dla członków PZŁ
jest bezpłatne. Zgłoszenie (kopia rodowodu lub metryki oraz kontaktowy numer telefonu do przewodnika
– właściciela) psa należy przesłać do 16 kwietnia br. do ZO PZŁ w Olsztynie (faxem, e-mailem lub
listownie). Zgłoszenia przyjmuje oraz informacji udziela Kol. Mariusz Jakubowski.
***

Informujemy, że 1 kwietnia. br. w naszym regionie rozpoczęła się po raz 12 akcja Wiosennego
Sprzątania Warmii i Mazur. Głównym jej organizatorem jest WFOŚiGW w Olsztynie, a rolę
koordynatorów pełnią Centra Edukacji Ekologicznej. Tegoroczne Wiosenne Sprzątanie Warmii i
Mazur trwać będzie do 30 kwietnia, a hasłem przewodnim jest „Sprzątam, segreguję, szanuję”. Zgodnie
z ustaleniami na spotkaniu szkoleniowym z Prezesami i Sekretarzami Kół, prosimy o aktywne
włączenie się do tej akcji.
***
W związku z koniecznością realizacji przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii rocznego planu
monitoringu klasycznego pomoru świń u dzików powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie prosi
Kolegów o dostarczanie do punktów skupu dziczyzny krwi od dzików odstrzelonych na terenie
powiatu olsztyńskiego. Informujemy również o konieczności dostarczania do Powiatowego
Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie (ul. Lubelska 16, tel. 895331411) próbek krwi od wszystkich
dzików upolowanych, a od padłych także migdałków, węzłów chłonnych i wycinków śledziony,
odstrzelonych w pasie przygranicznym (40 km od granicy z Federacją Rosyjską i Litwą) w kierunku
badań afrykańskiego pomoru świń.
***
Informujemy, że straż graniczna podczas wykonywania kontroli bezpieczeństwa na lotniczych
przejściach granicznych, coraz częściej znajduje pojedyncze sztuki amunicji w bagażach osób,
deklarujących przynależność do Polskiego Związku Łowieckiego. Nadmieniamy, że przewożenie broni
oraz amunicji bez uprzedniego zgłoszenia oraz uzyskania odpowiedniej zgody przez właściwy ze
względu na miejsce zamieszkania organ policji oraz zgody przewoźnika lotniczego, jest czynem
zabronionym i może w konsekwencji grozić czynnościami procesowymi.
***
Przypominamy wszystkim kołom łowieckim oraz myśliwym o trwającym konkursie na
„NAJLEPSZEGO LISIARZA” I „NAJLEPSZE KOŁO ŁOWIECKIE W ZAKRESIE REDUKCJI
DRAPIEŻNIKÓW” na terenie Olsztyńskiego Okręgu PZŁ. Sprawozdanie z pozyskania należy
dostarczyć do Zarządu Okręgowego PZŁ w Olsztynie w terminie do dnia 15 kwietnia 2012 r.
Szczegóły i regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Zarządu Okręgowego PZŁ w
Olsztynie (www.pzlolsztyn.pl).
***
Strzelnica myśliwska w Gutkowie będzie czynna od 01.04.br. do 31.10.br. w następującym
porządku:
- wtorek, środa, piątek: godz. 14.00-19.00
- sobota, niedziela: godz. 9.00-19.00
- poniedziałek, czwartek: strzelnica jest nieczynna
Informujemy, że strzelnica nie będzie czynna w następujące dni:
- 13.04 – 14.04.br. – przygotowanie do zawodów i Eliminacje I Rundy Ligi Strzeleckiej Regionu II.
- 28.04. – IV zawody strzeleckie „im. Henryka Szymkiewicza” (rozpoczęcie sezonu strzeleckiego)
- 01.05. – Święto 1 Maja
- 19.05. – 20.05. – zawody Sekcji Strzelań Dynamicznych „Gwardia Olsztyn”
- 15.06. – 16.06. – przygotowanie i zawody strzeleckie „Leśników RDLP w Olsztynie”
- 15.08. – Święto Państwowe
- 17.08. – 18.08. – przygotowanie i zawody strzeleckie „O Puchar Prezydenta m. Olsztyn”
- 07.09. – 08.09.– przygotowanie i zawody strzeleckie „Kół Okręgu Olsztyńskiego”
-20.10.– zawody strzeleckie „O Puchar Łowczego Okręgowego” (zakończenie sezonu
strzeleckiego)
***

Akademickie Koło Łowieckie „Darz Bór” w Olsztynie oferuje do sprzedaży topinambur. Cena:
do 999 kg – 1 zł/ kg, 1000 kg i więcej 0,9 zł /kg. Zamówienia można składać pod numer 606 646 129.
Odbiór w Łężanach k. Reszla, po uprzednim uzgodnieniu z Kol. Czesławem Chmaryczem, tel.
784 941 668.
***
Zgodnie z informacją na spotkaniu z Prezesami i Sekretarzami Kół Łowieckich, prosimy wszystkie
koła o przekazanie na najbliższym Walnym Zebraniu Koła, informacji o możliwości zakupu w biurze
ZO dostępnej jeszcze monografii „Północno – Wschodnia Kraina Łowiecka” w cenie 140 PLN.

Z myśliwskim pozdrowieniem
Darz Bór !
Łowczy Okręgowy
Dariusz Zalewski

