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POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI
ZARZĄD Okręgowy w ELBLĄGU
ul. Grunwaldzka 77, tel/fax 055 235 14 98, www.pzlelblag.pl
Elbląg 8.10.2015 r

L.dz 398 /2015

K o m u n i k a t Nr 5 /2015
Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Elblągu podaje do wiadomości
i realizacji w ustalonych terminach.
1. Ocena prawidłowości odstrzału rogaczy pozyskanych w bieżącym sezonie łowieckim
przeprowadzona zostanie 22 października br/czwartek/ od godz 15,00 w nast. miejscach:
a/ w Braniewie w sali hotelu KRISTAL ul. Skośna 1 oceniane będą parostki rogaczy pozyskanych
na terenie elbląskiego okręgu PZŁ z rejonów
Nadleśnictwa Zaporowo i Nadleśnictwa Orneta
przez komisję w składzie: przewodniczący kol. Wiesław Podsiadły,członkowie kol.kol. Jan
Hryniewicz,J.Grabowski,M.Goerick,K.Gawron,przedstawiciel Nadleśnictwa Zaporowo. Asystenci
kol.kol. C.Rant,I.Krzyżanowski,Organizator oceny KŁ „Mewa”.
B/ w Młynarach w siedzibie Nadleśnictwa Młynary ul. 1 Maja 21 oceniane będą parostki rogaczy
pozyskanych na terenie elbląskiego okręgu PZŁ z rejonów Nadleśnictwa Dobrocin i Nadleśnictwa
Młynary przez komisję w składzie: przewodniczący kol. Zdzisław Rutkowski,członkowie kol.kol.
T.Rudziński,J.Chodara,G.Orłowski,przedstawiciel Nadleśnictwa Młynary. Asystenci kol.kol. Z.Ficak i
F.Strzelecki. Organizator oceny KŁ „Bóbr”.
C/ w Elblągu w siedzibie WKŁ „ODYNIEC” ul. Strumykowa 16 oceniane będą parostki pozyskane
na terenie Nadleśnictwa Elbląg przez komisję w składzie: przewodniczący kol. Wieńczysław
Tylkowski,członkowie Z.Grudziński,P.Kubera,Z.Trzaska i przedstawiciel Nadleśnictwa Elbląg.
Asystenci kol.kol. M.Marach i St.Górka. Organizator oceny KŁ „Odyniec”.
D/ w Brokowie w siedzibie KŁ „BIZON” oceniane będą parostki rogaczy pozyskane na terenie
elbląskiego okręgu PZŁ z rejonu Nadleśnictwa Kwidzyn i Nadleśnictwa Susz przez komisję w
składzie: przewodniczący kol. Marian Przybyła,członkowie
T.Janiuk,M.Kurpiński,J.Grzebisz,przedstawiciel Nadleśnictwa Kwidzyn. Asystenci kol.kol.
Waldemar Rumiński,Jerzy Czubiński .Organizator oceny KŁ „Bizon”.
Arkusze oceny wzór jak w roku ubiegłym – wypełnić czytelnie w rubrykach 1-6, oddzielny arkusz na
każdy obwód przekazać komisji bezpośrednio przed oceną. Dla ułatwienia pracy komisji, do każdego
trofeum dołączyć metryczkę z danymi jak na arkuszu oceny.
2. Okręgowy Hubertus 2015 odbędzie się tradycyjnie w dniu 3 listopada /wtorek/ wg nast.scenariusza:
godz 16,00
Uroczysta Msza Święta Hubertowska w Katedrze Elbląskiej
godz 17,30 w BIBLIOTECE ELBLĄSKIEJ ul. Św. Ducha spotkanie myśliwych, wręczenie
odznaczeń, koncert muzyki myśliwskiej, poczęstunek dla uczestników spotkania.
Do wzięcia udziału w tradycyjnym OKRĘGOWYM HUBERTUSIE zapraszamy delegacje kół
łowieckich ze sztandarami z całego okręgu. W terminie do dnia 30 października prosimy o
telefoniczną informację ilu myśliwych koła weźmie udział w naszym Hubertusie.
3. Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny w Elblągu przekazał informację o stwierdzeniu kolejnych
przypadków włośnicy u dzików strzelonych na terenie obwodów dzierżawionych przez KŁ ROGACZ i
PONOWA w Elblągu.
4. Przypominamy Zarządom kół, że terminarze /kalendarze/ polowań zbiorowych należy przesłać
właściwym miejscowo nadleśniczym,wójtom/ burmistrzom/ i zarządowi okręgowemu PZŁ, na trzy
tygodnie przed rozpoczęciem polowań zbiorowych.
5. Zarządy kół łowieckich macierzystych prosimy o przekazanie na konto Zarządu Okręgowego Nr 48
1160 2202 0000 0000 2817 3978 zadeklarowanej telefonicznie składki obowiązkowego
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej kół łowieckich do dnia 10 listopada 2015 r Certyfikaty
ubezpieczenia OC kół prześlemy w listopadzie po dokonaniu wpłat.

6. Komisja Kultury EORŁ zwraca się do Zarządów kół z prośbą o przesyłanie informacji dot. ważnych
wydarzeń w kołach, min współpracy z młodzieżą, introdukcji zwierzyny drobnej, zwalczania
drapieżników łownych itp. Informacje te zamieszczane będą na stronie internetowej ZO PZŁ w
Elblągu, która cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem internautów.
7. Kołom łowieckim dzierżawiącym obwody w powiatach braniewskim i elbląskim przypominamy o
możliwości redukcji bobrów wg zasad jak w roku ubiegłym. Bobry można redukować od 1
października do 15 marca przez myśliwych uprawnionych – sprawozdania do ZO PZŁ do 30 marca
2016 r.
8. Na wniosek Komisji Hodowlanej EORŁ Zarząd Okręgowy PZŁ w Elblągu ogłasza współzawodnictwo
o tytuł LISIARZA ROKU ELBLĄSKIEGO OKRĘGU PZŁ w kategoriach:
- Koło łowieckie – które pozyska największą liczbę lisów i jenotów w sezonie
- Myśliwy – który pozyska największą liczbę tych drapieżników
Zwycięzcy uhonorowani będą pucharami i dyplomami. Celem współzawodnictwa jest zachęcenie do
maksymalnego zwalczania tych drapieżników, szczególnie w obwodach wytypowanych do
introdukcji zwierzyny drobnej.
9. W związku z potrzebą uaktualnienia bazy danych tut. ZO PZŁ Sekretarzy kół prosimy o nadesłanie
aktualnych list członków koła z podaniem ich aktualnego adresu zamieszkania.

Z OKAZJI ZBLIŻAJĄCEGO SIĘ HUBERTUSA WSZYSTKIM KOLEŻANKOM I KOLEGOM
SKŁADAM SERDECZNE ŻYCZENIA.
NIECH BÓR WAM DARZY

Za Zarząd
Wieńczysław Tylkowski
Łowczy Okręgowy

