Uzasadnienie dla Koła:

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń zaleca się, aby z wnioskami o
odznaczenie kół łowieckich występować przy specjalnych okazjach, takich jak
okrągłe jubileusze, ważne wydarzenia w historii Zrzeszenia, okręgu czy koła.

Dobrze sporządzony wniosek winien w swym uzasadnieniu zawierać materiały
opisujące poniższe ujęte w punktach zagadnienia:

1. Nazwa koła:
2. Data założenia:
3. Ilość członków:
4. Należy przedstawić rys historyczny koła, omawiając okoliczności powstania
koła, nazwiska założycieli, skład pierwszego zarządu, opisać drogę do otrzymania
obwodów łowieckich i ich stan, efekty pierwszych lat gospodarowania
Przy opracowaniu wniosków należy uwzględnić kilka elementów. liczbę członków
koła, stan zwierzyny, problemy w zagospodarowaniu, zmianę granic i obwodów,.

5. Stanice lub siedziba koła – nazwa miejscowości, opis, zdjęcia, dostępność dla członków
oraz ewentualne ich wykorzystanie na cel takie jak: spotkania z młodzieżą lub miejscowymi,
imprezy organizowane:

6. Data i miejsce obchodzonych jubileuszy koła o ile takie miały miejsce –
W ramach imprez jubileuszowych odbyły się ( i tu wymienić poniżej przykładowy opis)
•

Oficjalne rozpoczęcie nastąpiło w dniu ………… roku na strzelnicy Koła w obwodzie …..
podczas których miały miejsce:

- zawody strzeleckie o „Puchar Koła”, „ Łowczego” czy tez innego ( podać jakiego)
- msza polowa
- biesiada okolicznościowa
•

Opracowana została – Monografia Koła z okazji ……. lecia Koła . Przewidziane jest jej
wręczenie członkom koła przy okazji ………. r. Jeżeli taką (monografię) koło posiada
(opracowało) można załączyć.

•

•
•
•
•
•

Jeżeli członek danego koła ma osiągnięcia ponad przeciętne ( wydana książka,
artykuły w Łowcu Polskim, inne np .programy telewizyjne to dobrze o nich
wspomnieć lub je przywołać
Wybito metalowy znaczek koła – z aktualnym symbolem Koła np. z okazji ……. Lecia
Koła lub innego jubileuszu
Następujący członkowie koła otrzymali w roku jubileuszu odznaczenia: oraz podać ilu
i jakie odznaczenia otrzymali członkowie koła.
Zaproszenie goście: nadleśniczowie, przedstawiciele Policji, starostowie,
burmistrzowie i przedstawiciele okręgowych władz łowieckich
Organizacja wystaw łowieckich lub udział koła w wystawie o zasięgu ponad kołowym
Zasłużenie myśliwi i działacze ( członkowie koła) w Kole:
- wymienić z nazwiska i określić pełnione funkcje

7. Obwody łowieckie –
•

•

•

Obwód nr……………. – N-ctwo …………………….. – Obwód typowo leśny o pow. Ca
……………………… hektarów o przewadze lasu sosnowego ze śladowymi
zadrzewieniami liściastymi. Obwód nie posiadający pół uprawnych graniczący z
granicą ………………….. od strony zachodniej i ………………… od strony północnej.
Obwód bogaty w zwierzynę płową głównie jelenie, oraz w mniejszej ilości sarny i
daniele. Dziki występują w ograniczonym zakresie i jest to zasługa systematycznego
dokarmiania. Bardzo dobrze zagospodarowany pod względem łowieckim.
Obwód ………………… – N-ctwo ………………. . Obwód polno-leśny o pow. Ca
………………….. hektarów. Zadrzewienia kępowe rozrzucone po cały terenie obwodu.
Bardzo dobre ziemie uprawiane rolniczo. Obwód o bardzo dużych możliwościach
łowieckich. Zmienna ilość występującej zwierzyny skutkuje stosunkowo niewielkimi
planami. Bardzo dobra jakość osobnicza sarny. jelenie przechodnie, stan dzików
względnie bardzo dobry.
Obwód ………………..– N-ctwo . – Obwód opow. Ok. ……………….. hektarów typowo
polny z jedną kępą lasu o pow. ok. 950ha. Bardzo bogate łowiska, zasobne w dziki,
jelenie i sarny. Las bukowo-dębowy z odnowieniami naturalnymi, z dużą ilością
mokrych dołków. Wkoło lasy gleby pszenno-buraczane powodują doskonałe warunki
żerowe dla zwierzyny. Obwód mogący być wizytówką dla Kół.

8. Pozyskanie zwierzyny w ostatnich sezonach:
•
•
•
•

Jelenie –……….szt
Daniele –……………. szt
Sarny – …………… szt
Dziki – ……………… szt

9. Osiągnięcia w gospodarce łowieckiej – ewentualne introdukcje zwierzyny, efekty,
wykładana karma
10. Kynologia w kole
11. Trofea – Członkowie naszego koła zaliczają się do czołówki trofeistów w okręgu
posiadając cały szereg trofeów medalowych pozyskanych w obwodach naszego Koła i tak:

Jelenie – byki – …………… złote medale , ……………. srebrne i ……………….. brązowych.
Niestety spora ilość nie zinwentaryzowanych wyjechała z myśliwymi dewizowymi.
Sarny – rogacze –………….. złoty …………..srebrne i jeden …………..( podobna sytuacja z
trofeami pozyskanymi przez dewizowców.
12. Strzelectwo w Kole – udział w zawodach okręgowych, mistrzostwach kół, osiągnięcia
myśliwych – strzelców danego koła. Osiągnięcia w tym zakresie
13. Aktywność kulturowa - Koło obejmuje współpracą szkoły podstawowe i ponad
podstawowe zlokalizowane na terenie naszych obwodów. Każdego roku odbywają się
konkursy plastyczne o tematyce łowiecko-przyrodniczej, spotkania o charakterze pogadanek
oraz wycieczki do obwodów powiązane z dokarmianiem i gawędami łowieckimi. Ponadto koło
finansuje różne przedsięwzięcia dla szkół (w zależności od potrzeb zgłaszanych przez
opiekunów z Kola).
14. Informacja o sztandarze koła ( ewentualne jego zdjęcie z pocztem sztandarowym
15. Zagospodarowanie obwodów:
•

Ilość posiadanych poletek, sposoby ich wykorzystania ( produkcja karmy, zgryzowe,
zaporowe, łąki) itp.

•

Ilość paśników i innych urządzeń dokarmiania lub przechowywania karmy

•

Urządzenia łowieckie ( ilość , może jakieś zdjęcia)

•

Wydatki na zagospodarowanie obwodów

16. Jakiego rodzaju tradycje kultywowane są w kole.
17. Działalność w zakresie promocji łowiectwa
18. Źródła pozyskiwanych środków na szkody, wielkość szkód
19. Współpraca z ………………….
20. Otrzymane dyplomy lub listy pochwalne ( kserokopie załączyć
21. Przedstawić udział członków koła w organach okręgowych i centralnych PZŁ
oraz organach pomocniczych, posiadane przez członków odznaczenia łowieckie
krajowe i okręgów
22. Wpływ „Łowca Polskiego” na działalność koła
23. Może jakaś tablica upamiętniająca tych co odeszli do Krainy Wiecznych Łowów, kapliczka
pod wezwaniem św. Huberta,
24. Wskazane jest, aby we wniosku posługiwać się dokumentacją fotograficzną
obrazującą życie koła, a także dołączyć kopie dyplomów, pochwał i nadanych
wyróżnień.

24.Przedsięwzięcia koła zmierzające do poprawienia wizerunku PZŁ jak również w
ramach utrzymania właściwych stosunków z ludnością zamieszkującą w
obwodach koła
25. Strzelnica - Na strzelnicy o ile koło taką posiada lub korzysta ze strzelnicy
zaprzyjaźnionego koła lub N-ctwa odbywają się spotkania o charakterze np. piknikowym dla
członków kola, N-ctw, Straży Leśnej i Policji, których celem jest integracja oraz zacieśnianie
współpracy. Koło udostępnia ponadto strzelnicę dla zaprzyjaźnionych Kół dla celów
treningowych.
26. Integracja członków Kola – np. Koło organizuje wiosenny piknik dla członków koła wraz
z rodzinami połączony z obowiązkowym treningiem strzeleckim, jesienią uroczyste obchody
św. Huberta w jednym z łowisk, bal Hubertowski, uroczyste polowania (wigilijne,
noworoczne, rozpoczęcie sezonu etc).
27. Odznaczenia w kole – tak posiadane przez Kolon jak i poszczególnych myśliwych –
można zrobić zestawienie w układzie tabelarycznym.

W ostatniej części uzasadnienia należy dokonać swoistego resume wcześniej
dokonanych zapisów szczegółowych tj. ujęcie w sposób skondensowany
najistotniejszych zagadnień z życia Koła pozwalających na dokonanie rzetelnej
oceny i ułatwiających Kapitule Odznaczeń podjęcie ostatecznej decyzji. Myślę
że ponowne przywołanie aktualnych stanów zwierzyny i jej pozyskanie,
wydatków koła na zagospodarowanie obwodów, liczbę i stan urządzeń łowieckich,
ilość wykładanej karmy stanowiącej pomoc w przypadkach wystąpienia ciężkich
warunków zimowych , funkcję zagospodarowanych poletek łowieckich,
inwestycje, potrzebę organizowania polowań dewizowych, aktualną płynność
finansową, stan i rozwój hodowli psów myśliwskich, udział członków w zawodach
strzeleckich itp. Należy również „pochwalić się” organizacją imprez
rocznicowych, omówić np. fundację sztandaru, współpracę z innymi
organizacjami, gminami, leśnikami, Policją, szkołami, organizację wystaw
łowieckich, polowań hubertowskich i wigilijnych, czytelnictwo „Łowca Polskiego”,
udział koła w uroczystościach lokalnych, prowadzenie kroniki, współpracę z
innymi kołami itp.. Wskazane jest, aby we wniosku posługiwać się dokumentacją
faktograficzną obrazującą życie koła w społeczeństwie ale i dla społeczeństwa.
Wniosek winien być wsparty wszelkiego rodzaju ( załączniki) materiałami
potwierdzającymi prawdziwość powyższych danych
Zasadą jest, że wnioskodawcą o nadanie odznaczenia dla koła jest
Okręgowa Rada Łowiecka lub Zarząd Okręgowy , która to wniosek
sporządzony przez Koło i zweryfikowany przez Komisję Odznaczeń
Łowieckich składa do Kapituły Odznaczeń po jego zatwierdzeniu
przez ORŁ.

