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HUBERTUS 2014
Obchody dnia św. Huberta organizowane w tym roku przez Regionalną Dyrekcję Lasów
Państwowych odbędą się w dniu 3 listopada br. w Zimnej Wodzie. Uroczystości rozpoczną się mszą
św. odprawioną o godz. 12.00 w kościele p.w. św. Huberta. Po mszy organizatorzy zapraszają na liczne
atrakcje w tym koncert muzyki myśliwskiej, pokaz kulinarny Kol. Wojciecha Charewicza, pokazy rzeźby
myśliwskiej, pokazy konne, oraz biesiadę myśliwską. Zachęcamy do jak najliczniejszego uczestnictwa
członków kół łowieckich Okręgu Olsztyńskiego oraz sympatyków łowiectwa w tych uroczystościach,
wpisujących się w jubileusz 90-lecia Lasów Państwowych.
***
Informujemy, że w dniach 8-9 listopada br. w Expo Arena w Ostródzie organizowane są targi
łowieckie „Hubertus Arena 2014”. W ramach tych targów koła łowieckie powiatu ostródzkiego (rejon
Ostróda i Morąg) podjęły się nadania targom charakteru hubertowskiego. W uroczystości otwarcia
targów przewidziany jest udział wszystkich pocztów sztandarowych naszego Okręgu, dlatego bardzo
prosimy o powiadomienie pocztów i zobligowanie ich do uczestnictwa w obchodach. Rozpoczęcie
uroczystości nastąpi dnia 08.11.2014 r. o godz. 1100 Mszą św. polową na terenie Ostróda - Arena.
Już dzisiaj zapraszamy wszystkich myśliwych i sympatyków z rodzinami do odwiedzenia targów i
ekspozycji przyrodniczo-łowieckiej. Dodatkowe informacje przekażemy w najbliższym czasie.
Zarząd Okręgowy prosi o uwzględnienie uroczystości związanych z otwarciem targów w
harmonogramach polowań zbiorowych Kół i nie planowanie polowań w dniu 08.11.br.
***
Zarząd Okręgowy informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 52/2014 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia
24.04.2014 r. (uchwała w załączeniu) wysokość składki członkowskiej na 2015 rok wynosi
odpowiednio:
- składka normalna 320,- zł + ubezpieczenie 35,- zł – razem 355,- zł
- składka ulgowa 160,- zł + ubezpieczenie – razem 195,- zł
Składki za wszystkich macierzystych członków Koła zamieszkałych na terenie Okręgu, Koło
przelewa na konto ZO do dnia 31.12.br. Przypominamy, że podczas prolongaty każde Koło ma
obowiązek posiadania listy, która musi zawierać nazwiska, imiona, PESEL i aktualne adresy
wszystkich członków Koła podanych w porządku alfabetycznym, w rozbiciu na:
- macierzystych zamieszkałych na terenie okręgu ZO PZŁ;
- macierzystych zamieszkałych poza okręgiem ZO PZŁ;
- niemacierzystych bez względu na miejsce zamieszkania;
a także kserokopię potwierdzającą wpłatę składek przez Koło na konto PZŁ. Na liście muszą
znajdować się nazwiska wszystkich członków koła, niezależnie od tego czy składka za daną osobę została
wpłacona przez koło, czy też nie. Brak wpłaty należy wyraźnie zaznaczyć. Kwota na dowodzie wpłaty
musi być zgodna z adnotacjami na liście członków Koła.

Prolongata legitymacji przebiegać będzie według harmonogramu, który załączony zostanie w kolejnym
biuletynie.
***
Uprzejmie informujemy, że ocena prawidłowości odstrzału saren rogaczy pozyskanych na terenie
obwodów łowieckich leżących na terenie Okręgu Olsztyńskiego PZŁ, odbędzie się w dniach 11-19
października br. (koła olsztyńskie 11-12 października br.) na zasadach określonych w Zarządzeniu
ZO PZŁ z dnia 31.07.2014 r. Szczegółowy terminarz ocen w poszczególnych rejonach zostanie wysłany
w najbliższym czasie.
***
Przesyłamy w załączeniu tekst 3-ch uchwał Naczelnej Rady Łowieckiej podjętych w dniu 16 września
2014 r., wszystkie uchwały wchodzą w życie z dniem 1 października br.
- Uchwała nr 54/2014 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 16 września 2014 r. w sprawie zmiany
uchwały nr 57/2005 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia zasad
selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy
ocenie prawidłowości odstrzału.
Uchwała dostosowuje zasady postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału do ostatnich zmian w
ustawie Prawo łowieckie. Informujemy jednocześnie, że zmiany wprowadzone powyższą uchwałą, nie
wprowadzają konieczności jakichkolwiek korekt w Zarządzeniu ZO PZŁ w Olsztynie z dnia 31.07.2014
r. w sprawie organizacji oceny prawidłowości odstrzałów.
- Uchwała nr 55/2014 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 16 września 2014 r. w sprawie zmiany
uchwały nr 41/2007 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 4 września 2007 r. w sprawie zasad
odbywania stażu, sposobu jego dokumentowania oraz zaliczania.
Tekst jednolity uchwały, uwzględniający zmiany wprowadzone powyższą uchwałą przesyłamy w
załączeniu.
- Uchwała nr 56/2014 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wniosku o
przyjęcie na staż – nowy druk wniosku będzie od 1 października dostępny na stronie
www.pzlolsztyn.pl.
***
Informuję, że po raz drugi, wspólnie z Kuratorium Oświaty i Wojewódzką Stacja SanitarnoEpidemiologiczną w Olsztynie zostały przygotowane i ogłoszone konkursy dla dzieci i młodzieży
szkolnej województwa warmińsko-mazurskiego, o tematyce łowieckiej:
1) konkurs plastyczny pt. „Zwierzęta w moim lesie” – przeznaczony dla uczniów klas I-III i IV-VI
szkół podstawowych;
2) konkurs fotograficzny pt. „Przyroda Warmii i Mazur w obiektywie” – przeznaczony dla uczniów
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych;
3) konkurs na karmnik lub budkę lęgową pt. „Potrafię – pomagam” – przeznaczony dla uczniów
szkół podstawowych.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do kół łowieckich o nawiązanie współpracy ze
szkołami i rozpropagowanie informacji o wyżej wymienionych konkursach wśród dzieci i młodzieży
szkolnej. Zachęcamy do wzięcia w nich udziału, ponieważ dla zwycięzców przewidziane są, jak w
ubiegłym roku, cenne i atrakcyjne nagrody.
Regulaminy konkursów są dostępne na stronie internetowej ZO PZŁ w Olsztynie – www.pzlolsztyn.pl
***
Informujemy, że w biurze ZO PZŁ są do odbioru, przygotowane przez ZG PZŁ, kolorowanki i zeszyty
łowiectwo dla dzieci. Koła Łowieckie, które dokonały zamówień proszone są o odbiór zeszytów w
biurze ZO. Bardzo prosimy Koła o zamawianie w ZO PZŁ zeszytów i rozpropagowanie ich wśród dzieci
szkół podstawowych w swoich rejonach. Koszt kompletu 13,- zł.

***
W związku z wystąpieniem ogniska afrykańskiego pomoru świń na terytorium powiatu białostockiego,
woj. podlaskie, w załączeniu przesyłamy ulotki Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olsztynie dla
myśliwych i rolników oraz hodowców trzody chlewnej dotyczące ASF.
***
W załączeniu przekazujemy do wiadomości pismo Pana Marka Sawickiego Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 3 września 2014 r., w którym minister nakreśla plan skoordynowanych działań
ministerstwa mających na celu poprawę sytuacji rolników w zakresie szkód łowieckich powodowanych
przez dziki.
***
Informujemy, że Komisja Promocji Łowiectwa organizuje kolejny już bal myśliwski „Karnawałowe
Łowy – 2015”, który odbędzie się 10 stycznia 2015 r. w hotelu „OMEGA” w Olsztynie.
Koszt balu 400,- zł od pary. Zapisy na bal prowadzone są w sekretariacie biura ZO PZŁ, u Kol. Doroty
Szydłowskiej.
***
Zarząd Okręgowy przypomina, że w dniu 11.10.br. (sobota) na Strzelnicy Myśliwskiej w Gutkowie
odbędą się już piąte „Zawody o Puchar Łowczego Okręgowego”. Rozpoczęcie zawodów – godz. 900,
wpisowe 100,- zł. Chętnych serdecznie zapraszamy. Regulamin zawodów dostępny będzie od 01.10.br.
na stronie internetowe www.pzlolsztyn.pl
***
W ślad za informacją zawartą w Myśliwcu Warmińsko-Mazurskim nr 60/2014 (sierpień 2014 r.)
informujemy, że planowane jest zorganizowanie 5-cio dniowej pielgrzymki do grobu św. Huberta
(Sain Hubert – Belgia). Aby pielgrzymka się odbyła niezbędny jest udział 45 osób.
Postanowiono ostatecznie, że pierwszym terminem wyjazdu będzie druga połowa listopada br. Chętnych
prosimy o zapisywanie się w biurze ZO PZŁ do 10.10.br. Koszt pielgrzymki 1790,- zł/osobę.
Bardzo prosimy Zarządy Kół o rozpropagowanie powyższej informacji wśród członków kół i ich
rodzin.

Z myśliwskim pozdrowieniem
Darz Bór!
Łowczy Okręgowy
Dariusz Zalewski

