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Olsztyn, dnia 27.10.2017 r.

Mazurska Okręgowa Rada Łowiecka oraz Zarząd Okręgowy PZŁ składają wszystkim
myśliwym, leśnikom i sympatykom łowiectwa najlepsze życzenia z okazji dnia św. Huberta.
Niech święty Hubert darzy wszystkim myśliwym pomyślnością w kniei, dostarcza
niezapomnianych przeżyć, wspaniałych wspomnień z łowów i czasu spędzonego z Koleżankami
i Kolegami myśliwymi.
Informujemy, że Okręgowe Obchody dnia św. Huberta w Olsztyńskim Okręgu PZŁ odbędą się
dnia 3 listopada. O godz. 18.00 odbędzie się uroczysta msza św. w Kościele pw. Najświętszej Maryi
Panny Królowej Polski… (dawny Kościół Garnizonowy) przy ul. Kromera 2A w Olsztynie. Po mszy
św. zapraszamy na ciepły posiłek, który podawany będzie na dziedzińcu na Olsztyńskim Zamku. Wejście
na dziedziniec myśliwych (zapraszamy z osobami towarzyszącymi) odbywać się będzie za
okazaniem legitymacji PZŁ lub zaproszenia (karty wstępu), które rozdawane będą również po
mszy Hubertowskiej. Na część oficjalną, która odbywać się będzie w Sali Kopernikowskiej Zamku
zapraszamy ze względu na rozmiary sali – w pierwszej kolejności gości, członków Zarządów Kół oraz
osoby przewidziane do odznaczenia. Po części oficjalnej wszyscy spotkamy się przy ciepłym posiłku na
dziedzińcu zamku.
Serdecznie zapraszamy myśliwych i sympatyków łowiectwa.

***
Informacje z prac Mazurskiej Okręgowej Rady Łowieckiej
Mazurska Okręgowa Rada Łowiecka uchwałami z dnia 28.09.2017r. powołała:
- Krzysztofa Krasulę K.Ł. ”Jeleń” w Szczytnie – na członka ZO PZŁ w Olsztynie,
- Zbigniewa Żyndul K.Ł. „Dzik” w Ornecie – do składu Okręgowego Sądu Łowieckiego.
***
W nawiązaniu do spraw omawianych na październikowych spotkaniach Prezesów i Łowczych
Kół, przypominamy Kołom Łowieckim, że zgodnie z poleceniem Rządowego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego ds. Afrykańskiego Pomoru Świń, koła łowieckie mają obowiązek zredukować do dnia
30 listopada 2017 r. populację dzików do poziomu 0,1 osobnika na kilometr kwadratowy / 100 ha/,
(czyli 1 osobnika na 1000 ha) na wschód od Wisły, a w pozostałej części kraju do poziomu 0,5
osobnika na km2. Przypominamy również, że do dnia 10 każdego miesiąca należy podać do ZO PZŁ
w Olsztynie wynik realizacji redukcji dzików oraz liczbę wpisów w książce ewidencji pobytu na
polowaniu indywidualnym. Wzór zestawienia znajduje się na stronie internetowej ZO PZŁ w Olsztynie
w zakładce DRUKI. Informację o wykonaniu odstrzału dzików można przesyłać pocztą elektroniczną na
adres: zo.olsztyn@pzlow.pl lub tradycyjną (adres w stopce). Zgodnie z art. 33 ust.4 Ustawy Prawo
Łowieckie koordynację i nadzór nad wykonaniem zadania powierzono zarządom okręgowym PZŁ.
Niewykonanie redukcji dzików z winy dzierżawcy obwodu łowieckiego stanowi naruszenie art. 34

ust.12 Ustawy oraz § 133 ust. 6 i 8 Statutu Zrzeszenia i może stanowić podstawę do wykluczenia
koła ze Zrzeszenia w oparciu o § 76 Statutu PZŁ. Zarząd Okręgowy zwraca uwagę, aby bezwzględnie
zintensyfikować pozyskanie dzików oraz na bieżąco nadsyłać sprawozdania z jego wykonania. Od
odpowiedniej postawy kół zależy m.in. skuteczne przeciwdziałanie ASF, co zarazem potwierdzi, że
kolejny raz koła łowieckie i PZŁ właściwie realizują zadania postawione przez Państwo w zakresie
łowiectwa.
***
W nawiązaniu do pogarszającej się sytuacji epizootycznej we wschodniej Polsce, wynikającej z
pojawiania się nowych przypadków ASF w populacji dzików, w załączeniu przesyłamy pismo Ministra
Środowiska z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie konieczności kontynuowania działań zapobiegawczych
mających na celu zminimalizowanie ryzyka dalszego rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń
na terenie kraju.
W związku z powyższym kołom łowieckim, które podpisały umowy na odstrzał sanitarny
dzików (powiat bartoszycki i kętrzyński), przypominamy o obowiązku realizacji tego odstrzału. W
załączeniu przesyłamy również materiały informacyjne odnośnie afrykańskiego pomoru świń (ASF).
***
Zgodnie z informacją przekazaną na spotkaniu październikowym z Prezesami i Łowczymi Kół
Łowieckich, w załączeniu przesyłamy informację oraz druk zgłoszenia na ogólnopolską konferencję pn.
Straty i szkody wyrządzane przez dzikie zwierzęta w gospodarce rolnej, leśnej i rybackiej, która
odbędzie się 24 listopada. Prosimy o zgłaszanie swojego udziału w konferencji.
***
Zarząd Okręgowy informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 35/2017 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 5
września 2017 r. wysokość składki członkowskiej na 2018 rok wynosi odpowiednio:
- składka normalna 320,- zł + ubezpieczenie 37,- zł – razem 357,- zł
- składka ulgowa 160,- zł + ubezpieczenie 37,- zł – razem 197,- 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 legitymacji, 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. Przy braku opłaty przez daną osobę, należy wyraźnie
zaznaczyć jej brak na liście. Kwota na dowodzie wpłaty musi być zgodna z adnotacjami na liście
członków Koła.
Prolongata legitymacji członkowskich przebiegać będzie według harmonogramu, który załączony
zostanie w kolejnym biuletynie.
***
W załączeniu przesyłamy ofertę handlową sprzedaży topinamburu oraz tablic leśnych
ostrzegawczych- uwaga polowanie.

Z myśliwskim pozdrowieniem
Darz Bór
Łowczy Okręgowy
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