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Koła Łowieckie
Okręgu Olsztyńskiego PZŁ

(wszystkie)

Zarząd Okręgowy uprzejmie informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 5/2010 Naczelnej Rady
Łowieckiej z dnia 11 września 2010 r. w sprawach: wysokości składki członkowskiej, rozdziału
tej składki między budżet Zarządu Głównego i budżety Zarządów Okręgowych Polskiego
Związku Łowieckiego oraz wysokości wpisowego i ubezpieczenia myśliwych na rok 2011,
wynosi ona odpowiednio:
- 285 zł ( w tym ubezpieczenie 29 zł) - składka normalna
- 157 zł ( w tym ubezpieczenie 29 zł) - składka ulgowa
Składki za wszystkich macierzystych członków Koła zamieszkałych na terenie Okręgu
Koło przelewa na konto ZO do 31.12.br. W załączeniu przesyłamy wzór listy członków Koła.
Przypominamy, że na liście należy uwzględnić wszystkich członków Koła, nawet tych, którzy
nie dokonali wpłat na konto koła i za których koło nie przelało środków na konto ZO PZŁ.
Do czasu wyciagnięcia konsekwencji statutowych pozostają oni członkami koła i muszą znaleźć
się na liście przekazywanej do ZO PZŁ. Bardzo prosimy o staranne wypełnienie druków
( nazwiska w kolejności alfabetycznej) – zwłaszcza w odniesieniu do aktualnych adresów
zamieszkania - gdyż przesłane listy będą również podstawą do wysyłki „Myśliwca Warmińsko
Mazurskiego” w roku 2011.
***
W załączeniu przesyłamy harmonogram prolongaty legitymacji członkowskich PZŁ
na rok 2011. Przypominamy, że osoba przywożąca legitymacje członków Koła (sekretarz lub
inny członek zarządu Koła) musi posiadać dowód wpłaty w wysokości odpowiadającej
składkom członków macierzystych koła, listę wszystkich członków Koła sporządzoną czytelnie
w kolejności alfabetycznej oraz oczywiście legitymacje PZŁ członków Koła.
***
Bardzo prosimy o wypełnienie i odesłanie na adres Zarządu Okręgowego karty
z adresami i telefonami członków Zarządu Koła oraz Komisji Rewizyjnej (druk w
załączeniu). Posiadanie tych danych bardzo ułatwia bieżący kontakt z kołami, a posiadane
dotychczas przez Zarząd Okręgowy dane, w związku z rozpoczęciem nowej kadencji nie zawsze
są aktualne. Prosimy również o podanie aktualnego adresu korespondencyjnego koła.

***
W celu szybszego docierania z ważnymi informacjami do wszystkich członków Zarządów
Kół i Komisji Rewizyjnych pragniemy wprowadzić wysyłkę biuletynów informacyjnych
również pocztą elektroniczną. W związku z powyższym prosimy, aby dane członków zarządu
Koła oraz Komisji Rewizyjnej zawierały również adres e-mailowy ( o ile dana osoba posiada
dostęp do poczty elektronicznej).
***
W załączeniu przesyłamy harmonogram prolongaty legitymacji członkowskich PZŁ
na rok 2011. Przypominamy, że osoba przywożąca legitymacje członków Koła (sekretarz lub
inny członek zarządu Koła) musi posiadać dowód wpłaty w wysokości odpowiadającej
składkom członków macierzystych koła, listę wszystkich członków Koła sporządzoną czytelnie
w kolejności alfabetycznej oraz oczywiście legitymacje PZŁ członków Koła.
***
W załączeniu przesyłamy pismo Warmińsko Mazurskiego Lekarza Weterynarii
w sprawie monitoringu klasycznego pomoru świń i związanej z nim akcji zbierania próbek
krwi dzików. Bieżący i rzetelnie prowadzony monitoring, potwierdzający przyznany Polsce
status kraju wolnego od klasycznego pomoru świń jest dla myśliwych bardzo ważny, dlatego
zwracamy się z apelem o zintensyfikowanie pobierania prób, tak aby dostarczyć służbom
weterynaryjnym wymaganą ilość materiału do badań. Trwające w chwili obecnej polowania
zbiorowe są ku temu doskonałą okazją.
***
Po raz kolejny uprzejmie prosimy o nadesłanie harmonogramów polowań zbiorowych
zaplanowanych w bieżącym sezonie łowieckim oraz informacji z przeprowadzonego dla
członków koła przystrzeliwania broni. W związku z realizacją zadań statutowych Zarząd
Okręgowy ma pełne prawo wymagać nadesłania powyższych dokumentów. Ostateczny termin
złożenia powyższych dokumentów 15.12.br.
***
W związku z prośbą z Biuletynu nr 6/2010 dotyczącą współpracy kół łowieckich ze
szkołami, informujemy, że zgodnie z zapowiedziami pracownicy biura ZO kontaktowali się
telefonicznie w tej sprawie z Zarządami Kół. Niestety w większości przypadków uzyskaliśmy
jedynie nazwy miejscowości gdzie zlokalizowane są szkoły, natomiast brak jest adresów oraz
nazwisk nauczycieli odpowiedzialnych ze strony szkoły za współpracę z myśliwymi. W związku
z tym prosimy Koła o nadesłanie informacji zawierającej: nazwę szkoły (lub szkół) adres
oraz nazwisko nauczyciela. Termin nadesłania informacji – 15.12.br.
***
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami informujemy, że rozpoczął się kurs dla
sygnalistów. Ilość zgłoszeń pozwoliła na utworzenie dwu grup: w Olsztynie i Kętrzynie.
Wszyscy zainteresowani zostali powiadomieni telefonicznie. Są pojedyncze zgłoszenia z rejonu
Iławy, Nidzicy i Szczytna. Zajęcia mogą być organizowane w poszczególnych rejonach pod
warunkiem zgromadzenia min. 6-8 chętnych. Zapraszamy kolejnych chętnych !
KURS JEST BEZPŁATNY !!!
Z myśliwskim pozdrowieniem
Darz Bór !

Łowczy Okręgowy
Dariusz Zalewski

