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Olsztyn, dnia 23.10.2012 r.
HUBERTUS OKRĘGOWY W WARPUNACH W REJONIE MRĄGOWO
Zgodnie z zaproszeniami wysłanymi do Kolegów Prezesów Kół nastąpiła zmiana miejsca
okręgowych obchodów dnia świętego Huberta. W tym roku obchody Hubertowskie odbędą się 3
listopada w Warpunach, na terenie Rejonu Mrągowo.
Program obchodów:
godz. 17.00 – Msza Hubertowska w Kościele Parafialnym w Warpunach
godz. 18.15 – część oficjalna uroczystości i biesiada
***
Zarząd Okręgowy uprzejmie informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 27/2012 Naczelnej Rady
Łowieckiej z dnia 4 września br. wysokość składki członkowskiej na 2013 rok wynosi odpowiednio:
- składka normalna 315 zł (w tym ubezpieczenie - 33zł).
- składka ulgowa 174 zł (w tym ubezpieczenie - 33zł).
Składki za wszystkich macierzystych członków koła zamieszkałych na terenie okręgu, koło
przelewa na konto ZO do 31.12.br. Przypominamy, że podczas prolongaty każde koło ma obowiązek
posiadania listy, która musi zawierać wszystkich członków koła podanych w porządku
alfabetycznym, w rozbiciu na:
1) macierzystych zamieszkałych na terenie okręgu (ZO PZŁ),
2) macierzystych zamieszkałych poza okręgiem (ZO PZŁ),
3) niemacierzystych bez względu na miejsce zamieszkania,
a także kserokopię potwierdzającą wpłatę składek przez koło na konto PZŁ, z kwotą zgodną jak na
liście. 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. Prolongata legitymacji przebiegać będzie według harmonogramu, który zostanie
rozesłany do kół w terminie późniejszym.
***
Zarząd Okręgowy przypomina o obowiązku niezwłocznego dostarczenia przez każde koło
macierzyste naszego okręgu oraz koła zamiejscowe dzierżawiące obwody w Okręgu Olsztyńskim
harmonogramu polowań zbiorowych na sezon 2012/2013. Przypominany również o dostarczeniu
przez koła macierzyste wykazu myśliwych, którzy dokonali przystrzeliwania broni. Ostateczny
termin realizacji przez koła tego obowiązku ZO ustala na 05.11.br
***
W związku z pismem Ministra Środowiska, Podsekretarza Stanu Pana Janusza Zaleskiego w
sprawie podjęcia działań w sferze rosnącej liczby interwencji dotyczących szkód w uprawach i płodach
rolnych, wyrządzonych przez zwierzynę łowną, ZO PZŁ w Olsztynie prosi o podanie informacji
zawartych w ankiecie, którą przesyłamy w załączeniu. Bardzo prosimy o jej wypełnienie i przesłanie
do biura ZO (ul. Leśna 8; 10-173 Olsztyn) w terminie do 05.11.br.

***
Informujemy, że dnia 16.11.br (piątek) o godz. 16.00 w siedzibie ZO PZŁ w Olsztynie
(ul. Leśna 8), odbędzie się szkolenie dla łowczych kół łowieckich Okręgu Olsztyńskiego z zakresu:
- zwyczajów i tradycji łowieckich na polowaniach zbiorowych,
- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej kół i OHZ- ów PZŁ za szkody wyrządzone przez
zwierzynę w uprawach i płodach rolnych,
- sprawy bieżące, w tym szkody łowieckie w kołach okręgu.
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