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Olsztyn, dnia 11.12.2015 r.

Mazurska Okręgowa Rada Łowiecka oraz Zarząd Okręgowy PZŁ składają wszystkim
myśliwym oraz ich rodzinom serdeczne życzenia Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
i Szczęśliwego Nowego Roku. Niech Świąteczny i Noworoczny czas będzie dla wszystkich
radosny i pełen szczęścia.
***
Informacje z prac Mazurskiej Okręgowej Rady Łowieckiej
Mazurska Okręgowa Rada Łowiecka uchwałą z dnia 10.12.2015 r. powołała Komisję Łowczych
Rejonowych w następującym składzie:
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Rejon
Bartoszyce
Biskupiec
Iława
Kętrzyn
Lidzbark Warmiński
Morąg
Mrągowo
Nidzica
Ostróda
Szczytno

Łowczy Rejonowy
Janusz Wrona
Jan Szymański
Andrzej Wiatrak
Stanisław Szumkowski
Marek Gajos
Artur Walczak
Grzegorz Bałdyga
Józef Siedlecki
Zygmunt Tkaczyk
Bolesław Woźniak

Członek koła łowieckiego
„Dzik” Bartoszyce
„Ponowa” Biskupiec
„Dzik” Susz
„Szarak” Kętrzyn
„Jeleń” Lidzbark Warm.
„Łabędź” Małdyty
„Odyniec” Mrągowo
„Knieja” Nidzica
„Lis” Ostróda
„Żbik” Szczytno

***
Przypominamy o wpłacie składki członkowskiej do PZŁ na 2016 rok w terminie do
31.12.2015 r., której wysokość zgodnie z Uchwałą nr 52/2014 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia
24.04.2014 r. wynosi odpowiednio:
-składka normalna 320,- zł + ubezpieczenie 35,-zł – razem 355,-zł
-składka ulgowa 160,-zł + ubezpieczenie 35,zł – razem 195,-zł

Składki za swoich członków macierzystych zamieszkałych na terenie naszego Okręgu,
koła wpłacają na konto PZŁ: 59 8857 0002 3001 0100 0954 0001 do 31 grudnia br.
Prolongata legitymacji dla członków kół przebiegać będzie według harmonogramu, który
przesyłamy w załączeniu.
Lista, którą przesyłamy w załączeniu musi zawierać wszystkich członków Koła podanych
w porządku alfabetycznym, w rozbiciu na:
1) macierzystych zamieszkałych na terenie okręgu,
2) macierzystych zamieszkałych poza okręgiem,
3) niemacierzystych bez względu na miejsce zamieszkania.
4) przy każdym nazwisku członka koła prosimy o podanie adresu e-mail (jeżeli go posiada), co
pozwoli na szybsze przekazywanie bieżących informacji bezpośrednio do myśliwych m.in.
informacje o szkoleniach, spotkaniach, wystawach, festiwalach itp.
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.
Jednocześnie przypominamy, że podczas prolongaty każde koło ma obowiązek posiadania
kserokopii potwierdzenia wpłaty składek przez koło na konto PZŁ, z kwotą zgodną jak na
liście.
***
Informujemy, że członkowie PZŁ, niestowarzyszeni w kołach łowieckich, składkę mogą
wpłacać na konto ZO lub bezpośrednio w sekretariacie biura.
***
W załączeniu przesyłamy certyfikaty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Kół
Łowieckich do polisy Nr KOR-011527.
***
Zarząd Okręgowy apeluje o dołożenie wszelkich starań aby w pełni wykonać
zaplanowany odstrzał dzików. W przypadku wykonania planu i decyzji koła o zwiększeniu
planu pozyskania Zarząd Okręgowy deklaruje sprawne i bezzwłoczne uzgadnianie zmian w RPŁ.
Ograniczenie populacji dzików jest jednym z aktualnych priorytetów gospodarki łowieckiej
w Polsce, a poziom szkód łowieckich i stałe zagrożenie ze strony ASF w pełni uzasadniają
wzmożony odstrzał dzików.
***
Zarząd Okręgowy informuje, że przyjmuje zamówienia z kół łowieckich na nowe,
znowelizowane druki ustawy Prawo łowieckie (zawierającej zapisy dotyczące sądownictwa
łowieckiego) oraz Statutu PZŁ (skorygowane o zapisy przeniesione do ustawy).
Zdaniem Zarządu Okręgowego znormalizowane i uaktualnione druki podstawowych dla kół
łowieckich aktów prawnych powinny znaleźć się w każdym Kole łowieckim w ilości

gwarantującej sprawną i skuteczną pracę organów koła. Zamówienia przyjmuje biuro ZO PZŁ w
Olsztynie, Kol. Dorota Szydłowska, tel. 89 535 15 56 e-mail: zo.olsztyn@pzlow.pl
***
W związku z odbytą kontrolą NIK, jaka miała miejsce m.in. w Olsztyńskim Okręgu PZŁ,
przypominamy kołom o prawidłowym wypełnianiu książki pobytu myśliwych w łowisku
podczas wpisywania i wypisywania się w trakcie wykonywania polowania indywidualnego.
Sprawdzenie

prawidłowości

dokonywanych

wpisów

będzie

stałym

punktem

kontroli

planowanych w kołach łowieckich naszego Okręgu. Łowczowie kół są zobowiązani do
skontrolowania książek ewidencji pobytu myśliwych w obwodach koła oraz stałego monitoringu
prawidłowości dokonywanych wpisów.
Informujemy również, że na stronie internetowej Zarządu Okręgowego PZŁ w Olsztynie
(www.pzlolsztyn.pl) w zakładce druki znajduje druk protokołu z polowania zbiorowego.

***
W załączeniu przesyłamy aktualizację ankiety kynologicznej. Wypełnioną ankietę
prosimy przesłać do łowczych rejonowych w nieprzekraczającym terminie do końca
stycznia 2016 r.
***
Zapraszamy

do

odwiedzenia

portalu

internetowego

www.ekowiedza.edu.pl,

poświęconego aktywnej ochronie przyrody, w tym szeroko rozumianych zagadnień związanych z
rolą myśliwych w tej ochronie. Zostały w nim umieszczone takie zakładki jak: „edukacja”, „atlas
grzybów” oraz został stworzony kącik specjalnie dla najmłodszych - „strefa gier”. Serdecznie
zapraszamy do odwiedzenia portalu i przekazanie informacji do członków koła.
***
Przypominamy kołom łowieckim o obowiązku dostarczania do Zarządu Okręgowego
następujących dokumentów:
- wykaz osób szacujących szkody łowieckie z aktualnymi danymi,
- listy myśliwych z przystrzelania broni zorganizowanego w kole.

Z myśliwskim pozdrowieniem
Darz Bór !
Łowczy Okręgowy
Dariusz Zalewski

