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Olsztyn, dnia 25.11.2011 r.
Zarząd Okręgowy uprzejmie informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 20/2011 Naczelnej Rady
Łowieckiej z dnia 6 września br. wysokość składki członkowskiej na 2012 rok wynosi
odpowiednio:
- składka normalna 300 zł (w tym ubezpieczenie - 31zł).
- składka ulgowa 165 zł (w tym ubezpieczenie - 31zł).
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 dołączony
jest do biuletynu.
***
W związku z licznymi sygnałami o znacznym spadku liczebności saren, ZOBOWIĄZUJEMY
ŁOWCZYCH kół łowieckich dzierżawiących obwody w Okręgu Olsztyńskim PZŁ o przesłanie
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 grudnia 2011 r. informacji o wykonaniu planu
pozyskania rogaczy oraz zaawansowaniu planu odstrzału saren w rozbiciu na kozy i koźlęta.
Informacja (dla każdego obwodu osobno) może być przekazana telefonicznie, pisemnie lub e-mailem
do kol. M. Jakubowskiego (m.jakubowski@pzlow.pl).
***
W załączeniu przesyłamy oryginały certyfikatów dla kół łowieckich, które przystąpiły do
ubezpieczenia OC kół, wystawione przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz.
***
W załączeniu przesyłamy potwierdzenie sald, które niezwłocznie prosimy przekazać
skarbnikom lub księgowym Kół.
***
Zarząd Okręgowy informuje, że dla wszystkich naszych kół w dniach 12 i 13 grudnia br.
zostanie przeprowadzone jednodniowe szkolenie dla przewodniczących Komisji Rewizyjnych Kół
Łowieckich. Zawiadomienie o szkoleniu zostało wysłane do przewodniczących Komisji Rewizyjnej.

***
Informujemy, że została wydana Monografia Północno – Wschodnia Kraina Łowiecka
obejmująca tereny działania zarządów okręgowych PZŁ w: Białymstoku, Elblągu, Łomży, Olsztynie
i Suwałkach. Opracowanie zostało wydane w twardej oprawie i liczy ponad 750 stron formatu A4,
zawiera ponad 1700 fotografii. W części ogólnej możemy zapoznać się z bogato opracowaną historią
polskiego łowiectwa od średniowiecza do okresu powojennego, natomiast w części szczegółowej
znajdują się szeroko opisane w/w okręgi PZŁ leżące na terenie Północno-Wschodniej Krainy
łowieckiej. Monografię można nabyć w biurze ZO PZŁ w Olsztynie, ul. Leśna 8. Na stronie
internetowej Zarządu Okręgowego PZŁ w Olsztynie zamieszczono krótki film promocyjny na
temat monografii.
***
Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny Informuje:
W związku z upowszechniającym się sposobem polowania na zwierzynę grubą przy
„nęciskach”, a także o niezachowaniu wymogów prawnych ustanowienia statusu „nęcisk” ORD PZŁ
w Olsztynie przypomina, że w dniu 22.09.2010 r. nastąpiła nowelizacja rozporządzenia w sprawie
szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz. U. Nr 61 poz. 548).
Począwszy od 27.09.2010 r. warunki dopuszczalności wykonywania odstrzałów w miejscach
wykładania karmy reguluje § 6 ust. 1 pkt. 2 tego rozporządzenia, który brzmi: „Podczas polowania
nie strzela się do zwierzyny przy paśnikach, lizawkach, pasach zaporowych oraz punktach stałego
dokarmiania, z wyjątkiem polowań na dziki i drapieżniki przy nęciskach; myśliwy powinien ustalić u
dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego lokalizację nęcisk w obwodzie łowieckim, a dzierżawca
lub zarządca obwodu łowieckiego powinien uzgodnić ich lokalizację na terenach leśnych z
właściwym nadleśnictwem”.
Lokalizacja nęcisk spełniających te wymogi, powinna być znana myśliwym członkom koła
łowieckiego, a prawo korzystania z nich powinno być równe dla wszystkich członków koła,
posiadających indywidualne zezwolenie na odstrzał dzików i drapieżników. Zakładanie „prywatnych
nęcisk” nie uzgodnionych z zarządem koła, a na terenach leśnych nie uzgodnionych z nadleśnictwem,
będzie traktowane jako poważne przewinienie łowieckie. Nie bez znaczenia jest także sposób
społecznego odbioru takich zachowań i z pewnością ich jednoznaczna negatywna ocena, a co za tym
idzie powstanie kolejnej okoliczności pogarszającej atmosferę wokół PZŁ.
W związku z powyższym zobowiązuje się zarządy kół łowieckich do zapoznania myśliwych,
członków kół z treścią niniejszego wystąpienia oraz wprowadzenia wewnętrznych postanowień
zabezpieczających pełną realizację w/w rozporządzenia.
***
Informujemy, że niżej wymienione koła nie dostarczyły następujących dokumentów:
1. Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia
- „Grunwald” Ostróda
- „Łabędź” Małdyty
- „Jeleń” Szczytno
2. Lista osób przystrzelania broni
- „Leśnik” Górowo Iławeckie
- „Knieja” Szczytno
- „Jeleń” Lidzbark Warmiński
- „Cietrzew” Nidzica
- „Kaczor” Dobre Miasto
- „Knieja” Nidzica
- „Czajka” Biskupiec
- „Grunwald” Ostróda
- „Ponowa” Biskupiec
- „Drwęca” Ostróda
- „Daniel” Kętrzyn
- „Lis” Ostróda
- „Ryś” Dźwierzuty
- „Leśnik” Stare Jabłonki
- „Echo” Wielbark
- „Dzięcioł” Miłomłyn
- „Jeleń” Szczytno
- „Łabędź” Małdyty
- „Sokół” Szczytno
- „Łabędź” Iława

- „Kormoran” Olsztyn
- „im. Ejsmonda” Olsztyn
- „Jeleń” Olsztyn
- „Jarząbek” Kaszuny
- „Głuszec” Olsztyn
- „Jenot” Jedwabno
- „Warmia” Wielbark
- „Dzik” Susz
- „Wrzos” Olsztyn
- „Dzik” Orneta
- „Hubertus” Olsztyn
- „Śniardwy” Mikołajki
3. Plan polowań zbiorowych
- „Leśnik” Górowo Iławeckie
- „Pracowników Nauki” Warszawa
- „Wrzos” Lidzbark Warmiński
- „Jeleń” Giżycko
- „Sójka” Bisztynek
- „Akteon” Warszawa
- „Daniel” Kętrzyn
- „Olszynka” Warszawa
- „Słonka” Srokowo
- „Przy Min. Rolnictwa nr 32”
- „Echo” Wielbark
Warszawa
- „Grunwald” Ostróda
- „Ostoja” Warszawa
- „Drwęca” Ostróda
- „Mewa” Pułtusk
- „Słonka” Morąg
- „Cytadela” Warszawa
- „Odyniec” Iława
- „Przy Min. Rolnictwa nr 40”
- „Łabędź” Iława
Warszawa
- „Żbik” Szczytno
- „Ohar” Warszawa
- „Jenot” Jedwabno
- „Pasja” Warszawa
- „Śniardwy” Mikołajki
- „Diana” Wołowo
- „Żuraw Ruciane Nida” Piecki
Zobowiązujemy w/w Koła o niezwłoczne dostarczenie powyższych dokumentów
***
W załączeniu przesyłamy pismo Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza
Weterynarii z prośbą o dostarczenie próbek krwi do Powiatowych Lekarzy Weterynarii od
odstrzelonych dzików w celu realizacji monitoringu klasycznego pomoru świń u dzików.
***
W załączeniu przesyłamy interpretację Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczącą kwestii związanych z działalnością punktów
skupu dziczyzny m.in. używania wody w w/w punktach.
***
W załączeniu przesyłamy nadesłane do nas informacje dotyczące oferty handlowej ptaków
łownych (kuropatw, bażantów i kaczek), preparatu do odstraszania zwierząt oraz doradztwa w
zakresie hodowli zajęcy.

Z myśliwskim pozdrowieniem
Darz Bór !
Łowczy Okręgowy
Dariusz Zalewski

