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Olsztyn, dnia 23.07.2010 r.

KOLEŻANKI I KOLEDZY
W załączeniu przesyłamy postulaty – propozycje Mazurskiej Okręgowej Rady
Łowieckiej do uchwały zjazdowej. W związku z powyższym prosimy o zapoznanie z
przesłanym materiałem również Delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów i
przygotowanie ewentualnych uwag na Zjazd.
***
W związku z obradami XXII Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku
Łowieckiego w Olsztynie, który odbędzie się 31 lipca 2010 r., zapraszamy poczty
sztandarowe (tylko chorąży ze sztandarem) o przybycie na godzinę 9.30 do Centrum
Konferencyjnego, ul Dybowskiego 11, w Olsztynie - Kortowie II. Zbiórka w holu głównym.
***
Wszystkich myśliwych, sympatyków i miłośników łowiectwa informujemy, że 17
lipca 2010 r. odbył się Festiwal Kultury Myśliwskiej w Lidzbarku Warmińskim.
Nawiązując do tego wydarzenia chcemy poinformować o VI Festiwalu Muzyki
Myśliwskiej w Spychowie, który odbędzie się 14.08.2010 r. W związku z powyższym
prosimy o odpowiednie rozpropagowanie oraz nagłośnienie tego wydarzenia.
***
Nawiązując do Nowego Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010
r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za
szkody w uprawach i płodach rolnych, informujemy, że został wprowadzony zapis iż
dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego informuje właściwą terytorialnie izbę
rolniczą o osobach uprawnionych do przyjmowania szkód wyrządzonych przez dziki,
łosie, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych.
***
Informujemy, że firma Art.-Hubert Leżajsk składa ofertę sprzedaży żywych zajęcy,
granulatu paszowego z kokcydiostatykiem dla zwierzyny drobnej oraz granulatu solnego
z mikroelementami. Szczegóły oferty przesyłamy w załączeniu.
***

***
W związku z prowadzonymi badaniami naukowymi przez Zakład Ekologii
Uniwersytetu Warszawskiego na temat ekologii ssaków drapieżnych i roli jaką odgrywają
one w zasiedlanych przez siebie ekosystemach, zwracamy się z prośbą o wypełnienie
przesłanych ankiet i odesłanie ich na adres: Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy
Olsztyn, ul. Leśna 8, 10-173 Olsztyn.
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