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Olsztyn, dn. 3.06.2016 r.
W związku z prośbą MORŁ, skierowaną do kół, dotyczącą finansowania wysyłki "Myśliwca
Warmińsko Mazurskiego" informujemy, że zdecydowana większość kół łowieckich naszego Okręgu
pozytywnie odniosła sie do tej inicjatywy i zadeklarowała przejęcie kosztów wysyłki kwartalnika.
WSZYSTKIM TYM KOŁOM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !
W związku z powyższym ulega reorganizacji sposób kolportowania naszego czasopisma.
Koła łowieckie, które zdeklarowały przejęcie kosztów wysyłki są proszone o dostarczenie
w wersji elektronicznej listy osób, do których ma być przesyłany "Myśliwiec". Nie obowiązuje już
ograniczenie do osób zamieszkałych na terenie Okręgu Olsztyńskiego - na liście mogą być - a nawet
powinni - wszyscy członkowie koła bez względu na miejsce zamieszkania na terenie Polski. Wzór
listy w załączeniu, stosowny plik można również pobrać ze strony internetowej ZO PZŁ (zakładka
DRUKI). Bardzo prosimy, aby lista została sporządzona ściśle według załączonej tabeli. Gotowe listy
można przesłać pocztą elektroniczną na adres m.jakubowski@pzlow.pl lub dostarczyć na dowolnym
nośniku elektronicznym do biura ZO.
Odnośnie sposobu przekazania płatności za wysyłkę to w chwili obecnej trwają ustalenia z Pocztą Polską,
po ich zakończeniu informacja o dokonanych ustaleniach zostanie przekazana do zainteresowanych kół
łowieckich.
Koła które negatywnie odpowiedziały na prośbę MORŁ, informujemy, że "Myśliwiec
Warmińsko Mazurski" w ilości odpowiadającej liczbie macierzystych członków tych Kół zamieszkałych
na terenie Okręgu Olsztyńskiego zostanie przechowany w biurze ZO PZŁ w Olsztynie. Sposób
przekazania lub odbioru go przez Koła zostanie określony w najbliższym czasie, o czym Koła te zostaną
poinformowane.
Wszelkich informacji dotyczących kolportażu "Myśliwca Warmińsko Mazurskiego" udziela Mariusz
Jakubowski - Sekretarz Redakcji.
***
Informujemy, że w dniu 18 czerwca 2016 r. (sobota) o godz. 8.30 odbędą się Mistrzostwa
Okręgu Olsztyńskiego w Strzelaniach Myśliwskich. Zawody rozgrywane będą na Strzelnicy
Myśliwskiej im. Wł. Komorowskiego w Olsztynie / Gutkowie. Sekretariat zawodów będzie otwarty od
godz. 7.30. Wysokość wpisowego wynosi 110 zł za osobę. Zgłoszenia zawodników przyjmowane są
drogą elektroniczną lub telefonicznie w biurze ZO PZŁ w Olsztynie do czwartku (16.06.br.). Regulamin
zawodów jest dostępny na stronie internetowej ZO PZŁ w Olsztynie www.pzlolsztyn.pl. Zapraszamy
wszystkich sympatyków łowiectwa, myśliwych i ich rodziny. Zapraszamy przede wszystkim zespoły kół
oraz zawodników indywidualnych. W ramach mistrzostw przewidujemy klasyfikację dla „Dian”zapraszamy polujące Koleżanki do udziału w zawodach.

Wzorem lat ubiegłych przed rozpoczęciem Mistrzostw Okręgu odbędzie się podsumowanie
konkursów na „Najlepszego Lisiarza” i „Najlepsze Koło Łowieckie” w zakresie redukcji
drapieżników na terenie Okręgu Olsztyńskiego PZŁ i wręczenie nagród. Osoby oraz koła łowieckie,
które brały udział w w/w konkursach prosimy o przybycie.
***
Koła, które jeszcze nie dostarczyły do biura ZO PZŁ w Olsztynie ankiet o szkodach łowieckich,
prosimy o ich przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.06.br.
***
Informujemy, że IX Regionalna Wystawa Przyrodniczo-Łowiecka w Jedwabnie odbędzie się w
dniu 25.06.br. Otwarcie wystawy o godz. 11.00. W programie tradycyjnie prezentacja najciekawszych
trofeów łowieckich pozyskanych w sezonie 2015/16, podsumowanie konkursu FOG, pokaz pracy maszyn
leśnych, samochody terenowe, rzeźba i malarstwo o tematyce łowieckiej oraz wiele innych atrakcji.
Szczegółowy program dostępny będzie na stronie internetowej ZO PZŁ w Olsztynie www.pzlolsztyn.pl .
Serdecznie zapraszamy myśliwych i leśników z Rodzinami oraz wszystkich sympatyków łowiectwa.
***
Informujemy, że w dniu 31.05.2016 roku Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego
ogłosił konkurs "Program poprawy bytowania i reintrodukcji kuropatwy", w którym udział mogą
brać koła łowieckie. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej
Zarządu Głównego PZŁ www.pzlow.pl . Zachęcamy wszystkie koła łowieckie do uczestnictwa w
programie.
***
Informujemy, że Zarząd Okręgowy PZŁ w Olsztynie ustalił zasady powołania do reprezentacji
Okręgu Olsztyńskie na krajowe zawody w strzelaniach myśliwskich. Tekst dokumentu dostępny będzie
na stronie internetowej ZO PZŁ w Olsztynie www.pzlolsztyn.pl
***
W nawiązaniu do pisma Warmińsko – Mazurskiego Lekarza Weterynarii w Olsztynie, wzorem lat
ubiegłych, w celu kontroli występowania klasycznego pomoru świń u dzików, prosimy koła łowieckie o
dostarczanie próbek krwi od odstrzelonych dzików do powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze
względu na miejsce odstrzału dzika.
***
Informujemy, że dnia 17.07.br. w Lidzbarku Warmińskim odbędzie się VIII Festiwal Kultury
Myśliwskiej.
***
W załączeniu przesyłamy okólnik nr 23/0/16 Zarządu Głównego PZŁ w sprawie wprowadzenia
czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania w stanie rozładowanym.
***
W załączeniu przesyłamy ulotki reklamowe produktów firmy DELTA oraz ulotki dotyczące
maszyny BUCHTER, służącej do naprawy łąk i innych upraw zbuchtowanych przez dziki.
Z myśliwskim pozdrowieniem
Darz Bór
Łowczy Okręgowy
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