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Olsztyn, dnia 18.04.2014 r.

Mazurska Okręgowa Rada Łowiecka oraz Zarząd Okręgowy PZŁ w Olsztynie składają wszystkim
Myśliwym oraz ich Rodzinom serdeczne życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych.
***

Informujemy, że na posiedzeniu Mazurskiej Okręgowej Rady Łowieckiej, które odbyło się w dniu
11.04.br nastąpiła zmiana jej prezydium. Aktualny skład prezydium MORŁ jest następujący: Kol.
Feliks Czajkowski – prezes, Kol. Jan Kossakowski - vice – prezes, Kol. Wojciech Kozera –
sekretarz. Na powyższym posiedzeniu, oprócz spraw bieżących MORŁ zgodnie z porządkiem obrad
powołała na przewodniczącego Okręgowej Komisji Oceny Prawidłowości Odstrzałów i Wyceny
Trofeów Łowieckich Kol. Dariusza Cichego oraz przewodniczącego Komisji Hodowli Zwierzyny
Drobnej Kol. Jana Kossakowskiego. Ponadto MORŁ zatwierdziła plan pracy na rok 2014 oraz wnioski
na odznaczenia łowieckie.
***

Przypominamy o przesłaniu druków ŁOW- 1 wraz z załącznikami do Zarządu Okręgowego
PZŁ w Olsztynie w nieprzekraczającym terminie do 30.04.2014 r. Druki do pobrania znajdują się na
stronie internetowej Zarządu Głównego PZŁ (www.pzlow.pl).
***

W załączeniu przesyłamy wykaz urzędowych lekarzy weterynarii powiatu olsztyńskiego
wyznaczonych do badania mięsa zwierząt rzeźnych i mięsa zwierząt łownych z przeznaczeniem na
użytek własny. Zwracamy również uwagę na nowo otwartą Stację Diagnostyki Włośnicy w Biskupcu
przy ul. Jana Matejki 4 - lek. wet. Agnieszka Koleśnik telefon kom. 500-156-860.
***

W załączeniu przesyłamy książeczki edukacyjne (kolorowanki - czym zajmują się myśliwi i
łowiectwo - zeszyt edukacyjny) dla dzieci, przysłane przez ZG PZŁ. Prosimy o rozważenie możliwości
zamówienia książek dla dzieci szkół podstawowych funkcjonujących na terenie działania koła. Cena
za komplet - część I i II, zgodnie z przesłaną informacją, nie przekroczy 15,- zł. Zamówienia należy
składać telefonicznie w biurze ZO u Kol. Doroty Szydłowskiej lub e-mailem (zo.olsztyn@pzlow.pl) do
dnia 28 maja br.

***

Informujemy, że w dniach 25-27.04. br. odbędą się XI Międzynarodowe Targi Łowiectwa,
Strzelectwa i Rekreacji - Hubertus Expo w Warszawie. Wszystkich chętnych zapraszamy. Program
targów dostępny jest na stronie internetowej - www.hubertusexpo.pl.
***

Informujemy, że strzelnica myśliwska w Gutkowie w 2014 r. jest czynna od 1 kwietnia do 31
października w dniach wtorek, środa, piątek - godz. 15.00-19.00, sobota, niedziela godz. - 10.0018.00. Kierownikiem strzelnicy jest Józef Krawiec, tel. 662 011 160.
W 2014 r. na strzelnicy myśliwskiej w Gutkowie odbędą się następujące zawody:
- 26.04.2014r. - zawody „im. Henryka Szymkiewicza” (otwarcie sezonu)
- 21.06.2014r. – zawody RDLP
- 28.06.2014r. – zawody „Mistrzostwa Okręgu Olsztyńskiego w Strzelaniach Myśliwskich”
- 29.06.2014r. – zawody „Rodzinne”
- 16.08.2014r. – zawody „O puchar Prezydenta m. Olsztyn”
- 11.10.2014r. – zawody „O puchar Łowczego Okręgowego”
Strzelnica w 2014 r. nie będzie czynna w dniach:
- 25.04.2014r. – przygotowanie strzelnicy do zawodów (otwarcie sezonu)
- 03.05.2014r. – święto państwowe
- 20.06.2014r. – przygotowanie strzelnicy do zawodów (leśników)
- 27.06.2014r. - przygotowanie strzelnicy do zawodów (okręgowych)
- 15.08.2014r. – święto państwowe
***
Informujemy, że zgodnie z ustaleniami z kołami łowieckimi w miejscowości Bęsia zostanie
zorganizowane szkolenie z zakresu szacowania szkód łowieckich w dniach 16-18.05.br.
***
W załączeniu przesyłamy ofertę reklamową firm zajmujących się produkcją środków do
odstraszania zwierzyny.

Z myśliwskim pozdrowieniem
Darz Bór !
Łowczy Okręgowy
Dariusz Zalewski

