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Olsztyn, dnia 18.06.2014 r.
Informujemy, że w dniu 28 czerwca 2014 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 kandydatów przyjmowane są
drogą elektroniczną lub telefonicznie w biurze ZO PZŁ w Olsztynie do czwartku (26.06.br.). Regulamin
zawodów będzie dostępny na stronie internetowej ZO PZŁ w Olsztynie www.pzlolsztyn.pl. od dnia
23.06.br. Zapraszamy zespoły kół oraz zawodników indywidualnych – przewidujemy atrakcyjne nagrody.
***
Informujemy, że w dniu 29.06.2014 r. o godz. 9.30 na Strzelnicy Myśliwskiej
im. Wł. Komorowskiego w Olsztynie / Gutkowie odbędą się Zawady Rodzinne. Warunkiem
uczestnictwa w zawodach jest zgłoszenie swojego udziału do dnia 26.06.2014 r. w Zarządzie Okręgowym
PZŁ w Olsztynie. Regulamin zawodów zamieszczony jest na stronie internetowej ZO PZŁ w Olsztynie
(www.pzlolsztyn.pl) w zakładce „strzelnica”.
***
Przypominamy, że strzelnica myśliwska im. Władysława Komorowskiego w Olsztynie/Gutkowie
jest czynna od 1 kwietnia do 31 października wg poniższego harmonogramu:
- wtorek, środa, piątek 15.00-19.00
- sobota, niedziela 10.00-18.00
Kierownik strzelnicy - Józef Krawiec, tel. 662 011 160
***
Przypominamy kołom łowieckim o dostarczaniu do biura ZO PZŁ dokumentów z walnych
zgromadzeń (protokół i uchwały) a także sprawozdania Komisji Rewizyjnej Koła w nieprzekraczalnym
terminie 30 dni od daty walnego zgromadzenia – podstawa prawna § 61 ust. 2 Statutu PZŁ „Koło jest
obowiązane przedstawić właściwemu zarządowi okręgowemu protokoły walnych zgromadzeń wraz
z podjętymi uchwałami w terminie 30 dni od dnia odbycia walnego zgromadzenia”, oraz § 173 ust. 1
Statutu PZŁ.
***
W ostatnich dniach część kół łowieckich została poinformowana telefonicznie o zaległościach
dotyczących ankiety kynologicznej oraz wyciągu z uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczącym
ustanowienia siedziby Koła. Część kół nadesłała już w/w dokumenty. Prosimy pozostałe Koła o jak
najszybsze dopełnienie powyższego obowiązku.

***
Ponawiamy prośbę w sprawie zakupu przez Koła książeczek edukacyjnych dla dzieci egzemplarze promocyjne były przesłane kołom w kwietniu br. Zachęcamy do zamawiania książeczek 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 PZŁ u Kol. Doroty Szydłowskiej, lub e-mailem pod adresem zo.olsztyn@pzlow.pl
Na dzień dzisiejszy na 69 macierzystych kół łowieckich naszego Okręgu zamówienia spłynęły
zaledwie z 8 kół.
***
W załączeniu przesyłamy ankietę opracowaną przez Zakład Ekologii Uniwersytetu
Warszawskiego. Wypełnione ankiety prosimy przesłać na adres biura ZO PZŁ w Olsztynie (ul. Leśna 8,
10-173 Olsztyn)
***
Komisja Upowszechniania Psa Myśliwskiego przygotowuje szkolenia dla przewodników i psów
myśliwskich ( dzikarzy i tropowców). Szersza informacja na ten temat zostanie w najbliższych dniach
umieszczona na stronie internetowej www.pzlolsztyn.pl.
***
Zarząd Okręgowy otrzymał ofertę sprzedaży kuropatw z województwa kujawsko – pomorskiego.
Odbiór od 15 września, cena 35 zł za sztukę. Kontakt do Hodowcy: (56) 49 45 474. Hodowla posiada
pozytywną opinię wystawioną przez ZO PZŁ w Toruniu.
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