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Olsztyn, dnia 2.09.2011 r.

Informujemy, że w dniu 10 września 2011 r. (sobota) o godz. 8.00 odbędą się
Mistrzostwa Okręgu Olsztyńskiego w strzelaniach myśliwskich. Zawody rozgrywane
będą na Strzelnicy Myśliwskiej im. Władysława Komorowskiego w Olsztynie –
Gutkowie. Sekretariat zawodów będzie otwarty od godz. 7.00. Wysokość wpisowego
wynosi 120 zł. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są drogą elektroniczną lub
telefoniczne w biurze ZO PZŁ w Olsztynie do czwartku (8.09.br.). Regulamin zawodów
przesyłamy w załączeniu.
***
Informujemy, że od dnia 01.09.2011 r. wszelkie szkody z ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej Kół Łowieckich wyrządzone przez zwierzynę, w uprawach i
płodach rolnych likwidowane będą przez firmę CORIS VARSOVIE Sp. z o.o. ul.
Siewna 73, 00-833 Warszawa. Pismo w załączeniu.
***
W załączeniu przesyłamy informacje o sankcjach nałożonych przez ZO PZŁ w
Olsztynie na Kolegów, którzy w ubiegłym sezonie łowieckim dokonali odstrzału
niezgodnie z obowiązującymi kryteriami selekcji.
***
Przypominamy, że ocena prawidłowości odstrzału byków jelenia szlachetnego,
pozyskanych w ramach odstrzału komercyjnego, odbywać się będzie na
dotychczasowych zasadach. Konieczność dokonania oceny prawidłowości odstrzału
należy zgłosić Kol. M. Jakubowskiemu tel. 606646129, (89) 5351556 lub bezpośrednio
łowczemu okręgowemu tel. 606646058 najpóźniej 24 godz. Przed planowanym terminem
oceny.

***

W załączeniu przesyłamy noty księgowe za obwody dzierżawione przez koła
łowieckie za 2011 r. zgodnie z uchwałą MORŁ z dnia 30.12.2010 r. Składka od 2011 r. od
hektara dzierżawionych obwodów wynosi:
- las: 0,19 zł
- pozostałe tereny: 0,14 zł
***
Zwracamy się z prośbą do Kół Łowieckich o przesłanie na adres ZO PZŁ w
Olsztynie (ul. Leśna 8, 10-173 Olsztyn) aktualnych numerów kont bankowych.
***
W miesiącu wrześniu (do 20.09.br) w siedzibie ZO PZŁ w Olsztynie przewidywane
jest szkolenie z zakresu wabienia zwierzyny. Gatunkiem wiodącym będzie jeleń
szlachetny. Zgłoszenia prosimy składać w biurze Zarządu Okręgowego. Chętne osoby
prosimy o pilne zgłaszanie.
***
Zgodnie z prośbą Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olsztynie informujemy
Kolegów w Kołach Łowieckich o dostarczanie do Punktów Skupu Dziczyzny krwi od
dzików w celu realizacji rocznego planu monitoringu klasycznego pomoru świń u dzików.
Pismo przesyłamy w załączeniu.
***
ZO PZŁ w Olsztynie zwraca się z prośbą do wszystkich kół łowieckich o
weryfikację rozmieszczenia urządzeń łowieckich na terenie swoich obwodów.
Komunikat Zarządu Głównego przesyłamy w załączeniu.
Z myśliwskim pozdrowieniem
Darz Bór !
Łowczy Okręgowy
Dariusz Zalewski

