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w §zcZECiNKtT Kucharowo, dnia 23. l 2.2014r.

Okólnik Zarządu Kola nr 5l2014lżO15

Koledzy Myśliwi i StaĘści

l trści okólnika:

1. Treść uchwłĘ Zarządu Kola z dńa 1,1220!4 dot. ząsid okrŃenia miejsca

polowaDia w k§i€ce ryjść w |owisko;

2, szkoleLie u ob§ługi elektrorricznej k§iążki pobytu w łowisku;

3. Biesiada myśtiwska na zakończenie sezotru polowrń zbio.ołych;
4. IBpieza kanĄwłlow&;

5. Próbki farby z dzików dla rłterynafii;

6. Dyżury lowcz€go.

Ad.l. Za§Ąd koła ioformuje, ż€ na pod§tawię § 64 pkt. 1 podjął uchwałę nr

30/2014/2015 w dniu 1.12.2014 w sprawie podziafu dotychczasowych umownych rewirów

i wprowadzełia sellorów od dnia 16 stycznia 2015 roku jako wylągztry §pośób okręślania
miejsca łykonyvania polowania dla zachowania bezpieczeńśwa myśliwych, Mapy będą

do odbioru u lowczego na nadchodzących dyżrrrach i podczas zaplarrowanych szkoleń, oraz

udo§tępnionę do pobrania na saonię intemetowej Koła, Wobęc nie§tosujących §ię do

uchwĄ myśliwych Zarząd Ędzie wyciąał konsekwencje dyscypliname.

Ad.2. zarząd Kol& informuje, ż€ w dniąch 26 grudnia 2014r i M §tycznii 2015r.

w godz. od 12:00 do 14:00 odbęĄ się szkolenia CzłoŃów Koła w zakresie obsfugi

elektronicznej książki pob}tu W łowisku. Szkolenia cdbędą się w sali multimedialnej

MĘskiej Biblioteki Publiczrej w Bomem Sulinowie przy ul. Szpitatnej l. Prosimy o czFny
udział w szkoleniu w pierws4łn lub drugim tęrminie. Jeśli jest to możtiwę prosimy

o zabranie ze sobą laptopą tableta lub smąrtphona w celu cąmnego testowąnia aplikacji

w trakcię szkolęnia.

Ad,3. W dniu 10 sĘcznia 2015r,, po zakończoniu o§tatniego polovania zbiolowego

w sezonie 201412015 odbędzię §ię biesiada myśliwska dla CzłoŃów Koła. Zarząd prosi

o czynny udział Kolegów w polowaniach zbiorowych. Ponadto apelujęmy o dokonywanie



odstrzału §aren kóz na obu obwodach!.

Ad.4. Zsbawa kamawdowa odĘdzie §ię W dniu 24 stycznir 20l5r., o godz. 19:00

w domku w Kucharowie. Pie.łszęńśwo uczęsttlictwa w imprezie mają Członkowie Koła

z osobami tovarzy§ząc},rrri. Udział w imprezie prosimy zgłaszac bezpośrednio Kol.

Franciszkowi Burzńskiemu do dnia 10 stycznił 2015r. Po zamknięciu listy Zarząd

podejmie decyzję o możliwości zaproszenia pary towa.uyszącej. Wiadomość zostanię

wysłana komunikatem sms prżez sekretarza Koła.

Ad.S. Zarząd Koła z\ł,raca §ię z pmśbą o dostarczanię prób€k falby pozyskanych

dzików do łterynarii.

Ad.ó. Łowczy będzie pełnić dyżur w dniach 29.12.2ot4 oraz t2.01.2015 w godz. od

17:00 do 20:00 w domku w Kucharowie. Zapnszarny do zdada kończących się i pobrania

nołYch odshzałów.

Korrystając z okazii ząrzqd Koła Łowickiego ,,Darubór" w szczecinku

życzy naszym Rolegom myśliwym oraz stażystom

Rądo§nych i Pogodnych Świqt Bożego Narodzenia omz szczęśliwego Nowego Roku!

Z myśliwskim pozdrońeniem

Darz BóI


