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Zarząd Koła Łowieckiego nr 2 Cyranka w Sztumie podaje do wiadomości:
1. W związku z pobytem myśliwych dewizowych w naszych łowiskach Zarząd zawiesza
wykonywanie polowań indywidualnych we wszystkich dzierżawionych przez nasze Koło
obwodach w dniach od 9 do 18 sierpnia oraz od 25 do 30 sierpnia 2011 r. Odpowiedzialnym za
przeprowadzenie polowań dewizowych jest Kol. Waldemar Klatt a koordynatorem Kol. Z.
Trzaska.
2. W sobotę 1 października 2011 r. o godz. 17.00 w Tulicach odbędzie się obowiązkowe
szkolenie z zakresu
bezpieczeństwa na polowaniu i zasad wykonywania polowania.
Obecność obowiązkowa.
3. Kolejny sukces sportowy odniósł Prezes naszego Koła – Kol. Piotr Smoliński.19 czerwca
z doskonałym wynikiem 477 pkt. wygrał w Gołąbkach k. Pasłęka zawody o Puchar Prezesa
EORŁ, pokonując niemal 50 czołowych strzelców naszego okręgu. Serdeczne gratulacje.
4. Zgodnie z zaleceniem Okręgowego rzecznika Dyscyplinarnego informujemy, że
organizowanie „prywatnych” nęcisk nie zgłoszonych Zarządowi Koła oraz nie uzgodnionych z
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Leśnictwem będzie traktowane jako poważne przewinienie łowieckie. Lokalizacja nęcisk
zgłoszonych Zarządowi i uzgodnionych z Leśnictwem powinna być znana wszystkim członkom
Koła Łowieckiego, a prawo do wykonywania z nich polowania powinno być równe dla
wszystkich myśliwych w Kole posiadających ważne zezwolenie na odstrzał dzików i
drapieżników. Lokalizację i zgłaszanie istniejących nęcisk należy uzgadniać z Łowczym Koła –
Kol. Zbigniewem Trzaską.
5. Zarząd informuje, że Koło na dzień 20.07.2011 r. liczy 80 członków (w tym 1 zawieszony
w prawach członka koła). Staż kandydacki odbywa obecnie 3 stażystów (w tym 1 skierowany
przez Zarząd Okręgowy).
6. Koledzy, którzy ciągle nie skorygowali swoich danych w kartotece Koła, lub podali nie
wszystkie wymagane dane proszeni są o kontakt z Sekretarzem Koła kol. Sławomirem
Jaworskim (tel. praca 58 760 78 20, tel. dom. 58 345 55 60, tel. kom. 606 493 005, e-mail:
sjj@interia.pl
).
Proszę o niebagatelizowanie tej sprawy – niedopełnienie tego obowiązku spowoduje
wyciągnięcie konsekwencji przewidzianych Statutem Koła.

Sztum, 20.07.2011 r.

Za Zarząd
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