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Diany w Uśniakach
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Przedstawicielki płci pięknej z całego
kraju, dla których pobyt w kniei jest rownie
ważnym zajęciem jak dbanie o ciepło do-
mowego ogniska, zaprosił na Mazowsze
Zarząd Kółka Myśliwskiego Nr 1 w Gar-
wolinie. lnicjatorką kobiecych łowów
w tej części Polski była miejscowa Diana
- Katarzyna Młchalik. Wiosną tego roku
Zarząd Koła podjął stosowaną uchwałę

i rozpoczęto przygotowania do historycz-
nego spotkania z polującymi kobietami.

Aura w ostatnich dniach listopada wy-
dawała się nie sprzyjac myśliwym. Jednak
w przeddzień polowania temperatura za-
częła spadac i mroz ścisnął nasiąkniętą
jak gąbka ziemię. Kiedy sobotnim ran-
kiem uczestniczki polowania zaczęły Ąeż-
dżać do siedziby koła w Uśniakach, było
kilka stopni ponizej zera, Organizatorzy
polowania ucieszyli się, ze można bę-
dzie łatwiej dotrzeć do najzasobniejszych
w zwierzy nę części łowiska.

Na zbiórkę przed gajówkąstawiło się 14
Dian. Były to: Janina Arczykowska z Koła
Łowieckiego w Grudziądzu, Kalarzyna
Cieślak z \NlŁ Nr 421 ,,Dzik" w Łodzi,
Barbara Grynia z lŁ ,,Bażant" w Okręgu
Koszalińskim PZŁ, Anna Janczak z W
,,Ponowa" Nr 48 we Włodawie, Kasia
Dudek z Otwockiego Kółka Myśliwskiego
im. Św. Hubeńa, Maria Grzywińska
zOHZPuszcza Piska, Ewa Maj zZOPZŁ
zielona Góra - szefowa klubu polskich

Dian, Magdalena Królak z WlŁ 304
,,Ryś", PZŁ Siedlce, Katarzyna Michalik
z Kołka Myśliwskiego w Garwolinie


