Komunikat Zarządu Koła Łowieckiego Tur Wołomin z dnia 04.06.2019 r.
Na posiedzeniu w dniu 04 czerwca 2019 roku, Zarząd Koła łowieckiego Tur-Wołomin podjął uchwałę nr 1
do protokołu nr XX z dnia 04.06.2019 roku, w sprawie organizacji polowań zbiorowych w sezonie 2019/2020
na obwodach 229 i 302. Niniejszym podajemy do wiadomości Kolegów ustalony plan polowań.
Plan polowań zbiorowych na obwodzie 302
Lp.

Data

Godz.
rozp.

Miejsce zbiórki

Prowadzący i pomocnicy

Zwierzyna do pozyskania

1

26.10.2019

6.30

Pod Wierzbami

J. Wolewicz

1. Dziki
2. Sarny (kozy, koźlęta zgodnie z terminem polowań)
3. Lisy

2

09.11.2019

6.30

Pod Wierzbami

Z. Moczulski

3

16.11.2019

6.30

Pod Wierzbami

S. Moczulski

4

23.11.2019

6.30

Pod Wierzbami

E. Żero

5

30.11.2019

6.30

Pod Wierzbami

J. Piwek

6

07.12.2019

6.30

Pod Wierzbami

T. Czarkowski

7

14.12.2019*

6.30

Pod Wierzbami

W. Piwowarczyk

Polowania zbiorowe na dziki

8

28.12.2019

6.30

Pod Wierzbami

P. Przepiórkiewicz

odbędą się po uzyskaniu zgody

9

04.01.2020

6.30

Pod Wierzbami

D. Grzegolec

właściwego, powiatowego

10

11.01.2020

6.30

Pod Wierzbami

S. Majewski

lekarza weterynarii.

* polowanie Wigilijne
Przypominamy że:
1. Koledzy myśliwi, którzy chcą brać udział w polowaniu zbiorowym zgłaszają swoją chęć uczestnictwa
łowczemu i prowadzącemu polowanie:
a. Polowanie na kaczki: jeden dzień przed polowaniem
b. Polowanie na zwierzynę grubą: trzy dni przed polowaniem
c. Polowanie Hubertowskie i Wigilijne: minimum pięć dni przed polowaniem
2. Do polowań zbiorowych będą dopuszczeni wyłącznie myśliwi, którzy:
a. Zgłoszą swoją chęć uczestnictwa w polowaniu w odpowiednim terminie,
b. Posiadają ważne zaświadczenie o przystrzelaniu broni używanej na polowaniu,
c. Nie posiadają żadnych zaległości finansowych w stosunku do Koła i zrzeszenia

3. Prowadzący polowanie zbiorowe na zwierzynę grubą zobowiązany jest:
a. Zorganizować nagankę
b. Przygotować kołatki
c. Zabezpieczyć okrycia wyróżniające dla naganki
d. Zabezpieczyć posiłek dla naganki i myśliwych
e. Zabezpieczyć apteczkę pierwszej pomocy
f. Zabezpieczyć transport myśliwych i naganki między miotami
g. Przed rozpoczęciem polowania wyjaśnić dokładnie zasady wybierania Króla Polowania
h. Bezpiecznie prowadzić polowanie, zgodnie z dobrą praktyką łowiecką i Regulaminem Polowań.
4. W polowaniu na kaczki obowiązkowe jest posiadanie psów ułożonych na pióro, w ilości: jeden pies na
trzech myśliwych
5. Po zakończeniu polowania, prowadzący polowanie ma obowiązek, w ciągu trzech dni, złożyć łowczemu na
piśmie sprawozdanie z odbytego polowania.
6. Rodzaj zwierzyny do pozyskania, na poszczególnych polowaniach, może się zmienić, w zależności od
stopnia wykonania planu pozyskania zwierzyny.
7. O ewentualnych zaistniałych zmianach w rodzaju zwierzyny do pozyskania, łowczy lub prowadzący
polowanie, poinformują przed rozpoczęciem polowania.
8. Wyznaczony przez Zarząd Koła prowadzący polowanie, w przypadku niemożności uczestniczenia w
polowaniu, ma bezwzględny obowiązek zawiadomić o tym fakcie Łowczego oraz Prezesa Koła,
najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem polowania.
9. Koszty polowań zbiorowych ponoszą myśliwi uczestniczący w polowaniach.

Darz Bór
Za Zarząd

