PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH KŁ „TUR” w Byszewie w sezonie 2019/2020
obwody 114, 131, 145
Lp
.

Gatunki zwierzyny

Miejsce i
godzina
zbiórki

Termin
polowania

1. Dokarmianie zwierzyny, zbieranie Byszewo Co druga
wnyków i sideł. (dziki ASF)
Ochrona przed szkodnikami.

Godz.
oo
9:

Byszewo
głowienki, czernice, gęsi, łyski, lisy, Godz.
oo
6:
jenoty, norki, kuny.
Borsuki.
Zgodnie z kalendarzem polowań
oraz planem pozyskania na
2019/2020
Byszewo
Kuropatwy- polowanie
Godz.
rozpoznawcze dla chętnych
oo
6:
posiadających psy do aportu
(sprawozdanie stan kuropatw)
Zgodnie z kalendarzem polowań
Byszewo
oraz planem pozyskania na
Godz.
oo
2019/2020
8:
Byszewo
Polowanie Hubertowskie –
Godz.
Zgodnie z kalendarzem polowań
30
7:
oraz planem pozyskania na
2019/2020 /

2. Kaczki – krzyżówki, cyraneczki,

3.

5.
6.

7. Zgodnie z kalendarzem polowań

Byszewo
Godz.
oo
8:

8. Polowanie Wigilijne

Byszewo
Godz.
30
7:

9

Byszewo
oo
godz. 8

oraz planem pozyskania na
2019/2020

Zgodnie z kalendarzem polowań
oraz planem pozyskania na
2019/2020,
Zgodnie z kalendarzem polowań
oraz planem pozyskania na
2019/2020.

Prowadzący
Odpowiedzialny
polowanie
za sprawy
zgodnie z datą po gospodarcze
lewej stronie
Krośnicki Artur.

sobota od 1711-2019 do
odwołania
18.08.2019 r.
01.09.2019 r.
08.09.2019 r.
22.09.2019 r
06.10.2019 r

Andrzejak J
Kosiński
Komorowski
Jasiński
Ziątek

15.09.2019 r.

Szczepankowski

13-10-2019
27-10-2019

Krośnicki
Sobolewski

Bonisławski T.
Wielgolewski J.

02-11- 2019
Pokot i
biesiada
Byszewo
40
godz. 14 /
24-11 -2019
01-12- 2019
08-12-2019
15-12-2019
29-12-2019
05-01-2020
12-01-2020
21. 12. 2019
Pokot i Wigilia
w Byszewie o
40
godz. 14 /
19-01.2020
26-01-2020
02-02-2020
09-02-2020
16-02-2020
23-02-2020

Dudek i
Ambroziak

Krośnicki
Romanowski

Komorowski
Andrzejak
Jasiński
Czapliński
Komorowski
Szczepankowski
Czapliński M
Dudek i
Ambroziak

Rużański M.
Kosiński
Andrzejak J
Romanowski
Bonisławski
Chodkowski
Krośnicki
Bednarowski G
Krośnicki A.

Komorowski
Sobolewski
Romanowski
Złotorzyński
Jasiński
Krośnicki

Szczepankowski

Krośnicki A
Bonisławski T
Szczepankowski

Romanowski
Czapliński

Uwagi

Polowanie na
odstrzał ind.
rano i
wieczorem
(piątek
wieczór do
niedziela
wieczór)

Układanie
Psów(dla
chętnych)

Romanowski
Lorek
Romanowski
Romanowski

Polowanie
do godz.
30
14:

Polowanie
do godz.
30
14:

UWAGI
 Do uczestnictwa w polowaniach zbiorowych nie będą dopuszczeni myśliwi, którzy zalegają
ze składkami, nie mają uaktualnionych wpisów w legitymacji PZŁ, nie mają uaktualnionych
kart ewidencyjnych myśliwego znajdujących się u Sekretarza koła, nie uczestniczyli w
przestrzelaniu broni oraz nie okazali zaświadczenia o przystrzeleniu broni.
 Polowanie 15-go września na kuropatwy jest polowaniem rozpoznawczym tylko dla
myśliwych posiadających psy do polowania na ptactwo.
 W przypadku utrzymujących się warunków atmosferycznych (szczególnie chodzi o
polowania na zające) niekorzystnych do przeprowadzenia polowań zbiorowych,
obowiązkiem każdego myśliwego jest zasięgnięcie informacji u Łowczego o ewentualnym
odwołaniu polowania.
 Bez względu na warunki atmosferyczne, odbędą się w terminach podanych w planie,
Polowanie Hubertowskie i Wigilijne .
 Łowczy Koła wyznaczy rejony dokarmiania dla poszczególnych myśliwych. W przypadku
ostrego ataku zimy będą organizowane nadzwyczajne zbiorowe akcje dokarmiania.
 Czas zakończenia polowania zbiorowego oraz miejsce pokotu, każdorazowo ustala
prowadzący polowanie. (Nie dotyczy polowania Hubertowskiego i Wigilijnego BYSZEWO)
 Prowadzący polowanie zbiorowe przekazuje Łowczemu w terminie 7 dni po polowaniu
protokół z polowania.
 Udział w polowaniu zbiorowym należy obowiązkowo zgłosić Łowczemu na 3 dni przed
terminem polowania. / do czwartku włącznie/. Udział w polowaniu Hubertowskim i
Wigilijnym należy zgłosić Łowczemu do środy włącznie przed terminem polowania.
 Koszt biesiady po polowaniu / Hubertowskim i Wigilijnym / pokrywany jest z kasy koła,
myśliwi ponoszą koszty naganki.
 Po pozyskaniu zwierzyny na polowaniu indywidualnym myśliwy obowiązkowo powiadamia
łowczego telefonicznie lub wysyła sms z wiadomością o pozyskaniu.
 Zarząd Okręgowy organizuje w dniu 03.11.2019 r w Olszewie Borkach centralne obchody
Hubertowskie o godz. 9.00 serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.

Byszewo 26-07-2019 r
ŁOWCZY
Roman Dudek

