
     Dźwierzuty 09.02.2017 r. 

 

Komunikat nr 1/2015 

 

Szanowni Koledzy! 

 

1. W dniu 05.03.2017r. (niedziela) Łowczy dokona rozliczenia Kolegów myśliwych z 

wykonania prac w łowiskach i na rzecz koła.  

Na rozliczenie należy przygotować i dostarczyć:  

-inwentaryzację urządzeń hodowlanych w przydzielonych łowiskach, z uwzględnieniem 

nowo wybudowanych postawionych w łowisku, 

-protokoły prac w łowisku i na rzecz Koła oraz protokoły znalezionej, padłej zwierzyny, 

-koledzy, którzy nie mają wykonanych dniówek proszę być przygotowanym finansowo do 

rozliczenia 

-mieć ze sobą pozwolenie do wykonywania polowań indywidualnych (odstrzały) za IV 

kwartał roku gospodarczego 2016/2017 (bieżące) w celu dokonania sprawdzenia wpisu w 

odstrzale, książce ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym i rejestrze 

pozyskanej zwierzyny, koledzy, którzy będą nieobecni proszę uzgodnić z łowczym 

telefonicznie 

- Koledzy, którzy nie zdali odstrzałów z poprzednich kwartałów tego roku gospodarczego, 

proszeni są zdać je na rozliczeniu. Natomiast Koledzy, którzy nie będą uczestniczyć w 

rozliczeniu proszeni są o przekazanie ich jak najszybciej listownie. Dotyczy również 

odstrzałów pobranych dla gości 

Na rozliczenie przybywać całymi zespołami z przydzielonych łowisk wg planu na godz.: 

Popowa Wola – 8°°, Rogale - 8³°, Kałęczyn - 9°°, Targowska Wólka – 9³°, Zazdrość - 10°°, 

Szczepankowo – 10³°, Rańsk – 11°°, Miętkie – 11³°, Babant – 12°°, Jeleniowo – 12³°, 

Zimna Woda – 13°°, Marksewo – 13³°, Krawno - 14°°, Jabłonka – 14³°, Dźwierzuty - 

15°°, Dąbrowa – 15³°, Stankowo - 16°°. W celu usprawnienia rozliczenia wszystkie 

wymagane dokumenty proszę przygotować w domu. 

2. W dniu 29.04.2017 r. (sobota) o godz. 1000 na strzelnicy w Gutkowie odbędzie się 

przystrzelanie i sprawdzenie stanu technicznego posiadanej broni myśliwskiej. Koledzy 

myśliwi zobowiązani są zgłosić się osobiście ze wszystkimi jednostkami broni 

myśliwskiej. Na strzelnicy broń przenosi się w pokrowcach. Wzorem lat ubiegłych 

równolegle odbędą się zawody strzeleckie na szczeblu Koła w konkurencjach kulowych – 



rogacz, dzik i śrutowych – zając, trap, oś. Amunicję na strzelanie i dojazd myśliwi 

organizują we własnym zakresie. Zarząd zapewni nagrody, sponsorzy mile widziani. W 

związku z powyższym Zarząd zobowiązuje kolegów do osobistego uczestnictwa. 

3. Data i miejsce oceny prawidłowości odstrzału jeleni byków w sezonie 2016/17 będzie 

podane telefonicznie kolegom, którzy dokonali odstrzału. Myśliwy powinien zgłosić się 

osobiście z wieńcem w wyznaczonym miejscu. Żuchwy będzie miał Łowczy. Koledzy, 

którzy nie mogą sami przyjechać proszeni są o wcześniejsze dostarczenie poroży 

Łowczemu lub innemu koledze 

4. Zarząd przypomina, że w obwodzie 235 pozostały do odstrzału cielęta, w obwodzie 236 

cielęta i byki w klasie II i III oraz w obwodzie 234 byki w klasie II i III. Proszę dokonać 

wszystkich starań aby wykonać plan. We wszystkich obwodach są do odstrzału dziki z 

wyjątkiem loch.  

5. Zarząd stwierdza, że nadal Koledzy źle dokonują wpisów w książkach ewidencji na 

polowaniach indywidualnych. Proszę wpisywać się prawidłowo oraz przy wpisywaniu 

czytać komunikaty. 

6. Rozliczenia finansowego za rok gospodarczy 2016/17 należy dokonać w dniach 15-

31.03.2017 roku u Skarbnika 

 

Darz Bór 

 

        

 

  

 

 

 

 

           


