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Data Rodzaj
. zwierzyny

Obw6d
lowiectrri/

teren objgty
polowaarieem

Miejsce
zbi6rki i odprawy -

rozpoczqcie
nolowania

Zaltoficzenie
polowania

Frolvadzqcy
poiolvanie Urvagi

08.10.
2022

(sobota)

Jclefl byk,
lania, cielg,
dzik, sarna

koza, l<oitle. lis

6t

Czarnia
Dhrgie

LeSnicz6wka Czarnia
godz. 8,00

14.00 A. Dornian Polowanic z
arnbon

22.10.
2[22

(sobotn)

Jeleri byk,
lania, cie[g,
dzil<, snrna

lioza, kofle, Iis

6t

Surowe

DIugie

Le6niczdwl<a Czarnia
godz. 8.00

14.00 ;\. Domian Polowanie z
amllon

05.11.
2022

(sobota)

Jelel'r lanin,
cie|q, dzik,
sar!rn koz&,

koitrg, lis, za.iqc

t62
Ciernniervo

Zielona

Dabrorva
Halinin

Altana Wola
Wodzyflska,

godz. 8.00
14.00

Nl. Zajkowsl<i Folowanie
Ilubertowskie

l2.l r.
2022

(sobot$

.Ieleri lania,
cielg, dzik,
sarnA ltoza,

l<oflg, lis, zaj:1c

74t

Wierzbowo

ftadomha
Szczcuaml<i

Chrostorvo-Zalesie 12,
godz. 8,00

14.00 B. Dzieliriski

19.11.
2022

(sobota)

.Ielofi byk,
cielg, iXaile,

sarna ltoza,
horls, lis

6t

Czarnia Surowe
R.utkowo

[,eSniczdlvka Czarnia
godz. t3.00

i 1i..00 zl. Domian Polowanie z
ambon

26.11.
2022

(sobotn)

Jelef lania,
cielg, dzik,
sarna hoza,

koilg, lis, zajqc

t62t
Kraszewo
Grab6wiec
Raeszotko

Altann Wola
Wodzyriska.

godz. 8.00
14.00

J. Blicharslti

03.12.
2022

(snbota)

.!eleri hlnin,
cielg, r.!zik,
sarna ltozn,

koflg, lis, zaj4c

.14/

LeSniewo
Stryjelvo
Przywilcz

Frzedwoiewo

Chrostorvo-Zalesic 12,
godz. 8.00

14.00 A. Lggowski

fi.12,
2022

(sobota)

.treleir byk,
tsnia, ciclQ,
dzik, sarn:l

koza, liof,lg, lis

6t

I{.utkolvo
Surowe

Michalowo

I-einicz6wka Czarnia
godz. 8.00 t4.00 A. Domian Polowanie z

ambon

1"t.12.
2022

(sobotn)

Jelerl [ania,
ciel9, dzil<,
snrra lloza,

koflg, lis, zajrlc

741

Wierzbowo

Radomka
Szczenanki

Chrostowo-Zalesie tr2.
godz. 8.00

14.00 Il. Dzielifiski Fololvanie
\Yigilijne

07.01.
2023

($obota)

.Ielcri lania
cielg, r!zitrl,
sal'na kozat,

koilg, lis

162t

Eqdkowo
Grab6wiec

D4browa Halinin

Altana Wola
Wodzyfiska,

godz.8.00
14.00 A. Bober

14.01.
2023

(sobota)

.!elef byk,
lnnin, cietrg,

tlzik, sarua
koza, hoflE, lis

6/

Czarnia

Dlugie

Michalorvo

Leirriczdr,vha Curr nia
godz. 8.00

14.00 A. Domian Folowanie z
arnbon

21.01.
2023

(sobot{)

Jelefi ciclg,
dzik, lis

I t4l

Przedwo.iewo

Wierzbowo

Chrostowo-Zalesie 12,
godz. 8.00

i4.00 B. Dzielirishi

28.01.
2423

(sobota)

.Ielertr cie[9,
dzih, tis

t62t
Woln

Wodzyriska
Kicin

Dabrorva
Zielona

.Altana Wola
Wodzyriska.

godz. 8.00
i 4.00 M Zajkowski
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Fozostale ustalenia:

Dojazd my6liwi organizujq we wlasnym zalaesie,

W unicjscra zbiqirlci i odprawry ol"az podczas transportu w lolvisku ohowi4zywai bqd4 aktualne na

dany okros zasady neiirnu samitannego zlvi4zanego z COVID n 9.

Polowania w dniach 05.11.2022 i 17 .12.2022 odbqd4 siE bez wzglgdu na warunki atmosferyczne,

Pozostale polowania w przypadku trudnych warunk6w atmosferycznych lub innych przyczyn

niezalehnych odZarzqdu Koia mog4 byd odwolane.

Przed polowaniem w danym obwodzie Gospodarz obwodu w porozllmieniu z prowadz4cym polowanie

iest zobowiqzany do oznakowania terenu objqtego polowaniem tablicami ostrzegawczymi.

6. My6liwy planuj4cy udzial w polowaniu z-biorowym, zobowi4zany jest do powiaclomienia {-owczego Kota

(osobiScie lub telefonicznie 500 A70 494) w tenninie dg$rgfu-Wl4ggglg przedl<aLdym polowaniem. Brak

zgloszeniaw terminie jest jednoznaezny z brakiem udziaiu w polowaniu.

'7. My6liwych bior'4cych udzial w poiowaniu zbiorowym obowt4zuje str6j rny$liwski oraz opaski

ostrzegawcze na kapelusz lub ramiona, lub inne elementy w kolorze ostrzegawczym (czapl<t, kamizelki

ltp.)

MyS1iwipo1uj4cyzbroni4zaopatrzon4w1unetEmaj4obowi4zek

rnax. x3 (nie dotyczy polowari z ambon, zwyZel<).

MySliwi, kt6rzy nie wywi4zali siq z obowr1zku corocznego przystrzelania broni w 2022 r. i zalegajq ze

skladk4 czionkowsk4 nie bqd4 dopuszczeni clo udzialu w polowaniach zbiorowych.

10. Ostateczny rcdzaj zwierzyny mozliwej do pozyskania na polowaniu zbiorowym bqdzie kazdorazowo

okredlony na podstawie aktualirei rcalizacjr planu rooznego przez prowadz4cego polowanie po

uzgodnieniu zl.nwcr-,ym l(ola i przel<azany do w'iadomoici uczestuikom polowania na odprawie.

1. W polowaniu mog4 brad tdzial tylko gsqby_p€lllglelBlel Prcwadz4cy polowanie jest zobowi4zany do

sprawdzenia pelnoletnoSci uczestnik6w polowania w tyur naganki.
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