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7. Zarząd Koła Łowieckiego „Żerań” informuje  , że w dniu 25 kwietnia br. odbyło się  Walne 

Zgromadzenie członków Koła.  W załączeniu Zarząd przesyła obowiązujące Uchwały Walnego 

Zgromadzenia z prośbą o bardzo szczegółowe zapoznanie się z ich postanowieniami. W 

uzupełnieniu informujemy iż składka członkowska na bieżący rok gospodarczy nie uległa 

zmianie i wynosi 700 zł.  Zarząd oczekuje terminowego uregulowania składki do 30 czerwca br. i 

innych zaległości finansowych przez członków Koła. 
 

8. Zarząd Koła informuje, że Walne Zgromadzenie dokonało wyboru nowych władz Koła – Zarządu 

i Komisji Rewizyjnej. Poniżej podajemy telefony kontaktowe do Członków Zarządu i Gospodarzy 

Łowisk: 
Prezes Zarządu Wojciech Żbrożek - 666 839 348 

W-ce Prezes Dariusz Salamończyk - 603 981 375 

Łowczy Adam Rajewski - 668 808 745 

Podłowczy Jan Owerko - 601 096 140    

Podłowczy Janusz Sasorski  - 602 656 812 

Skarbnik Jarosław Cibor  - 500 372 252 

W-ce Prezes Sekretarz Jacek Salamończyk – 502 261 854 
 

Jacek Krawczyk – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Ireneusz Kwiatkowski – Członek  

Bronisław Lachowski – Członek  

Aleksander Wilczewski – Członek 

Ryszard Zapaśnik – Członek  

Łow. Drezdenko Andrzej Sznajder - 695 401 144 

Łow. Garbów Marian Mazurkiewicz - 601 512 930 

Łow. Janów Podl. Tomasz Bernaszuk - 792 999 377 

Łow. Skępe Leszek Gęsicki – 793 191 048 

Łow. Zaspy Małe Andrzej Zawiślak – 94 3111586 
 

9. Inauguracyjne polowanie na kaczki odbędzie się w dniu 15 sierpnia 2015 r. (Sobota) w 

obwodzie Garbów. Miejsce spotkania  Samoklęski  przy stawach  godz. 17.oo . Osobą 

odpowiedzialną za prowadzenie polowania jest  Gospodarz Łowiska Mazurkiewicz Marian. 
 

10. Zarząd Koła przypomina wszystkim członkom Koła o bezzwłocznym obowiązku każdorazowego 

osobistego zgłaszania wyjazdu do naszych obwodów łowieckich Łowczemu, meldowania 

pobytu w Janowie Podlaskim w strażnicy WOP ( możliwość zawiadomienia telefonicznie 83 

3416200 ) oraz rejestrowania swego pobytu wpisem w Książce ewidencji pobytu myśliwego na 

polowaniu indywidualnym  skrupulatnie wypełniając wszystkie rubryki, a w szczególności nr 8 ( 

gatunek, ilość, płeć pozyskanej zwierzyny oraz liczba wszystkich oddanych strzałów ). Przed 

każdym wyjściem na polowanie myśliwy ma obowiązek dokładnego określenia miejsca 

polowania - stanowiska (w przypadku podchodu - rewiru) i pozostawienie w Bazie ( w Książce ) 

stosownej informacji. W przypadku braku dojścia do porozumienia wśród myśliwych, którzy 

wyrażają chęć polowania na tym samym stanowisku lub w tym samym rewirze, decyduje 

przeprowadzone przez nich losowanie stanowiska lub rewiru. Obowiązek ten dotyczy również 

kolegów myśliwych miejscowych.  

Zgłaszanie wyjazdu dotyczy również polowań zbiorowych. Nie zgłoszenie wyjazdu na 

polowanie będzie traktowane jako polowanie nielegalne. 
 

1. Zarząd Koła przypomina o bezwzględnym dokonywaniu wpisów do książki wykładania 

karmy w łowisku, w tym również karmy zakupionej indywidualnie przez myśliwego. 

Jednocześnie zabrania się wykładania karmy w miejscach wcześniej nie uzgodnionych 

z Łowczym lub Gospodarzem Łowiska. 
 

2. Zarząd Koła informuje iż w bieżącym sezonie łowieckim nadal obowiązuje instrukcja 

realizacji planu pozyskania zwierzyny ujęta w Rocznym Planie Łowieckim ( wyłożona 

wraz z Rejestrem w bazach myśliwskich ). Zobowiązuje się wszystkich członków  do 

bezwzględnego przestrzegania jej  i wypełnianie Rejestrów pozyskanej zwierzyny.  

3. Zarząd Koła informuje, że myśliwy, który pozyskał zwierzynę łowną w jednym z 

obwodów łowieckich Koła jest obowiązany, w terminie 3 dni od dnia pozyskania, do 

wysłania pocztą na adres Skarbnika Koła kol. Jarosława Cibora (01-267 Warszawa ul. 

Jana Kazimierza 57 m 68) albo poczta elektroniczną bezpośrednio na adres 

jaroslaw.cibor@gmail.com  dowodu oddania tuszy zwierzyny do punktu skupu (tzw. 

kwitu) albo oświadczenia o wzięciu na użytek własny z jednoczesną informacją o płci 

zwierzyny zaznaczoną na kwicie bądź oświadczeniu. W przypadku pobrania zwierzyny 

na użytek własny obowiązek rozliczenia spoczywa na myśliwym , który dokonał 

odstrzału (Uchwała Zarządu w załączeniu). 
 

4. Zarząd Koła informuje, że myśliwy jest bezwzględnie obowiązany, aby w ciągu 12 

godzin od dokonania odstrzału, przekazać Łowczemu Koła informację o gatunku, ilości 

i płci pozyskanej zwierzyny; informacje te należy przekazać w formie SMS-a bądź 

telefonicznie (tel. 668 808 745) bądź poczta elektroniczną na adres 

adamrajewski@vp.pl 
 

5. Zarząd Koła przypomina, że utrzymano zasadę  iż w przypadku brania tuszy 

pozyskanej zwierzyny grubej na  użytek własny obowiązuje:  odpłatność 100 % wagi 

realnej zważonej za pomocą dostępnych w bazie wag lub potwierdzonej przez 

dostępnego kolegę członka naszego Koła , pomnożonej przez cenę jednostkową 

pierwszej klasy obowiązującą w najbliższym punkcie skupu za dany gatunek zwierzyny 

oraz  5 % podatku VAT. Przy dokonywaniu odpłatności tytułem wpłaty bezwzględnie 

należy wpisać gatunek zwierzyny , wagę oraz łowisko w którym zwierzyna została 

pozyskana. 
 

6. Zarząd Koła przypomina, że myśliwy jest odpowiedzialny za bezpieczne używanie 

broni i amunicji i jest obowiązany – na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia ministra 

środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i 

znakowania tusz – do przestrzegania zasady przystrzeliwania broni co najmniej raz w 

roku.  

 


