
Z uwagi na stan epidemii i braku możliwości zorganizowania walnego zgromadzenia ZARZĄD postanowił 
zrobić krótkie sprawozdanie za sezon 2019/2020.

Sezon ten był dla naszej gospodarki trudny , a trudności spowodowane były ASF-em , zmianom 
łowczego okręgowego jak i szeregiem zmian dotyczących gospodarki Łowieckiej.

Mimo wszystkich trudności udało nam się zorganizować ceremoniał nadania sztandaru dla naszego 
koła , czy zorganizować konkurs psów dzikarzy w naturalnych warunkach pod skrzydłami zarządu 
okręgowego Poznań . Koło naszę brało udział w festynach charytatywnych, czy zbórce krwi.

Pomimo ciężkiego roku i szkód w wysokości 92084 zł zakończyliśmy sezon na plusie -13071 zł . Na tak 
dobry wynik przyczyniły się polowania komercyjne, które przyniosły 81738zł bez tusz . Ten wynik nie
byłby możliwy bez Waszej bardzo dużej pomocy , za co serdecznie dziękujemy.

Do grona członków naszego koła dołączył kol. Paweł Antos

Realizacja planu  :

                        pl / wy                                           

   Jelenie razem         =  33/31                                   

      byki              =   12/12                                  

      łanie             =  15/16

    cielęta              =  6/3

   Daniele razem         = 7/4

       byki              =  1/1

      łanie              =  3/1

      cielęta            =  2/1

   Sarny razem           =  52/45

      kozły razem        =   22/22

      kozy              =   20/15

      koźlęta            =   10/8

   Dziki                 = 105/337              plus 24 sanitarne i 8 na terenie wyłączonym co łączie daje 369 sztuk

     lisy                = 130/100

 Trofealistyka : 

- Dwa byki czekają na wycenę medalową kolegów Wiesława i Marcina Fiszera



– srebno medalowego rogacza  pozyskał kol .Jarosław Nowakoski

– brązowy medal rogaczapozyskał kol.Marcin Fiszer

– Srebno medalowy oręz odyńca pozyskał kol. Marcin Fiszer

– rekordowy rok pod względem odyńców powyżej 100 kg pozyskaliśmy aż 11 sztuk

 Nowy rekord koła dzika odyńca o wadze 158 kg kolegi Marcina Fiszera

 Do klubu 100 dołączyli 

 Gos Franciszek

 Węgrzyn Jarosław 

 Frankowski Łukasz

 Piechocki Hubert

Stażyści:

 Monika Walorczyk

 Roksana Wasik

 Tomasz Dokuczal

Szkody na dzień 20.05.2020 – 2.500,- PLN

Koleżanki , koledzy w krótkim sprawozdaniu zapomnieliśmy wyłonić Króla Lisiarza sezonu 
2019/2020 , Króla Polowań Indywidualnych , Króla Polowań  Zbiorowych sezonu 2019/2020. 
Dyplomy pamiątkowe Zarząd wręczy przy najbliższej okazji . 
A więc :
 
                                                                   Król Lisiarzy
1 miejsce z dorobkiem 20 drapieżników Dobiesław Fiszer
2 ex aeguo z dorobkiem 14 drapieżników Marek Cydejko i Marcin Fiszer
 3 miejsce z dorobkiem  11  drapieżników  Marcin Kadziszewski 

                                                             Król Polowań  Indywidualnych
1 miejsce Marcin Fiszer
2 miejsce Wiesław Fiszer
3 miejsce Dobiesław Fiszer

                                                         Króla Polowań  Zbiorowych
1 miejsce Hubert Klawe
2 miejsce Dobiesław Fisze
3 miejsce Krzysztof Flajszer


