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Obwód  159- Prace gospodarcze na sezon łowiecki 2011–2012 paśniki i posypy  

1)Wyznaczeni Koledzy zobowiązani są do całorocznej  opieki nad stanem technicznych 
paśników, posypów (wyczyszczenia paśnika , w związku z pojawieniem się pasożytów u 

zwierzyny płowej zaleca się dokładne wywapnowanie terenu wokół paśnika, wkopania 
lizawek -w okolicy każdego paśnika muszą być co najmniej trzy, w razie ich braku , należy 
wykonać  i wkopać nowe, ewentualny remont paśnika, uzupełnianie soli w lizawkach  
(przez cały rok) .Prace należy wykonać do 20.04.2011 r. a protokoły z prac pisemnie 
proszę dostarczyć  łowczemu do dnia 01.05.2011
 numer 

 paśnika

Lokalizacja Odpowiedzialny: 

A-2 Borowa (Kozakowa) Lech Wiśniewski 

A-3 Langlinia   Marcin Deptuła  

A-4 Źródelna   Tomasz Janik 

A-5 Mokra  Tomasz Gawdzik 

A-6 Droga na Rotherową Łąkę Roman Bernacki 

A-1 Sklerotyków Fryderyk Hatlapa 

B-1 Rędzina przy granicy Krzysztof Jasiński  

B-2 Droga na Rędzinę tzw Barczykowa droga Marek Stejskal 

B-3 Za Szkółką w kierunku na Rędzine  Łukasz Wróblewski 

B-4 Droga Kamienna Adam Bielewicz 

B-5 Koło Buków Waldemar Marek 

B-6 Przy linii zaporowej nr 4 Henryk Hatlapa 

B-7 Gosławice Jacek Bara  

C-1 Rędzina  Jan Bierut 

D1 i D2 

 D3 

---------- 

Szemrowice –Warłów likwidacja 

wszystkich starych paśników 

Budowa nowych paśników na stronie  D 

Termin 10.08.2011 

Aleksander Steinhoff 

-------------------------------------------------

Grzybek Grzegorz 

Mateusz Marek 

Andrzej Przywara 

    Wyczyszczenie posypów dla bażantów  

               Termin do 20.04.2011

Jacek Bielewicz 

Henryk Krawczyk

Andrzej Przywara 

Grzybek Grzegorz 
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2.Prace gospodarcze na sezon łowiecki 2011 –2012 ambony i zwyżki

Ze względów  bezpieczeństwa na polowaniu indywidualnym, zobowiązuje się

Kolegów do całorocznej opieki nad wyznaczonymi ambonami i zwyżkami , 

przeglądu  drabin i likwidacji wszystkich  podestów na ambonach , 

usunięcie gniazd os i szerszeni oraz zabezpieczenia środkami chemicznymi 

przed ich tworzeniem. Termin wykonania 30.04.2011. Niestety , wiele osób 

zbagatelizowało problem sprawdzenia ambon w poprzednim sezonie , narażając 

na niebezpieczeństwo innych myśliwych .W związku z powyższym w sezonie 

2011/2012 należy bezwzględnie wymienić drabiny w ambonach krytych i 

wymienić szczeble w siodełkach w swoich wyznaczonych rejonach, które są

starsze niż 3-4 lata i wymagają remontu w terminie do 10.08.2011.  Ambony 

skontrolowane  muszą być w dwóch terminach :pierwszy termin do 30.04 drugi 

do 10.08. Za stan techniczny siodełek zlokalizowanych w terenie leśnym i 

obrzeżach odpowiada myśliwy , który je zbudował .Ponadto w terminie do 

dnia 10.08. 2011 należy zakonserwować drewnochronem 2  ambony 

kryte w swoich rejonach. 

Do dnia 01.05.11 i 11.08.2011  należy przekazać Łowczemu protokół z 

wykonanych  czynności gospodarczych  zaznaczając stan techniczny 

każdego urządzenia  osobno.

     Instruktor strzelectwa  w kole

     Jacek Bielewicz

      Jerzy Wróbel

       Roman Bernacki

       Michał Gawdzik
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Adam Bielewicz duża łąka rędzińska ,kryte + siodełka, granica-kukurydziana i rogowa kryta  

Jacek Bielewicz Zwóz -tapczanowa, Owczarkowa droga, mała łąka rędzińska 2 szt + kryta na 
Brzezinkach 

Henryk Krawczyk 

 Andrzej Przywara 

Zwóz - telefoniczna, Szlezingrowe pole i łąka, Fiwajda siodełka 

Waldemar Marek 

Mateusz Marek 

Zwóz- kukurydza. ,przy Gosławicach (kryta)  

Łukasz Wróblewski 

Grzegorz Kwiatek 

Rzędowice- B-6,  B-7,  B-10 ,,Bierutowa 

Marcin Deptuła Rzędowice   Maćkowa   –szkolna  

Roman Bernacki Rzędowice doły  Michałowa , Łaciata  + zwyżki za Czają  Rzędowice kryta 

Tomasz Gawdzik Rzędowice  Pustkowie ( 2 kryte) + A-15  ,kryta na Kocurach  

Adam Wróblewski Ochmanowe Pole, Świerklańska kryta, siodełka na Ochmanowych, siodełko 
k/Granicy   

Jerzy Mrugalla Wszystkie ambony i siodełka na Koloni Łomnickiej  

Lech Wiśniewski ambony i siodełka na Świerkach ,  

Fryderyk Hatlapa Chłopia Głowa kryte  A 16 ,A17, A-18, A-19 –  

Tomasz Janik Malichów kryte  3 szt,  oraz Dobrodzień Kępa  

Aleksander Steinhoff Kukurydziana przy trzcinach, siodełka na Szemrowicach - ustawienie na 
uprawach 

Krzysztof Jasiński Wszystkie  ambony na Pniach 

Marek Stejskal Kryta na Warłowie-usunięcie resztek + siodełka na Warłowie 3 szt 

Wilhelm Redkiewicz Rotherowa łąka - 2 szt, Str B Janikowa i Przy naszym polu 

Henryk Hatlapa Kryta przy Fiwajdzie  + kryta na Fiwajdzie  

Grzegorz Kwiatek 

 Grzybek Grzegorz 
Jan Bierut, M.Gawdzik 

Sprawdzenie i  inwentaryzacja ambon tzw ‘szwedzkich’ 

Niewykonanie czynności gospodarczych  może skutkować nie przyznaniem  
odstrzału na same zwierzyny płowej. 

Zobowiązuje się wszystkich Kolegów do przypomnienia i stosowania tzw. 
Regulaminu polowań i bezpieczeństwa na polowaniu oraz bezpiecznego 

obchodzenia się z bronią.
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3.W przypadku nagłej potrzeby ochrony pól wyznacza się dyżury myśliwych . 
-dyżury odbywają się w godzinach  21-4 rano w wyznaczonym terminie 
-nieobecność  na dyżurze to wpłata 200  zł do kasy koła( od osoby) 
-istnieje możliwość zmian w harmonogramie, uwagi kierować do łowczego 
-w przypadku wprowadzenia dyżurów ustala się  następujący harmonogram 

1 dzień Henryk Krawczyk Edward Łukoszek  

2 Bogusław Brzeziński Jerzy Wróbel 

3 Jerzy Mrugalla Aleksander  Steinhoff 

4 Michał Gawdzik Roman Bernacki   

5 Jan Gawdzik Marcin Deptuła 
Grzybek Grzegorz 

6 Łukasz Wróblewski Tomasz Gawdzik   

7 Henryk Hatlapa Fryderyk Hatlapa 

8 Marek Stejskal Franciszek Wylenzek   

9 Adam Bielewicz Jacek Bielewicz    
Andrzej Przywara 

10 Krzysztof Jasiński   Antoni Wylenzek   

11 Wilhelm Redkiewicz Tomasz Janik 

12 Adam Wróblewski Lech Wiśniewski 

 13 Jacek Bara Waldemar Marek 
 Mateusz Marek

14 Grzegorz Kwiatek Ryszard Kaszuba 

15  Jan Bierut   Jan Gawdzik 

UWAGA :  wszystkie materiały ( komunikaty, prace gospodarcze, tarcze, deklarację itd. )  
- można pobrać  także drogą elektroniczną  . Należy wejść na stronę koła: 

www.los.bytom.pl
po lewej stronie jest  ,, DLA CZŁONKÓW KOŁA” 
nazwa użytkownika: losbytom hasło :  LOSbytom1948  



Obwód  111 

Prace gospodarcze na sezon łowiecki 2011–2012 paśniki i posypy.   

Każdy myśliwy w swoim rejonie zobowiązany jest do całorocznej  opieki nad 

stanem technicznych urządzeń łowieckich. 

Należy wyczyścić i wywapnować posypy dla bażantów i paśniki dla saren, 

wkopać powalone lizawki i uzupełnić sól.  

W związku z pojawieniem się pasożytów u zwierzyny płowej zaleca się

dokładne wywapnowanie terenu wokół paśników i posypów,  

Likwidacja zniszczonych paśników dla saren. 

Kolega Stanisław Tomasiak – paśnik w rejonie stawu oraz Lasku Zbójeckiego 

Kolega Zbigniew Fryc – paśnik w Hanuszowie oraz Złotogłowice na Górce 

(lasek sosnowy). 

Kolega Bronisław Czechowski – paśnik za laskiem dębowym w kierunku 

poligonu oraz paśnik (spalona stodoła). 

Kolega Damian Buczek – paśnik Piątkowice las oraz na początku lasu jadąc od 

Złotogłowic. 

Prace należy wykonać do 20.04.2011 r. a protokoły z prac pisemnie proszę

dostarczyć  podłowczemu do dnia 01.05.2011 



           W związku ze stwierdzeniem włośnicy u dzika /woj. opolskie / 

   Zarząd koła Łoś w Bytomiu zobowiązuje wszystkich  Kolegów 

   do badań w kierunku  wykluczenia włośnicy dzików pobieranych 

   na użytek własny .Według zarządzenia lekarza  weterynarii pobiera 

   się  6 próbek wielości orzecha laskowego z  

       - obu filarów przepony w przejściu do części ścięgnistej  

       -  z mięśni żuchwy 

       -  z mięśni dolnej części nogi 

       -  z mięśni  międzyżebrowych 

       -  z  mięśni  języka 

                                                                  Łowczy koła  

                                                                   Jan Gawdzik 

    



Lp. CZYNNOŚĆ jednostka miary ilość godzin Cena jednostkowa zł Wartość zł

1 2 3 4 5 6

                              Nazwisko i imię                                             podpis

SPRAWDZONO:
                              Nazwisko i imię                                             podpis

                              Nazwisko i imię                                             podpis

                     (Koło Łowieckie)

................................................................

                                                                                                         PROTOKÓŁ                                       
z czynności gospodarczych

Obwód nr.....................................

Data:..........................................

1........................................................................

2........................................................................

WYKONAWCY: 1..........................................................................................................

                              2 .........................................................................................................

                              3..........................................................................................................

Uwaga: Rubryki 1-4 wypełnia wykonawca czynności gospodarczych.

Jeżeli w pracach wzięła udział większa ilość myśliwych - wykaz uczestników należy sporządzić na odwrocie

Rubryki 5-6 wypełnia wyznaczony członek Koła Łowieckiego wartościując wykonane urządzenia, zebraną z poletek karmę, prace społeczne myśliwych itp..



                                                                                                       ……………………………… 

                                                                                                                   ( miejsce i data ) 

Koło Łowieckie ,,Łoś” Bytom 

…………………………………………………………………………. 
                ( imię i nazwisko oraz stanowisko osoby oglądającej) 

          Protokół oględzin tuszy zwierzyny pobranej na użytek własny 

Myśliwy zgłaszający……………………………………………………………………. 

Data i miejsce pozyskania zwierzyny…………………………………………………… 

Rodzaj zwierzyny i waga tuszy…………………………………………………………. 

Uwagi…………………………………………………………………………………… 

……………………..                                                              ………………………… 
 podpis myśliwego                                                                                               podpis oglądającego 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                ……………………………… 

                                                                                                                   ( miejsce i data ) 

Koło Łowieckie ,,Łoś” Bytom 

…………………………………………………………………………. 
                ( imię i nazwisko oraz stanowisko osoby oglądającej) 

          Protokół oględzin tuszy zwierzyny pobranej na użytek własny 

Myśliwy zgłaszający……………………………………………………………………. 

Data i miejsce pozyskania zwierzyny…………………………………………………… 

Rodzaj zwierzyny i waga tuszy…………………………………………………………. 

Uwagi…………………………………………………………………………………… 

……………………..                                                              ………………………… 
 podpis myśliwego                                                                                               podpis oglądającego





Karta ewidencyjna myśliwego 
 

 
.........................................................................................     ............................................................................ 
                                                                            imię i nazwisko                                                                                                                 nr legitymacji PZŁ 
 

......................................    ................................              .................................         ....................................... 
adres zamieszkania: ulica                                             kod pocztowy                                                                telefon                                                               adres e-mail 
 
Data urodzenia ................................................................ 
 

Miejsce urodzenia ........................................................... 
 

Imię ojca ......................................................................... 
 

Nazwa i adres miejsca pracy ........................................... 
..........................................................................................
.......................................................................................... 
 

Telefon w pracy ............................................................... 
 

Wykształcenie ................................................................. 
 

Zawód wykonywany ....................................................... 
 

Znajomość języków obcych ............................................ 
..........................................................................................
.......................................................................................... 
 

Koło łowieckie macierzyste ............................................ 
.......................................................................................... 
.......................................................................................... 
 

Koło łowieckie niemacierzyste ....................................... 
..........................................................................................
..........................................................................................
.......................................................................................... 
.......................................................................................... 
 
PESEL ............................................................................. 
.......................................................................................... 
 
NIP .................................................................................. 
......................................................................................... 
 
URZĄD SKARBOWY ................................................... 
.......................................................................................... 
 

 
Data i miejsce przyjęcia do PZŁ ........................................... 
................................................................................................ 
 

Data zdania egzaminu łowieckiego ....................................... 
................................................................................................ 
 
 

 
 

 
Kwalifikacje łowieckie 

 
Data uzyskania 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 Funkcje w kole 

i Zrzeszeniu 
Okres pełnienia 

od do 
  

 
  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 
Składka na PZŁ 

    

 
Rok 

 
Kwota 

    

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     



    Odznaczenia łowieckie 
 

Rodzaj odznaczenia 
 

Data nadania 
  

Pies myśliwski 
Nr w księdze 
rodowodowej 

 
Uwagi 

      
 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     
 

 
 

     

 
 

   
Ptak łowczy 

 
Uwagi 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
Broń myśliwska 

 
Broń myśliwska Nr pozwolenia .............................................. Przez kogo wydane ....................................................................... 

 
rodzaj 

 
nr broni 

 
kaliber 

 
marka 

 
rok produkcji 

     
 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

Medalowe trofea łowieckie 
 
 

Rodzaj trofeum 

 
 

Ilo ść punktów 

 
 

Miejsce wyceny 

 
Data 

pozyskania 

Obwód łowiecki 
pozyskania, 
nadleśnictwo 

 
 

Nr katalogowy 
 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
Inne informacje 

 
 

 
 
Uwaga: aktualizacja danych na koniec roku 


