Obwód 159
1. Prace gospodarcze na sezon !owiecki 2013-2014 pa niki i posypy

Wyznaczeni Koledzy zobowi zani s do ca!orocznej opieki nad stanem technicznym
pa ników, posypów (wyczyszczenie pa nika , wywapnowania terenu wokó! niego,
wkopania lizawek - w okolicy ka dego pa nika musz by co najmniej trzy, w razie ich
braku , nale y wykona i wkopa nowe, ewentualny remont pa nika, uzupe!nianie soli w
lizawkach (przez ca!y rok) .
Prace nale y wykona do 15.05.2013 r., a protoko!y z prac prosz dostarczy !owczemu
do dnia 20.05.2013r.
numer Lokalizacja
pa nika
A-2
Borowa (Kozakowa)

Odpowiedzialny:
Lech Wi niewski

A-3

Langlinia

Krystian Werner

A-4

ródelna

Tomasz Janik

A-5

Mokra

Tomasz Gawdzik, Joanna Lig za

A-6

Droga na Rotherow " k

Roman Bernacki

A-1

Sklerotyków

Fryderyk Hatlapa

B-1

R dzina przy granicy

Krzysztof Jasi ski

B-2

Droga na R dzin tzw Barczykowa droga Marek Stejskal

B-3

Gos!awice -przeniesiony

Jacek Bara,

B-4

Droga Kamienna

Adam Bielewicz

B-5

Ko!o Buków

Waldemar Marek

B-6

Przy linii zaporowej nr 4

Henryk Hatlapa

C-1

R dzina

Jan Bierut

D1,D2,
Szemrowice War!ów 3szt
D3
Wyczyszczenie posypów dla ba antów.
Przeniesienie posypu przy obwodnicy na drug
stron .
Termin do 15.05.13

"ukasz Wróblewski
Jacek Bielewicz
Henryk Krawczyk
Piotr Lig za
Dariusz Szastok
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2. Prace gospodarcze na sezon !owiecki 2013-2014 ambony i zwy ki

Ze wzgl dów bezpiecze stwa na polowaniu indywidualnym, zobowi zuje si Kolegów do
ca!orocznej opieki nad wyznaczonymi ambonami i zwy kami , przegl du

drabin,

usuni cie gniazd os i szerszeni oraz zabezpieczenia rodkami chemicznymi przed ich
tworzeniem /bardzo wa ne/. Termin wykonania 15.05.2013r.
W zwi zku z powy szym w sezonie 2013/14 nale y bezwzgl dnie wymieni
ambonach krytych

lub wymieni

drabiny w

szczeble w siode!kach w swoich wyznaczonych

rejonach, które s starsze ni 4 lata. Termin wykonania 15.05.2013.
Niepewne siode!ka nale y natychmiast zlikwidowa a w miejsce nich powinny by
wystawione nowe . O likwidacji ambon lub siode!ek nale y powiadomi !owczego.

Ambony skontrolowane musz by w dwóch terminach :
pierwszy termin do 15.05.2013r.
drugi termin do 10.08. 2013r.

Za stan techniczny siode!ek zlokalizowanych w terenie le nym i obrze ach odpowiada
my liwy , który je zbudowa! .

Do dnia 20.05.2013 i 10.08.2013 nale y przekaza "owczemu protokó! z wykonanych
czynno ci gospodarczych zaznaczaj c stan techniczny ka dego urz dzenia osobno###

Niewykonanie czynno ci gospodarczych mo e skutkowa wstrzymaniem odstrza!u.
Zobowi zuje si wszystkich Kolegów do przypomnienia i stosowania tzw. regulaminu
polowa i bezpiecze stwa na polowaniu oraz bezpiecznego obchodzenia si z broni .
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Adam Bielewicz
Jacek Bielewicz

du a ! ka r dzi ska wymiana szczebli , kryte + siode!ka, granicakukurydziana i rogowa kryta
Zwóz -tapczanowa, Owczarkowa droga, ma!a ! ka r dzi ska 2 szt wymiana
szczebli/ + kryta na Brzezinkach

Henryk Krawczyk

Zwóz - telefoniczna, Szlezingrowe pole i ! ka, + siode!ko na Zwozie /zakole/

Waldemar Marek

Zwóz- kukurydza. ,przy Gos!awicach od strony Zwozu kryta- likwidacja
oraz nowa na Hadasikach
Rz dowice- B-6, B-7, ,,Bierutowa

"ukasz Wróblewski
Marcin Deptu!a
+stazysta Zalejski
Mariusz
Roman Bernacki

Rz dowice Ma kowa, szkolna nowa - wymiana szczebli

Grzegorz Kwiatek

Rz dowice do!y Micha!owa , "aciata + zwy ki za Czaj Rz dowice kryta
Wymiana szczebli
Rz dowice Pustkowie 2 szt + A-15 i kryta na Kocurach opieka nad gawr
Wymiana szczebli
Ochmanowe Pole, wierkla ska kryta wymiana szczebli, siode!ka na
Ochmanowych, siode!ko k/Granicy
Wszystkie ambony i siode!ka na Koloni "omnickiej 4 szt

Lech Wi niewski

ambony i siode!ka na wierkach , wymiana szczebli

Fryderyk Hatlapa

Ch!opia G!owa kryte A 16 ,A17, A-18, A-19 – wymiana szczebli za
wyj tkiem A-16

Tomasz Janik
Wilhelm Redkiewicz
Aleksander Steinhoff

Ambony na Pniach i k/naszych pól strona B likwidacja tzw skórkowej
Wymiana szczebli

Krzysztof Jasi ski

Malichów Kryte 4 szt wymiana szczebli

Marek Stejskal

siode!ka na War!owie 3 szt i czwórka na K pie

Edward "ukoszek

Rotherowa ! ka - 2 szt, wymiana szczebli

Henryk Hatlapa

Kryta przy Fiwajdzie + kryta na Fiwajdzie
Fiwajda siode!ka – 2 szt wymiana szczebli

Jan Bierut, Micha!
Gawdzik + wszyscy
sta y ci.
Odp. Jan Bierut

Inwentaryzacja ambon na polowania szwedzkie na stronie A iB
Drobne naprawy wymiana szczebli i unieruchomienie ambon

Tomasz Gawdzik
Adam Wróblewski

Kukurydziana przy trzcinach, siode!ka na Szemrowicach - 3 szt
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3. W przypadku nag!ej potrzeby ochrony pól wyznacza si dy ury my liwych

• dy ury odbywaj si w godzinach 21-4 rano w wyznaczonym terminie
• sta y ci pe!ni dy ur razem z opiekunem
• istnieje mo liwo zmian w harmonogramie, uwagi kierowa do !owczego
• dy ury mog ruszy ju z pocz tkiem maja.
O rozpocz ciu dy urów !owczy powiadomi smsem.
W przypadku wprowadzenia dy urów ustala si nast puj cy harmonogram
1 dzie
Henryk Krawczyk
Edward "ukoszek
2

Bogus!aw Brzezi ski

Jerzy Wróbel

3

Jerzy Mrugalla

Aleksander Steinhoff

4

Micha! Gawdzik

Roman Bernacki

5

Jan Gawdzik

Marcin Deptu!a

6

"ukasz Wróblewski

Tomasz Gawdzik

7

Henryk Hatlapa

Fryderyk Hatlapa

8

Marek Stejskal

Franciszek Wylenzek

9

Adam Bielewicz

Jacek Bielewicz

10

Krzysztof Jasi ski

Antoni Wylenzek

11

Wilhelm Redkiewicz

Tomasz Janik

12

Adam Wróblewski

Lech Wi niewski

13

Jacek Bara

Waldemar Marek

14

Grzegorz Kwiatek

Ryszard Kaszuba

15

Jan Bierut

Jan Gawdzik

UWAGA :
wszystkie materia!y ( komunikaty, prace gospodarcze, tarcze, deklaracj itd. )
mo na pobra tak e drog elektroniczn ze strony ko!a: www.los.bytom.pl
• po lewej stronie klikamy na ,, DLA CZ"ONKÓW KO"A”
• nazwa u ytkownika: losbytom
• has!o : LOSbytom1948
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................................................................
Obwód nr.....................................

(Ko!o "owieckie)

PROTOKÓ!
z czynno ci gospodarczych
Data:..........................................
Lp.

CZYNNO

1

jednostka miary

2

3

ilo

godzin
4

Cena jednostkowa z!
5

Warto

z!

6

WYKONAWCY: 1..........................................................................................................
Nazwisko i imi

podpis

2 .........................................................................................................
Nazwisko i imi

3..........................................................................................................
Nazwisko i imi

podpis

Uwaga: Rubryki 1-4 wype!nia wykonawca czynno ci gospodarczych.
Rubryki 5-6 wype!nia wyznaczony cz!onek Ko!a "owieckiego warto ciuj c wykonane urz dzenia, zebran z poletek karm , prace spo!eczne my liwych itp..
Je eli w pracach wzi !a udzia! wi ksza ilo

SPRAWDZONO: 1........................................................................

podpis

my liwych - wykaz uczestników nale y sporz dzi na odwrocie

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

Za wiadczenie o przystrzelaniu broni my liwskiej

Kol. ............................................................, dokona• w dniu.........................
(imi i nazwisko)
na strzelnicy............................................................ przystrzelania, nast puj cej broni:
Lp.

Nazwa broni

Marka-kaliber

Nr fabryczny

Wynik przystrzelania *
lufa gwintowana
lufa g!adka

* wpisuje si spe•nia lub nie spe•nia warunków

Kol. ..........................................................................., spe•ni• obowi zek wynikaj cy z § 8 Rozporz dzenia
(imi i nazwisko)

Ministra rodowiska w sprawie szczegó•owych zasad i warunków wykonywania polowania Dz.U. 61/2005

Instruktor strzelectwa my liwskiego

...........................................................................................
(imi i nazwisko, nr legitymacji, podpis)

Za wiadczenie o przystrzelaniu broni my liwskiej

Kol. ............................................................, dokona• w dniu.........................
(imi i nazwisko)
na strzelnicy............................................................ przystrzelania, nast puj cej broni:
Lp.

Nazwa broni

Marka-kaliber

Nr fabryczny

Wynik przystrzelania *
lufa gwintowana
lufa g!adka

* wpisuje si spe•nia lub nie spe•nia warunków

Kol. ..........................................................................., spe•ni• obowi zek wynikaj cy z § 8 Rozporz dzenia
(imi i nazwisko)

Ministra rodowiska w sprawie szczegó•owych zasad i warunków wykonywania polowania Dz.U. 61/2005

Instruktor strzelectwa my liwskiego

...........................................................................................
(imi i nazwisko, nr legitymacji, podpis)

………………………………
( miejsce i data )
Koło Łowieckie ,,Ło ” Bytom
………………………………………………………………………….
( imi i nazwisko oraz stanowisko osoby ogl daj cej)

Protokół ogl dzin tuszy zwierzyny pobranej na u ytek własny
My liwy zgłaszaj cy…………………………………………………………………….
Data i miejsce pozyskania zwierzyny……………………………………………………
Rodzaj zwierzyny i waga tuszy………………………………………………………….
Uwagi……………………………………………………………………………………

……………………..

…………………………

podpis my liwego

podpis ogl daj cego

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

………………………………
( miejsce i data )
Koło Łowieckie ,,Ło ” Bytom
………………………………………………………………………….
( imi i nazwisko oraz stanowisko osoby ogl daj cej)

Protokół ogl dzin tuszy zwierzyny pobranej na u ytek własny
My liwy zgłaszaj cy…………………………………………………………………….
Data i miejsce pozyskania zwierzyny……………………………………………………
Rodzaj zwierzyny i waga tuszy………………………………………………………….
Uwagi……………………………………………………………………………………

……………………..
podpis my liwego

…………………………
podpis ogl daj cego

Przyj te i obowiązujące uchwały na Walnym Zebraniu w dniu 25.04.2012
6. W.Z. zatwierdziło podział obwodu 159 na rejony polowań obowiązujące od 01
lipca 2012.
7.W.Z przyjęło uchwałę wprowadzającą zakaz polowanie w terenie leśnym i łąkach
śródleśnych na dziki w okresie od 01.05 do 30.07.
8.Zobowiązuje się kolegów do przystrzelania broni kulowej przed okresem polowań
jednak nie później niż przed datą zwołania WZ członków koła, oraz obowiązkowego
uczestnictwa w treningu strzeleckim organizowanym przez Zarząd Koła. Dokument
potwierdzający przestrzelanie broni należy dostarczyć do Zarządu Koła.
9.Trofeum zwierzyny pozyskane zgodnie z zasadami wykonywania polowania i
etyką łowiecką należy się myśliwemu ,który zwierzynę pozyskał.
10.Trofeum w stanie nie spreparowanym w ciągu 48 godzin musi być pokazane
członkowi Zarządu Koła lub strażnikowi. Członkowie Zarządu kola okazują trofeum
Prezesowi Koła. W przypadku nie zastosowania się do powyższych zaleceń Zarząd
Koła ma prawo wstrzymać odstrzał temu myśliwemu i nie przyznać mu odstrzału
samca zwierzyny płowej w następnym sezonie.
11.Tusze zwierzyny grubej mogą zostać pobrane na użytek własny lub odstąpione
myśliwym, po ocenie wagi dokonanej przez wyznaczonych kolegów (członkowie
Zarządu i strażnik łowiecki). W przypadku nieobecności wyznaczonych kolegów
należy wykonać zdjęcie z położoną bronią na zwierzynie ocenić wagę i przesłać
łowczemu (obw.159) lub podłowczemu (obw.111) lub dokonać oceny wagi w
punkcie skupu dziczyzny w Dobrodzieniu.
12.Członkowie Kola mogą zapraszać innych myśliwych na polowanie zbiorowe po
wcześniejszym uzyskaniu zgody Łowczego Koła nie później niż 7 dni przed
polowaniem. W polowaniu zbiorowym może uczestniczyć maksimum 5
zaproszonych myśliwych. zarząd Koła ma prawo zaprosić na polowanie zbiorowe
myśliwych ,członków władz PZŁ i Nadleśnictw.
13.Zaproszony myśliwy wykonuje polowanie na warunkach jak inni członkowie
Koła, podporządkowując się obowiązującym w Kole zasadom. Wszelkie należności
finansowe pokrywa osoba zapraszająca.
14.W.Z zobowiązuje prowadzącego polowanie zbiorowe do sprawdzenie
dokumentów uprawniających do wykonywania polowania wszystkich myśliwych
(łącznie z wkładką selekcji), przed rozpoczęciem polowania zbiorowego.
15.Dopuszcza się używanie psów do polowania na ptactwo, do poszukiwania
postrzałków oraz do polowań zbiorowych na zwierzynę grubą.
14.Po 1 sierpnia w przypadku nie wykonania planu pozyskania rogaczy, selekcjoner
może otrzymać następny odstrzał rogacza (obw.159).
16.W.Z anulowało uchwałę dotyczącą otrzymania prawa pozyskania drugiego jelenia
byka po 30. listopada. Łowczy Koła oceni stan realizacji odstrzału jeleni byków i
podejmie decyzje co do przyznania dodatkowego odstrzału na jelenie byki dla
kolegów.
17.Zabrania się polowania na stronie obwodu na 5 dni przed planowanym na tej
stronie polowaniem. Zarząd Koła może ten okres zmienić w stosunku do konkretnych
polowań zbiorowych lub dewizowych informując o tym myśliwych w "książce

ewidencyjnej".
18.Ustala się. plan pozyskania dzików (obw.159)
-0d 01.03 do 31.05. przelatki,
-0d 01.06. do 15.01. wg przyznanego odstrzału,
-od 16.01. do 28.02. warchlaki.
Zaleca się całoroczną ochronę loch prowadzących.
19.Wykonane lub nieważne już druki odstrzałów oraz protokoły oględzin trofeów
zwierzyny płowej należy zwrócić Łowczemu (obw.159) i podłowczemu (obw.111)
przed pobraniem nowego odstrzału, a kwity z punku skupu i protokoły oględzin tusz
zwierzyny pobranej na użytek własny należy przekazać w ciągu 7 dni
Łowczemu(159) i Podłowczemu (111).
20.Pozyskanie każdej sztuki zwierzyny łownej należy zgłosić w ciągu 24 godzin
Łowczemu lub Podłowczemu Koła niezależnie od dokonanego wpisu w książce
ewidencji zgłoszeń.
21.Zgłoszenie-wpis w Książce Ewidencji na wykonywanie polowania jest ważne nie
dłużej jak do momentu dokonania wpisu do godz.10.00 dnia następnego. Wpis może
obowiązywać na podchód, wieczorny i ranny. Po zakończeniu polowania należy
wpisać w książce zgłoszeń ilości oddanych strzałów (pudeł ) wraz z ilością
pozyskanej zwierzyny (również lisy, borsuki, kuny itp.)
22.Łowczy Koła odpowiada za zgodność "Książek ewidencji na polowaniach
indywidualnych " z obowiązującymi przepisami oraz kontroluje prawidłowość
dokonywanych w niej wpisów przez myśliwych, mając w tym zakresie do pomocy
Podłowczego.
23.Każdy myśliwy zapisując się w książce ewidencji zgłoszeń musi podać tylko
jeden ścisły rejon polowania nie zajęty przez innego myśliwego. Ewentualne
zapisanie się na ten sam rejon ,gdzie wpisany jest inny myśliwy, możliwe jest tylko
po uprzednim uzgodnieniu z nim . Wpis do książki musi być dokonany czytelnie.
24.WZ upoważnia Zarząd Koła do przydzielenia zakresu czynności gospodarczych
wyznaczonym myśliwym.
25.Zobowiązuje się Kolegów do terminowego wykonywania prac gospodarczych
zleconych przez Zarząd Koła, oraz uczestnictwa w tzw. niedzieli gospodarczej.
Niewykonanie zleconych czynności może skutkować wstrzymaniem odstrzału na
okres minimum 3 miesięcy. Protokoły z wykonania czynności gospodarczych należy
przekazać Łowczemu lub Podłowczemu Koła w wyznaczonym terminie.
26.W.Z .zobowiązuje Zarząd Koła do podjęcia decyzji o zorganizowaniu polowania
dewizowego w miarę potrzeb i możliwości lub braku płynności finansowej Koła.
27.Zysk z działalności Koła przeznacza się w całości na statutowa działalność Koła,
ochronę przyrody, poprawę warunków bytowania zwierzyny oraz zagospodarowania
łowisk.
28.Powyższe uchwały obowiązują do momentu wprowadzenia zmian lub ich
likwidacji.

Dodatkowe propozycje uchwał na Walne Zebranie w 2013
1.Ustala się wagę cieląt /ryczałtowo/ pobranych na użytek własny
• w okresie od 01.10. do 01.11. 30 kg x cena punktu skupu
• w okresie od 02.11. do końca sezonu 35 kg x cena punktu skupu
2. Ustala się cenę łań /ryczałtowo/ pobranych na użytek własny
• w okresie od 01.10. do 01.11. 55 kg x cena punktu skupu
•w okresie od 02.11. do kończ sezonu 60 kg x cena skupu
3. Ustala się kwotę 50 zł za zaproszonego myśliwego na polowanie zbiorowe, którą
wpłaca zapraszający.

W związku z bardzo wysokim /narzuconym przez Nadleśnictwo/ planem
odstrzału zwierzyny grubej sugeruje się budowę ambon na polowania zbiorowe.
Niestety, zarząd nie może przeznaczyć środków na w/w zakup ze względu na
duże szkody w uprawach w sezonie 2013/14 i proponuje jednorazową składkę
150 zł na w/w cel.
Na polowaniach zbiorowych w sezonie 2012/13 pozyskano 39 szt. zwierzyny
grubej.

Zarząd może zaprosić dodatkowych gości na polowania zbiorowe.
Za akceptacją zarządu myśliwy może zaprosić innego myśliwego na polowanie
indywidualne. Zaproszony myśliwy poluje tylko w obecności zapraszającego
myśliwego.

