
 
 
 
 
 
 
 
 
L.dz. 31/2012                                Bytom, 15.06.2012 
 
 
 

KOMUNIKAT NUMER 2/2012 
 
 
Zarząd Koła Łowieckiego „ŁOŚ” w Bytomiu informuje, że na Walnym 

Zebraniu Członków Koła w dniu 29.04.2012r. przyjęto uchwały i wnioski jak 

niżej. 

 
1.WZ zatwierdziło przedstawione sprawozdania z działalności Koła za 
rok 2011/2012 oraz udzieliło absolutorium poszczególnym członkom 
Zarządu Koła Łowieckiego „ŁOŚ” ;  

-Prezesowi Koła, 

-Łowczemu Koła, 
-Podłowczemu Koła, 

-Skarbnikowi Koła, 
-Sekretarzowi Koła,  

2.WZ przyjęto przedstawiony roczny plan łowiecki na rok  2012/2013 
dla obwodów łowieckich nr 111 i 159. 

3.WZ zatwierdziło przedstawiony plan budżetu Koła Łowieckiego Łoś 
na rok 2012/2013 oraz plan prac gospodarczych na 2012/2013 rok. 
4.WZ przyjęło uchwałę zatwierdzającą bilans finansowy koła za rok 
2011/2012r. 
5.WZ podjęto uchwałę o przeniesieniu kwoty 27352,20zł w całości na 
bieżącą działalność statutową koła, ochronę przyrody, poprawę 
warunków bytowania zwierzyny oraz zagospodarowanie łowisk, 
5.W związku ze znikomym oprocentowaniem środków finansowych 
zdeponowanych na rachunku bankowym, wnioskuje się o podjęcie 
działań w celu podwyższenia stóp procentowych lub utworzenia 
depozytu. 
6.Podjęto uchwałę zwalniającą kol. Józefa Wiśniewskiego długoletniego 
członka naszego koła z rocznej składki oraz prac gospodarczych  na 
rzecz koła.  
7.WZ przyjęło uchwałę wprowadzającą  zakaz polowanie w terenie 



leśnym i łąkach śródleśnych na dziki w okresie od 01.05 do 31.08. 

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 i indywidualne 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.WZ 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 wyłącznie do polowania na ptactwo, 
do poszukiwania postrzałków oraz do polowań zbiorowych na zwierzynę 
grubą. 
14.Po 1 sierpnia 2012r. w przypadku nie wykonania planu pozyskania 
rogaczy, selekcjoner może otrzymać następny odstrzał rogacza 
(obw.159). 
16.WZ 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 zbiorowym lub dewizowym. 
Zarząd Koła może ten okres zmienić w stosunku do konkretnych 
polowań zbiorowych lub dewizowych informując o tym myśliwych w 
"książce ewidencyjnej". 
18.Ustala się następujący 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 
zgodnie z dodatkowym podziałem rejonów. 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, 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.WZ 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. 
 
Sprawy gospodarcze 
 

• Na dzień 1.07.2012 na godzin ę 9:00 Zarząd Koła zwołuje 

„niedziele gospodarcz ą”. Zbiórka przy magazynie. 

Stawiennictwo Członków Koła jak i Kandydatów jest obowiązkowe, za 

wyjątkiem myśliwych z obwodu 111. Koledzy z Nysy są oczywiście mile 

widziani. W przypadku nieobecności prosimy o przybycie osoby 

zastępującej. Prosimy o zabezpieczenie odpowiednich narzędzi (młotki, 

obcęgi, kleszcze itp.).  

 
• Zgodnie z uchwałą Walnego zebrania z dniem 1 lipca 2012 wprowadza 

się nowy podział obwodu 159 na rejony do wykonywania polowania 

indywidualnego.  

(mapa obwodu została przesłana w materiałach na WZ, znajduję się na 

stronie Koła oraz będzie wywieszona przy książce) 

  
L p Nazwa Opis  Uwagi 

STRONA  „A” 
 
 Dobrodzień Klin A  pola między drogami asfaltowymi 

Dobrodzień- Rzędowice, a drogą 
Bzionków - Dobrodzień 

Rejon 1- A 

 Malichów pola od pawilonu Pyka / białe sypialnie/ 
asfaltem do drogi na Rzędowice – 
Klekotna -do dołów /Szwajcaria/ 

Rejon 2 -A 

 Pustkowie A od dołów /szwajcaria/  do lasu k/Kol 
Tomasza  

Rejon 3 -A 
 

 Malichów las od stawów koło leśniczówki Kocury  
w kierunku  Malichowa –lewa -  
prawa strona 

Rejon 4 -A 

 Kocury  Telefoniczna do Mokrej do  Chłopiej 
Głowie  

Rejon 5 -A 



do leśniczówki Kocury do A-15 
 Rotherowa Łąka Cała i oddziałyod pasnika A-6 „ 

mokra” do telefonicznej do krzyza 
Rejon 6A 

 Klekotna  A Pola Rejon od Rotherowej łąki, do drogi 
na Brzezinki 

Rejon  7 -A 

 Klekotna A  
granica 

Od drogi na Brzezinki do granicy  
obwodu  
i drogi Klekotna- Kolonia Łomnicka 

Rejon 8 A 

 Kolonia Łomnicka cała Rejon 9- A 
 Świerkle całe Rejon 10-A 
 Chłopia Głowa cała Rejon 11- A 
 Brzezinki   Przy leśniczówce Brzezinki rejon 

Ochmanowe łąki - Borowa łamana do 
dróg świerklańskiej, -sklerotyków  - 
telefoniczna. 

Rejon  12- A 

Na stronie „A” pozostawia się przyjęte zwyczajowo  rejony. Maliniak, Przesute 
Góry, buk, źródelna, ,borowa, jesionowa, cmentarz, itp. 
 

STRONA  „B”  
 Hadasiki pole od wiaduktu środkowego /posyp/ do 

drogi asfaltowej Gosławice – 
Rędzina-do granicy lasu 

Rejon b-1 

 Fiwajda od drogi’ szutrowej” w kierunku 
obwodnicy do wysokości wiaduktu 
środkowego   do drogi Dobrodzień  - 
Rzędowice. 

Rejon b-2 

 Rzędowice - szkolna od książki do do drogi szutrowej na 
Fiwajdzie 

Rejon b-18 
 

 Rzędowice las   
strona prawa 

Strona prawa od  książki drogą  na 
Rędzinę do krzyżówki z drogą na 
buki/ w kierunku na Zwóz  do linii 
przy paśniku w prawo w kierunku 
ambony ‘ szkolnej’. 

Rejon b-3 

 xxxxxxxxxxxx Strona lewa od paśnika  B-7 w 
kierunku asfaltu  Gosławice -Rędzina 
w lewo –do drogi na Rzędowice k/ 
małej łąki rędzinskiej w lewo do 
krzyżówki z drogą na buki w lewo do 
paśnika B-7 

Rejon b-4 

 Rzędowice las  
lewa strona 

– rejon od książki do drogi na buki  w 
lewo – 2 oddziały do drogi na łąkę 
rzędowicką do łąki 

Rejon b-5 

 Barczykowa droga -
prawa strona 

rejon od parkingu przy asfalcie/ koło 
Tomasza/ prawa strona do drogi na 
buki i w prawo 
– 2 oddziały 

Rejon b-6 

 Barczykowa droga 
lewa strona 

od parkingu przy asfalcie lewa strona   
2 oddziały /do drogi na buki/ 

Rejon b-7 

 Pnie - las od drogi na buki /lewa strona/ - 
Barczykową drogą do granicy 

Rejon b-8 



obwodu /w lewo/ do pól 
 Rędzina „B”  rejon od czerwonej drogi /paśnik kol 

Stejkala/ do granicy obwodu-w 
prawo do asfaltu- drogą asfaltową do 
czerwonej drogi.  

Rejon b-9 

 Mała łąka 
Rędzińska 

Cała i oddział leśny między drogą 
asfaltową do czerwonej drogi 

Rejon b -10 

 Bielowiec Oddziały leśne od Hałasików do 
drogi leśnej 
od paśnika kol Bara /stary kol 
Brzezińskiego/ do  „ szkolnej”-lewa 
strona 

 Rejon b-11 

 Buki   Od krzyżówki drogi  na buki w 
kierunku drogi Barczykowej  2 
oddziały –prawa strona    

Rejon b-12 

 Łąki Rzędowickie całe  Rejon b-13 
 

 Rzędowice pola  
- lewa strona 

drogą do Jośko/ przed książką / w 
lewo/ do dołów /Szwajcaria/ , -do 
asfaltu drogi Rzędowice-Pustkowie 

Rejon b-14 

 Rzędowice  
Pustkowie strona 
„B”  

od dołów /Szwajcaria/ do lasu za 
Czają 

Rejon b-15 

 Klekotna „B”  od lasu naprzeciw rotherowej łąki 
wzdłuż asfaltu do drogi koło domu 
kol Żymyły 

Rejon b-16 

 Pnie pola od drogi koło domu kol Żemyły do 
granicy obwodu 

Rejonb-17 

 
STRONA  „C”  

 Zwóz stawy rejon stawów do granicy obwodu 
/droga Gosławice- Główczyce/ i drogi 
do gospodarstwa  rolnego     
Placzyński 

Rejon c- 1 

 Zwóz  granica  pola od Owczarkowej drogi do granicy 
obwodu z ‘’żubrem księży las” 

Rejon c- 2 

 Duża łąka 
rędzińska 

Cała do  granicy z Żubrem/  
kasztanowa/ 

Rejon c- 3 
 

 Rędzina las Od Owczarkowej drogi  do łąki 
rędzińskiej i do  granicy   
/kasztanowej/ 

Rejon c- 4 

 Zwóz pole  od drogi Owczarkowej do Wsi Zwóz , 
pole Placzyńskiego do drogi 
Gosławice- Rędzina  

Rejon c- 5 

  
STRONA  „D”  
 Kępa od Dobrodzenia –drogą graniczną w 

prawo w kierunku Warłowa   i dalej w 
prawo do drogi do Dobrodzienia 

Rejon D- 1 



 Warłów  Od drogi asfaltowej Bzionków – 
Warłów -Trzciny do pawilonu 
meblowego Pyka –od pawilonu drogą 
w lewo  do szkoły w  Szemrowicach 

Rejon D- 2 

 Szemrowice Rejon od drogi przy pawilonie Pyka w 
kierunku domu kol Olka i do granicy 
obwodu z Orłem  Ozimek  

Rejon D- 3 

 
  

• Przypominamy Kolegom o zachowaniu bezpieczeństwa w trakcie 

wykonywania polowań indywidualnych. 

• Polowania na kaczki odbywać się mogą w środy i niedziele na 

podstawie przyznanego odstrzału indywidualnego po uprzednim 

wpisie do książki pobytu.  

• Zaleca się intensywną ochronę pól uprawnych /  zbóż a zwłaszcza 

kukurydzy  oraz  ziemniaków/. 

• Prosimy o terminowe regulowanie zobowiązań finansowych wobec 

Koła 

 
 
 

Darz Bór 
 
Za zarząd 

                                                                        


