
              Plan   polowań  zbiorowych WKŁ Nr. 2” ŁOŚ „w sezonie łowieckim 2021/2022r. 
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Data 
Obw. 

Sektor 

Rejon 

polowania 

 

Rodzaj 

zwierzyny 

Prowadzący        

Zabezpieczenie 

socjalne 

Miejsce zbiórki 

1 
06.11.21r. 

HUBERT

US/sobota/ 
113A/C Las Kubice 

Jeleń byk, łania, cielak,sarna koza, 

kożlę,dzik, 

jenot,lis,borsuk,bażant,kuna. 

Kol M Szewczyk        

Kol. M Madejczyk   

Kol. A Smolarczyk  z 

grupą 

Łosiówka 1 

 

2 
13.11.21r 

sobota/ 
112A/B Las - Biechów 

Jeleń byk, 

łania,cielak,sarna,borsuk, koza 

,kożlę,lis, dzik,bażant,kuna. 

Kol.RGotkowski       

Kol. P.Podpora   

Łosiówka2 

3 
 

20.11.20r. 
 

/sobota/ 112 C/D 
Frączków,Bykowice,  

Radzikowice 

Jeleń byk, łania,cielak,dzik, lis, 

jenot, sarna koza. kożlę, bażant. 

Kol. Sz.  Borecki             

Kol. J. Jastrząb                                         

Stacja Bykowice 

4 
 

27.11.21 r 
/sobota/ 

113 

A/B/D 

Las Piątkowice -                                  

Myszowice                  

 

Jeleń byk, łania,  cielak. dzik                                    

sarna koza, kożlę,lis, borsuk,                                        

lis,jenot,kuna, bażant. 

Kol. J. Dawidowicz . 

Kol.MCymbalista 

Łosiówka 1 

5 
 

04.12.21r. 
/sobota/ 112 A/B Las Biechów,Smolice 

Jeleń byk,łania,cielak,dzik,sarna 

koza, kożlę,lis,kuna,bursuk. 

Kol. A .Smudzinski    

Kol. M .Woleński  .     

Łosiówka 2 

6 
11.12.21r. 
/sobota/ 

113/ 

A/C/B 
Las  Myszowice -    

Piątkowice 

Jeleń byk,  łania, cielak, sarna 

koza, koźlę, dzik, lis,  jenot, kuna, 

bażant . 

Kol. W. Kisiel 

Kol.  J Górny 

 

Łosiówka 1 

7 
18.12.21r. 
/sobota/ 

WIGILIA 

112A/B Las Biechów 

Jeleń  byk,  łania, cielak, sarna 

koza, koźlę, dzik, lis, kuna, bażant. 

Kol.G. Ziółkowski    

Kol..W Fryc 

Kol. A. Smudzinski   z 

grupą    

Łosiówka 2 

8 

02,01.22r. 
/niedziela/ 

noworocz

ne/ 

113A/C Las Kubice 

Jeleń  byk, łania, cielak, sarna 

koza, koźlę, dzik, lis, jenot, kuna, 

bażant. 

Kol. .A Smolarczyk 

Kol. B Trubiłowicz 

Kol.M Cymbalista z 

grupą. 

Łosiówka 1 

9 
08. 01.22r. 
/sobota/ 

113A/B 
Las Piątkowice-

Myszowice 

Jeleń byk, łania, cielak, sarna koza, 

koźlę, dzik, lis, kuna, bażant. 

Kol. R.Kendik 

Kol. A.Kendik 

 

Łosiówka 1 

1

0 
13.01.22r 

/czartek/ 
113A/B/

C 
Las kubice Polowanie 

/ DEWIZOWE/ 

Jelen byk,łania, 

cielak,dzik,sarna koza, lis 

,jenot,kuna. 

Kol Ggotkowski Kol 

B Świderski J Górny 

Łosiówka 1 

1

1 
15.01.22r. 
/sobota/ 

113A//B Las Kubice-Piatkowice 

Jeleń  byk, cielak, łania ,dzik, lis, 

jenot, kuna, bażant. 

Kol. R Kasperski 

Kol. J Przemek 

 

Łosiówka 2 

1

2 

22.01.22r. 
/sobota/ 

 

112 C/A Las Biechów 

Jeleń  byk, cielak,  dzik, lis, jenot, 

kuna,bażant. 

Kol. J Jasyrząb    

Kol. Sz Borecki 

 

Łosiówka 2 

1

3 

29.01.22r. 
/sobota/ 

ZAKONC

ZENIE 

POL. 

113C/A Las Kubice-Piatkowice 

Jeleń byk,cielak,dzik,lis,jenot, 

kuna,bażant. 
Kol..M. Szewczyk Kol. 

D. Stachów Kol. A 

Smolarczyk Kol. M. 

Cymbalista z grupą 

Łosiówka1 

                                                                          Uwagi organizacyjne: 

1. Zbiórka myśliwych  w wyznaczonym miejscu godzina – 7.30. Dojazd do miejsca zbiórki własnym środkiem 

transportu. Udział i chęć uczestczenia w polowaniu zbiorowym przez zgłoszenie 3 dni przd polowaniem do godz 

17.00 do  prowadzacego polowanie lub zapisanie się w programie   EPI. 

2. Transport myśliwych i naganki w rejonie polowania zabezpieczają: w obw. 112 Kol. J. Podpora,G Ziółkowski  

w 113  Kol. T. Kryszczyński. 

3. Polowanie HUBERTOWSKIE  pod względem socjalnym organizuje i zabezpiecza  Kol. A Smolarczyk z 

grupą i kandydatami .                   

    

      4. Polowanie WIGILIJNE zabezpiecza grupa Kol. A Smudzinski  z grupą  i kandydaci. 



5. Polowanie NOWOROCZNE zabezpiecza grupa  Kol M Cymbalista  z grupa  i kandydaci 

6. ZAKOŃCZENIE polowań zbiorowych zabezpiecza Kol.A Smolarczyk .M Cymbalista  z grupą 

7. i kandydatami. 

7. Łączność na polowaniach zabezpiecza Kol. B Trubiłowicz. 

8. Apteczkę sanitarną , kamizelki pomarańczowe, wagę do ważenia, telefony przygotowuje i przekazuje na 

pierwszym polowaniu dla prowadzącego  polowanie Kol. B Trubiłowicz. Po polowaniu w/w akcesoria i 

dokumentację prowadzący polowanie przekazuje prowadzącemu następne polowanie. 

9. W nagance mogą  brać udział  osoby od 18-tu lat, na pierwszym i ostatnim polowaniu po 7-miu , a na 

pozostałych po 5 osób, ubranych stosownie do warunków atmosferycznych i oznakowanych pomarańczowymi 

kamizelkami, lub  podkładacze z psami. 

10. Nagankę organizuje prowadzący polowanie. O większej niż określono ilości naganiaczy decyduje prowadzący 

11. W przypadku udziału w nagance podkladaczy z psami, podkładacze mają zakaz strzelania. 

12.  W polowaniach obowiązkowo biorą udział kandydaci na myśliwych. 

13 .Na każdym polowaniu prowadzący zwraca szczególną uwagę na warunki bezpieczeństwa oraz dokładnie 

określa ilość i gatunek zwierzyny do pozyskania. 

14. Każdy myśliwy zobowiązany jest do podpisania listy po zapoznaniu się z warunkami bezpieczeństwa. 

15. Każde polowanie zbiorowe jest prowadzone według zasad regulaminu oraz zasad etyki i zwyczajów 

łowieckich. W okresie pandemii koronawirusa prosi się o przestrzeganie zaleceń i obostrzeń sanitarnych. 

16. Na trzy dni przed planowanym polowaniem zbiorowym wstrzymuje się polowania indywidualne w 

danym sektorze. 

17  Po  polowaniu  prowadzący rozlicza nagankę  , wystawia  świadectwa na pozyskaną zwierzynę grubą 

sporządza protokół,  który w ciągu 3-ch dni przekazuje do Zarządu  Koła 

18. Zarząd może zmienić termin polowania zbiorowego w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, 

powiadamiając  w odpowiednim czasie Kolegów myśliwych. 

19. Króla polowania prowadzący ustala na podstawie punktacji przyjętej uchwałą Walnego Zgromadzenia. Za 

pozyskanie zwierza /pióra/ niezgodnie z zasadami etyki myśliwskiej i  przyjętymi zasadami, nie wręcza się złomu 

a tym samym pozbawia myśliwego tytułu “Króla polowania”. 

20.W przypadku chęci zabierania pozyskanej tuszy zwierzyny-dzik na użytek własny, tusza ważona jest w 

punktach skupu Mankowice -Makowice w danym dniu, po pobraniu próbek do badań na włosień i 

ASF,tusza pozostaje wchłodniach. Sprzedaż następuje po okazaniu wyników badań weterynaryjnych. 

 21.W celu realizacji § 5 pkt 1 ust.6 regulaminu polowań (poszukiwanie postrzałka )polowania zabezpieczają 

zgodnie z kalendarzem polowań : 

-  polowanie -  nr. 2,4,5,7,9.11.13 -  Kol. Górny Jacek Kol.Mateusz Cymbalista 

 - polowanie -  nr. 1, 3,6 ,8,10,12-   Kol.  Fryc Wojciech 

22. W przypadku korzystania z psa poszukującego postrzałka myśliwy rozlicza się z właścicielem psa 

indywidualnie. 

23. Prowadzący polowanie po zakończeniu miotu, zbiera informacje o ilości oddanych strzałów, ilości i rodzaju 

pozyskanej  i zranionej zwierzyny, organizuje poszukiwanie postrzałków, oraz patroszenie i zabezpieczenie 

patrochów zgodnie z zasadami przepiów dotyczących ASF. Kolejny miot może rozpocząć po podniesieniu 100% 

pozyskanej w danym miocie zwierzyny. 

 

 

                                                                          Za Zarząd Koła  

łowczy WKŁ Marek Szewczyk                                                                                                

 


