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S P R A W O Z D A N I E 
z działalności Zarządu Koła Łowieckiego Nr 3 „Lis” w Opolu za okres 

sprawozdawczy od 1 kwietnia 2017r. do 31 marca 2018r. przedłożone 

Walnemu Zgromadzeniu Członków Koła Łowieckiego Nr 3 „Lis” w Opolu 

w dniu 27 lipca 2018r. 

 
 Szanowne Koleżanki i Koledzy Myśliwi, po rocznym okresie 

działalności, Zarząd Koła przedkłada sprawozdanie roczne ze swojej 

działalności statutowej z uwzględnieniem wykonania budżetu Koła. 

Sprawozdanie zostało podzielone na dwie części, część merytoryczną którą 

przedstawia Prezes Zarządu i część finansową którą przedstawia Skarbnik.  

 

Cześć merytoryczna 

 

1. Skład zarządu: 

 

W okresie sprawozdawczym Zarządu Koła pracował w niezmienianym 

następującym, 5-cio osobowym składzie: 

1) Prezes - Kol. Marek BOCIANOWSKI 

2) Łowczy - Kol. Andrzej  ROMANOWICZ 

3) Podłowczy - Kol. Stanisław IŻYCKI 

4) Skarbnik - Kol. Stefan KULIG 

5) Sekretarz - Kol. Grzegorz PRZYDATEK 

 

2. Stan osobowy koła:  

 

Stan osobowy Koła na dzień 31.03.2018r. wynosi 70 członków, w tym 2 

członków niemacierzystych (Koledzy Waldemar Jahn i Czesław Dulęba) i 4 

członków urlopowanych (Koleżanka Sandra Triebler, oraz Koledzy Bogusław 

Jaroszewicz, Andrzej Krupski i Franciszek Rogalewski). W okresie 

sprawozdawczym skreślony z listy członków koła został Kolega Ernest 

Klama, który w dniu 23.05.2017r. w wieku 61 lat, odszedł do krainy 

wiecznych łowów. Ceremonia pogrzebowa odbyła się w dniu 27 maja, w 

kaplicy cmentarnej Kościoła Parafialnego pod wezwaniem św. Marcina 

Biskupa w Tarnowie Opolskim. Pochówku dokonano na cmentarzu 

parafialnym w Tarnowie Opolskim. Kolegę Ernesta żegnali licznie 

zgromadzeni myśliwi w asyście pocztu sztandarowego i zespołu sygnalistów 

myśliwskich. W poczet członków koła przyjęta została Koleżanka Anna 

Baranowska-Żabińska, którą doskonale poznaliśmy nie tylko w trakcie 

odbywania stażu ale i lat stowarzyszenia z kołem. 
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Jak już podaliśmy Koleżanka Sandra Triebler, oraz Koledzy: Kolega 

Bogusław Jaroszewicz, Andrzej Krupski i Franciszek Rogalewski w chwili 

obecnej są zawieszeni w prawach i obowiązkach członka PZŁ w trybie zapisu 

§ 24 ust 1 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego (potocznie określa się to 

urlopowaniem). Koledzy: Robert Gajda, Janusz Konofalski, Zbigniew 

Kontek, Jan Kulik, i Jacek Mikłuszka, są urlopowani w Kole, na zasadach 

określonych uchwałą WZC (§ 7 Kodeksu Koła). 

Staż odbywało 6 stażystów (Dariusz Chowanek, Adrian Joniec, Tomasz 

Klimmer, Przemysław Malisz, Grzegorz Maurer, Adam Zoglowek,). Kolega 

Tomasz Klimmer kontynuował staż rozpoczęty wcześniej, pozostali Koledzy 

zostali przyjęci na staż w okresie sprawozdawczym, wyłącznie w celu 

umożliwienia odbycia stażu. 

W roku sprawozdawczym kontynuowano wypracowane wcześniej Zasady 

stowarzyszenia z Kołem Łowieckim Nr 3 „Lis” w Opolu. Zasada poprzedzania 

ewentualnego przyjęcia do koła jest swoistym okresem próbnym, w którym to 

okresie myśliwy może uczestniczyć w polowaniach zbiorowych i otrzymywać 

odstrzały na zwierzynę nietrofealną. W poprzednim sezonie z możliwości tej 

korzystało 12 Koleżanek i Kolegów: Anna Baranowska Żabińska, Cezary 

Bąk, Zbigniew Dubiel, Grzegorz Fryc, Wojciech Fryc, Piotr Gajewski, 

Gabriela Muc, Paweł Oborski, Janusz Sowa, Maciej Staniszewski, Jarosław 

Szałagan, Paweł Świerc. W trakcie roku grupa ta uszczupliła się o 2 osoby: 

Anna Baranowska Żabińska (przyjęcie w poczet członków koła), Jarosław 

Szałagan (z powodu rezygnacji). Jednocześnie w ciągu roku zarząd 

postanowił nawiązać współpracę Kolegami Grzegorzem Fryc, Piotrem 

Gajewskim i Januszem Sowa. W chwili obecnej na zasadach stowarzyszenia 

poluje w naszym Kole 10 myśliwych (Cezary Bąk, Zbigniew Dubiel, 

Grzegorz Fryc, Wojciech Fryc, Piotr Gajewski, Gabriela Muc, Paweł Oborski, 

Janusz Sowa, Maciej Staniszewski, Paweł Świerc.). 

W zamian za współuczestniczenie w życiu naszego Koła oraz możliwość 

polowania w naszych obwodach, myśliwi ci są zobowiązani przepracowywać 

na rzecz koła 120 roboczogodzin, uczestniczyć w dyżurach przy ochronie 

upraw rolnych i innych pracach organizowanych przez zarząd. Okres próbny 

może trwać 2-3 sezony, i nie powoduje żadnych zobowiązań stron, 

wychodzących poza określone regulaminem stowarzyszenia. System ten, nie 

wykraczający poza statutowe uprawnienia Zarządu Koła umożliwi rzetelną 

ocenę zaangażowania, postawy etycznej i koleżeńskiej przyszłych członków 

Koła. Oferta nasza adresowana jest przede wszystkim do osób które odbyły i 

zakończyły staż w naszym Kole, lub osób które ubiegają się o przyjęcie w 

poczet członków naszego Koła. 
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3. Praca Zarządu:  

 

Zgodnie ze Statutem PZŁ członkowie Zarządu pracowali w trakcie posiedzeń 

Zarządu. W sprawach wymagających podjęcia pilnych decyzji odbywano 

konsultacje telefoniczne w randze posiedzenia Zarządu. Członkowie Zarządu 

w szerokim zakresie wykorzystywali również możliwości komunikacji 

elektronicznej do konsultacji stanowisk w sprawach, oraz szybkiego 

przekazywania dokumentów.  

W zakresie zgodnym ze swoimi kompetencjami i ustaleniami kolektywnymi 

członkowie Zarządu samodzielnie realizowali swoje zadania, w istotnych 

kwestiach konsultując się z Prezesem. 

Zarząd Koła odbył 11 posiedzeń zarządu oraz konsultacji telefonicznych i 

konsultacji na drodze wymiany informacji drogą elektroniczną w randze 

posiedzenia zarządu (protokółowanych). W trakcie posiedzeń stosowano 

formułę posiedzeń otwartych, w których mogli uczestniczyć z głosem 

doradczym ale bez prawa głosowania podczas podejmowania uchwał wszyscy 

chętni członkowie Koła. W części posiedzeń uczestniczyli nasi Koledzy w 

związku z koniecznością składania wyjaśnień. 

Oprócz posiedzeń, przedstawiciele Zarządu uczestniczyli w: 

− w XIV posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Zagospodarowania 

Przestrzennego i Ochrony Środowiska, zorganizowanym przez Gminę 

Chrząstowice w dniu 31 maja 2017 r. (Kol. Stefan Kulig, Grzegorz 

Przydatek); 

− w spotkaniu prezesów kół łowieckich zorganizowanemu przez ZO PZŁ w 

Opolu w dniu 31.05.2017r. poświęconemu omówieniu partycypacji kół 

łowieckich w kosztach budowy nowej siedziby ZO PZŁ w Opolu (Kol. 

Marek Bocianowski); 

− w szkoleniu z zakresu zachowania zasad bioasekuracji podczas polowań 

oraz wykonywania czynności związanych z pobieraniem oraz 

zabezpieczaniem próbek pochodzących od dzików przesyłanych do badań 

laboratoryjnych w kierunku ASF zorganizowanym przez ZO PZŁ w 

Opolu w uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Opolu w 

dniach 31.01.2017r. (Kol. Stefan Kulig); 

− w szkoleniu z zakresu zachowania zasad bioasekuracji podczas polowań 

oraz wykonywania czynności związanych z pobieraniem oraz 

zabezpieczaniem próbek pochodzących od dzików przesyłanych do badań 

laboratoryjnych w kierunku ASF zorganizowanym przez ZO PZŁ w 

Opolu w uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Opolu w 

dniu 31.01.2017r. (Kol. Stefan Kulig); 

− w szkoleniu z zakresu ASF u świń i dzików, zachowania zasad 

bioasekuracji podczas polowań, oraz pobierania prób. zorganizowanym 

przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nysie w dniu 31.01.2017r. 

(Kol. Stanisław Iżycki); 
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− w naradzie prezesów kół łowieckich zorganizowanej przez ZO PZŁ w 

Opolu w dniu 1.02.2018r. poświęconej omówieniu aktualnej sytuacji w 

związku z procedowaniem zmian do nowelizacji ustawy Prawo łowieckie 

(Kol. Marek Bocianowski);  

− w naradzie prezesów i łowczych kół łowieckich zorganizowanej przez ZO 

PZŁ w Opolu w dniu 20.02.2018r. poświęconej inwentaryzacji zwierzyny, 

oraz sporządzenia Rocznych Planów Łowieckich (Kol. Marek 

Bocianowski, Stanisław Iżycki);  

 

W trakcie posiedzeń Zarządu omawiano następujące tematy związane z: 

1. wcielaniem w życie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Koła; 

2. współpracą ze służbami weterynaryjnymi, szczególnie w zakresie 

ograniczania zagrożenia Afrykańskim Pomorem Świń, dostarczania do 

celów badań monitoringowych próbek krwi dzików i tusz odstrzelonych 

dzików. 

3. opracowaniem wewnętrznych procedur związanych z ograniczeniem 

ryzyka rozprzestrzeniania się ASF (głównie zasady patroszenia i 

postępowania z patrochami);  

4. organizacją nadzwyczajnego walnego zgromadzenia członków koła;  

5. organizacją zakupu mundurów dla członków koła (organizacja 

zdejmowania miary w dniach 19 i 31 stycznia 2018r. 

6. działaniami zmierzającymi do ograniczenia szkód w uprawach rolnych; 

7. pozyskiwaniem ankiet personalnych i zdjęć na potrzeby wyrobienia 

nowych legitymacji; 

8. nawiązaniem współpracy z rolnikami w zakresie zabezpieczania upraw 

rolnych i uzgadniania działań związanych z szacowaniem szkód, ze 

szczególnym naciskiem na dyżury, konserwację oraz budowę nowych 

odcinków pastucha elektrycznego; 

9. aktywnym reagowaniem na zmieniające się warunki skupu tusz przez 

podmioty skupowe konkurujące na lokalnym rynku; 

10. współpracą z organami administracji samorządowej nadzorującym 

gospodarkę łowiecką; 

11. opiniowaniem gminnych programów opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

12. opracowywaniem wniosków na odznaczenia łowieckie; 

13. współpracą z lokalnymi mediami, w celu kreowania pozytywnego 

wizerunku naszego koła i całego zrzeszenia; 

14. bieżącą aktualizacją strony internetowej i tworzeniem kroniki koła; 

15. organizacją biesiady myśliwskiej, planowanej na 9 lutego 2018r., która 

nie odbyła się z powodu zbyt małej zainteresowanych członków koła; 

16. organizacją szóstych zawodów strzeleckich w kole, które odbyły się w 

dniu 19.08.2017r.; 
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17. organizacją szkoleń z warunków bezpieczeństwa na polowaniu i 

organizacja przystrzelania broni; 

18. organizacją szkoleń z warunków bezpieczeństwa na polowaniu w 

terminach dodatkowych; 

19. organizacją konkursu fotograficznego; 

20. zagospodarowaniem poletek łowieckich i pasów zaporowych-buchtowisk, 

oraz pozyskiwaniem nowych gruntów pod uprawy zgryzowe dla 

zwierzyny; 

21. przeprowadzaniem inwentaryzacji zwierzyny, we współpracy z 

Administracją Lasów Państwowych; 

22. organizacją polowań zbiorowych w sezonie 2017/2018, w tym 

organizacją Polowania Hubertowskiego, oraz leśnych polowań z ambon; 

23. egzekwowaniem należności na rzecz Koła od myśliwych, oraz innych 

osób fizycznych i prawnych; 

24. lokalizacją i budową nowych urządzeń łowieckich, oraz remontami i 

konserwacją istniejących; 

25. przyjmowaniem stażystów i nowych członków do koła, oraz współpracą z 

myśliwymi na zasadach stowarzyszenia z naszym kołem; 

26. nadzorem i oceną przebiegu stażu stażystów, oraz zaliczaniem stażów; 

27. walką z kłusownictwem i innymi przejawami szkodnictwa łowieckiego 

(szczególnie dewastacją urządzeń łowieckich); 

28. lekkomyślnym podejściem myśliwych do obowiązku dochodzenia 

postrzelonej zwierzyny; 

29. współpracą z Lasami Państwowymi w zakresie gospodarki łowieckiej 

(szczególnie wspólnemu przeprowadzaniu inwentaryzacji zwierzyny, 

uzgadnianiu lokalizacji urządzeń łowieckich, przeciwdziałaniu oraz 

zwalczaniu pożarów leśnych; 

30. kwestiami dyscyplinarnymi; 

31. innymi istotnymi sprawami organizacyjno-funkcjonalnymi Koła 

 

4. Kreowanie wizerunku Koła i Polskiego Związku Łowieckiego:  

 

Sztandar koła 

Sztandar koła był przechowywany w Izbie Leśnej przy Nadleśnictwie Opole 

w specjalnie przystosowanej gablocie ekspozycyjnej, przez co był 

prezentowany odwiedzającej izbę publiczności. Sztandar przed każdym 

wystąpieniem pocztu sztandarowego był wydawany myśliwemu 

występującemu w poczcie, a po wystąpieniu powtórnie umieszczany w 

gablocie.  

Koło organizowało wystąpienia pocztu sztandarowego z okazji: 

4.1. pogrzebu brata naszego członka, myśliwego Jerzego Paszko w dniu 

18.04.2017r. (Koledzy Adam Małek, Piotr i Wolgang Mientus); 
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4.2. pogrzebu członka naszego koła, Kolegi Ernesta Klamy w dniu 

27.05.2017r. (Koledzy Adam Borkowski, Piotr Gajewski i Marcin 

Niestrój); 

4.3. Walnego Zgromadzenia Członków naszego koła w dniu 25.06.2017r. 

(Koledzy Adam Borkowski, Piotr i Wolgang Mientus); 

4.4. w procesji Bożego Ciała w dniu 15.06.2017r. w Kościele Parafialnym 

pod wezwaniem św. Jadwigi w Opolu Malinie (Koledzy Adam 

Borkowski, Piotr Mientus, i Piotr Gajewski); 

4.5. w pielgrzymce do Raszowej, Msza Św. w Kościele Parafialnym p/w 

Opatrzności Bożej w dniu 2.07.2017 (Koledzy Piotr Mientus, Wolfgang 

Mientus i Marcin Niestrój); 

4.6. corocznej mszy pielgrzymkowej myśliwych w Bazylice na Górze św. 

Anny w dniu 8.10.2017r. (Koledzy Adam Borkowski, Jacek Fornol i 

Adam Małek); 

4.7. Mszy Św. odpustowej w Kościele Parafialnym pod wezwaniem św. 

Jadwigi Śląskiej w Opolu Malinie w dniu 15.10.2017r. (Koledzy Piotr 

Mientus, Wolfgang Mientus i Marcin Niestrój); 

4.8. pogrzebu zasłużonego działacz PZŁ, długoletniego członka WRŁ i ORŁ 

w Opolu, długoletniego Prezes KŁ Ponowa w Kędzierzynie Koźlu, 

Przewodniczącego i członka Komisji Kynologicznej przy ORŁ w Opolu, 

Przewodniczącego Klubu Posokowca, Honorowego Przewodniczącego 

Klubu Posokowca, Międzynarodowego Sędziego Kynologicznego. 

Kynologa, przewodnika, hodowcę i wielkiego miłośnika posokowców, 

Kolegi Jana Kierznowskiego w dniu 20.10.2017r. (Koledzy Adam 

Borkowski, Jan Bursy i Rajmund Jończyk); 

4.9. Mszy Świętej w intencji członków KŁ Nr 3 „Lis” w Opolu, w dniu 

3.11.2017r. w Kościele Parafialnym pod wezwaniem św. Jadwigi w 

Opolu Malinie (Koledzy Piotr Mientus, Wolfgang Mientus i Marcin 

Niestrój); 

4.10. polowej Mszy Świętej Hubertusowskiej w dniu 4.11.2017r. przy 

obelisku 60-lecia KŁ Nr 3 „Lis” w Opolu (Koledzy Piotr Mientus, 

Wolfgang Mientus i Marcin Niestrój); 

W poczcie sztandarowym występowali Koledzy Piotr Mientus (7 wystąpień), 

Wolfgang Mientus (6 wystąpień), Adam Borkowski (5 wystąpienia), Marcin 

Niestrój (5 wystąpień), Adam Małek (2 wystąpienia), Piotr Gajewski (2 

wystąpienia), Jacek Fornol (1 wystąpienie), Jan Bursy (1 wystąpienie), 

Rajmund Jończyk (1 wystąpienie), godnie reprezentując nasze Koło, za co w 

tym miejscu składamy im podziękowania. 

Jak widać z przytoczonych miejsc i dat wystąpień, okres sprawozdawczy był 

wyjątkowo pracowitym dla pocztu sztandarowego. Ilość wystąpień pocztu 

sztandarowego wyniosła 10, dla przypomnienia: 11 w sezonie 2016/2017, 7 

wystąpień w sezonie 2015/2016, 9 w sezonie 2014/2015, 8 w sezonie 

2013/2014 i 9 w 2012/2013, przy średnio 5 wystąpieniach w latach 
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poprzednich). Biorąc pod uwagę tą ilość wystąpień, tym bardziej, w tym 

miejscu pragniemy podziękować Kolegom, którzy nie odmówili wystąpienia 

ze sztandarem naszego koła. 

 

Strona internetowa koła 

Na bieżąco prowadzono stronę www koła zamieszczając na niej nie tylko 

istotne informacje dla członków koła (komunikaty zarządu, ogłoszenia 

zarządu, uchwały WZC, Kodeks Koła, druki do pobrania), ale także treści o 

charakterze promocyjnym, ukierunkowane na ukazywanie walorów 

kulturotwórczych, wychowawczych i prospołecznych.  

 

Propagowanie i rozwój sygnalistyki myśliwskiej 

Myśliwi z naszego koła występują na zewnątrz koła uświetniając rozmaite 

imprezy o charakterze łowieckim, oficjalne, wesołe i smutne, tworząc 

pozytywny wizerunek łowiectwa i naszego koła. W stosunku do roku 

poprzedniego aktywność nasza osłabła, na skutek poprawy funkcjonowania 

Zespołu Sygnalistów ZO PZŁ w Opolu. Uczestniczyliśmy między innymi w: 

a. Zapewnieniu oprawy sygnalistycznej w trakcie pogrzebu Kolegi Ernesta 

Klamy na Cmentarzu Parafialnym w Tarnowie Opolskim w dniu 27 maja 

2017r., (Kolega Czesław Dulęba i Ditmar Piechaczek); 

b. Zapewnieniu oprawy sygnalistycznej w trakcie corocznej mszy 

pielgrzymkowej myśliwych w Bazylice na Górze św. Anny w dniu 

8.10.2017r. (Kolega Ditmar Piechaczek w ramach zespołu trębaczy ZO 

PZŁ w Opolu);; 

 

Obecność w mediach 

Myśliwi z naszego koła w istotny sposób zaznaczyli swoją obecność w 

mediach o zasięgu regionalnym i ogólnokrajowym. 

a. Relacja z uroczystości wmurowania kamienia węgielnego i aktu 

erekcyjnego pod Centrum Edukacji i Szkolenia Opolskich Koł 

Łowieckich pt. Wmurowanie kamienia węgielnego, ŁOWIEC POLSKI Nr 

10/2017 (2057), autor: Marek Bocianowski; 

b. Relacja z uroczystości wmurowania kamienia węgielnego i aktu 

erekcyjnego pod Centrum Edukacji i Szkolenia Opolskich Koł 

Łowieckich pt. Budowa siedziby, Z KNIEI Nr 3(21)2017, autor: Marek 

Bocianowski; 

c. Notatka ze stwierdzenia upadku łosia pt. Niefortunna wizyta łosia w 

Opolu, Z KNIEI Nr 3(21)2017, autor: Marek Bocianowski; 

d. Relacja z imprezy promocyjnej pt. Piknik Agro-Łowiecki w prudnickim 

Borze, Z KNIEI Nr 3(21)2017, autor: Marek Bocianowski; 

e. Relacja z wiosennej sesji ocen prawidłowości odstrzału samców 

zwierzyny płowej i muflonów pt. Oceny zakończone, wyceny przed nami, 

Z KNIEI Nr 1(19)2017 autor: Marek Bocianowski; 
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f. Relacja z podpisania umów dzierżawnych pt. Nowe umowy dzierżawne 

podpisane ilustrowana zdjęciami, Z KNIEI Nr 1(19)2017, autor: Marek 

Bocianowski; 

g. Artykuł Kategoryzacja 2017, klęska czy sukces ? ilustrowany własną 

grafiką, Z KNIEI Nr 1(19)2017, autor: Marek Bocianowski; 

h. Relacja z narady Doroczna narada prezesów i łowczych ilustrowany 

własnymi zdjęciami, Z KNIEI Nr 4(22)2017, autor: Marek Bocianowski; 

i. Rozmowa z dziennikarzami Radia Opole, Anetą Skomorowska-Kobaz i 

Markiem Świercz w ramach audycji „Loża Radiowa”. Materiał 

poświęcony bieżącej sytuacji w lasach, w tym sytuacji zwierząt i 

doniesienią o pojawieniu się wilków (2017-12-17); 

j. Rozmowa z dziennikarzem Radia Opole, Piotrem Wójtowiczem w 

ramach audycji „W cztery oczy”. Materiał poświęcony sprzedaży 

choinek, ale i promocji zdrowej żywności z polskich lasów, w tym i 

dziczyzny (2018-03-08); 

k. Rozmowa z dziennikarzem Radia Opole, Zbigniewem Górniak w ramach 

audycji „W cztery oczy”. Materiał poświęcony sytuacji w Puszczy 

Białowieskiej (2018-03-28); 

l. Rozmowa z dziennikarzem Radia Opole, Markiem Świercz w ramach 

audycji „Poglądy i Osądy”. Materiał poświęcony zagrożeniu pożarowemu 

w lasach, suszy glebowej, ale i niebezpiecznych pomysłach ekologów 

zmierzających do tworzenia nowych obszarów chronionych (2018-05-27). 

m. Nagranie dla TVP Opole (redaktor Mariusz Drożdż) na potrzeby audycji 

informacyjnych i rolniczych. Materiał poświęcony utrzymywaniu pasów 

zaporowych w lesie. Materiał wyemitowany w Agrokurierze z 27 maja 

2018r. 

 

4. Sprawozdanie z gospodarki łowieckiej: 

 

Dzierżawione obwody łowieckie: 

Koło prowadziło gospodarkę łowiecką na dwóch obwodach łowieckich; 

obwodzie nr 44 "Grudzice" i obwodzie nr 115 "Goświnowice", w oparciu o 

dziesięcioletnie umowy dzierżawne zawarte w roku 2017. Powierzchnie 

użytkowe obwodów w trakcie roku nie uległy zmianie i obecnie wynoszą: 

Obwód 

nr 

powierzchnia 

ogółem 

pow. po 

wyłączeniach 

w tym grunty 

leśne 

44 9 140 ha 7 855 ha 4 363 ha 

115 3 862 ha 3 408 ha 111 ha 

Razem 13 002 ha 11 263 ha 4 474 ha 

Teoretycznie powierzchnie naszych obwodów liczonych ogółem nie zmieniły 

się, trudno natomiast oprzeć się wrażeniu, iż rzeczywiste powierzchnie 

umożliwiające czynne wykonywanie polowania ciągle się kurczą. 
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Szczególnie budowa obwodnicy miasta Nysy uszczupliła i podzieliła 

powierzchnię naszego obwodu nr 115. 

 

Wieloletnie plany łowieckie: 

W okresie sprawozdawczym Koło łowieckie prowadzi gospodarkę łowiecką 

w oparciu o Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany dla Rejonu Hodowlanego 

O II „Bory Stobrawskie” i Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany dla Rejonu 

Hodowlanego O IV „Przedgórze Wschodnio Sudeckie” sporządzone wg stanu 

na 30.03.2007r. i zatwierdzone do użytku w roku 2008. Plany te wprawdzie 

wyekspirowały z dniem 31.03.2017r., jednak roczne plany łowieckie na sezon 

2017-2018 sporządzono jeszcze w oparciu o nie. Plany na sezon 2018-2019 

sporządzono na obwodzie 44 w oparciu o: 

1. Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany dla Rejonu Hodowlanego O II „Bory 

Stobrawskie” sporządzony 27.01.2017r. 

2. Aneks Nr 1 do  Wieloletniego Łowieckiego Planu Hodowlanego z dnia 

2017-03-27 dla Rejonu Hodowlanego O II „Bory Stobrawskie” 

sporządzony 29.01.2018r. 

Analogicznymi dokumentami stanowiącymi podstawę gospodarki łowieckiej 

na obwodzie 115 są: 

3. Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany dla Rejonu Hodowlanego O II 

„Pogórze Wschodnio-Sudeckie” sporządzony 27.01.2017r. 

4. Aneks Nr 1 do  Wieloletniego Łowieckiego Planu Hodowlanego z dnia 

2017-03-27 dla Rejonu Hodowlanego O IV „Pogórze Wschodnio-

Sudeckie” sporządzony 29.01.2018r. 

Aneksy sporządzone w styczniu 2018r. dotyczyły zmiany stanów docelowych 

dzików w związku z zagrożeniem ASF. Dla obwodu nr 44 stan docelowy 

zmieniono z 5 na 1 osobnika na 1000 ha pow. obwodu. Dla obwodu nr 115 

zarówno pierwotny plan jak i aneks przewidywał brak dzików w obwodzie.  

 

Ochrona łowiska: 

  W roku sprawozdawczym na obydwu obwodach koło nie zatrudniało 

etatowych strażników łowieckich, wykonując wcześniejszą uchwałę Walnego 

Zgromadzenia. Rolę społecznych strażników łowieckich pełnili Koledzy 

Waldemar Wilk i Stanisław Iżycki. Mając ciągle w pamięci przypadki 

zuchwałego kłusownictwa z bronią w ręku na terenie obwodu nr 44 jakie 

wystąpiły w sezonie 2013/2014, ściśle współpracowano z Policją, Strażą Leśną i 

Państwową Strażą Łowiecką, co skutecznie zniechęcono niewykrytych 

sprawców od podejmowania kolejnych prób zuchwałego kłusownictwa w 

czterech ostatnich sezonach. Ze względów operacyjnych nie przewiduje się 

ujawniania szczegółów podejmowanych działań. 

Nie odnotowano zwiększenia presji ze strony wałęsających się psów, co nie 

oznacza, iż problem ten nie występuje.  
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Nadal bardzo uciążliwym są wjazdy motocykli enduro i quadów na tereny 

leśne obwodu nr 44. Również z nimi łączymy przypadki dewastacji kilku ambon 

wolnostojących odnotowanych w ostatnim sezonie. 

   

Zagospodarowanie łowiska: 

Ilość wykonanych urządzeń łowieckich przedstawia się następująco: 
 

Wyszczególnienie 
obwód 44 

plan/wykonanie 

obwód 115 

plan/wykonanie 

razem 

plan/wykonanie 

procent 

realizacji planu 

Paśniki dla zwierzyny 1/1 1/1 2/2 100,0 % 

Lizawki 40/40 10/10 50/50 100,0 % 

Ambony  50/60 1/1 51/61 119,6 % 
 

Jak widać z przytoczonych liczb, utrzymuje się wysoki stan urządzeń 

łowieckich. Plan budowy nowych urządzeń łowieckich, systematycznie 

zastępujących stare i zużyte został zrealizowany, z niewielkim przekroczeniem 

planu budowy ambon. W realizację planu i wykonanie budowy ambon zaliczono 

wykonanie stanowisk do leśnych polowań z ambon. Nie zmienia to faktu, iż w 

ocenie Zarządu ilość urządzeń łowieckich jest nadal niewystarczająca, a 

szczególnie niepokojący jest fakt, iż stan techniczny niektórych uznać należy za 

zły (nie spełniający podstawowych wymogów funkcjonalnych i 

bezpieczeństwa). Kierując się troską głównie o bezpieczeństwo myśliwych 

zarząd dokonał rzetelnego przeglądu urządzeń łowieckich typując szereg ambon 

do likwidacji, lub gruntownego remontu. Wszystkie urządzenia posiadają 

naniesioną trwałą numerację (numery naniesione farbą do drewna z 

wykorzystaniem szablonów), a ich lokalizacje zostały naniesione na mapy 

obwodów. Mapy obwodów są wywieszone przy książkach wpisów i 

opublikowane na stronie internetowej. 

 

Na okres zimowy zgromadzono następujące ilości karmy: 
   

Wyszczególnienie  
obwód 44 

plan/wykonanie 

obwód 115 

plan/wykonanie 

razem 

plan/wykonanie 

procent 

realizacji planu 

Objętościowa 

sucha (t) 
1,5/0,2 0,5/0,5 2,0/0,7 35,0 % 

Objętościowa soczysta 

i kiszonki (t) 
20,0/25,0 3,0/3,0 23,0/28,0 121,7 % 

Treściwa (t) 10,0/9,0 1,0/1,0 11,0/10,0 90,9 % 

Sól (t) 0,8/0,8 0,2/0,2 1,0/1,0 100,0 % 

  

Z przedstawionych liczb wynika, iż plan dokarmiania zwierzyny w niektórych 

pozycjach nie został zrealizowany, w innych natomiast przekroczony. 

Niewykonanie karmy objętościowej suchej w zestawieniu ze stosunkowo 

łagodną zimą, oraz nowymi trendami i wytycznymi w zakresie dokarmiania 
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zwierzyny, zalecającymi dokarmiać jedynie interwencyjnie w okresach 

niedostępności żeru naturalnego, nie powinno budzić wątpliwości. Dużo 

dostępnego żeru naturalnego, w połączeniu z dużymi ilościami karmy 

wykładanej na nęciskach, umożliwiło zminimalizowanie kosztów akcji 

dokarmiania. Pokrycie potrzeb jeleni zostało pokryte dzięki intensyfikacji 

wykładania drzew zgryzowych przez leśników, dbających niezawodnie o 

dobrostan zwierząt, godząc ich potrzeby bytowe z zachowaniem ciągłości 

istnienia lasu. Przekroczenie karmy objętościowej soczystej i kiszonek wynikło 

na skutek dokonania zakupu celem ułatwienia odstrzału dzików na nęciskach 

(profilaktyka ASF.). 

Całość zgromadzonej karmy i soli w okresie zimowym zadano zwierzynie. 

Poletka łowieckie żerowe na obwodzie nr 44 zagospodarowano na powierzchni 

3,58 ha, (w oddz. 33l, 33m, 43j, 48g, 56c,106l, 118d i 133d), czyli 

zagospodarowanie objęło wszystkie powierzchnie zdatne do zagospodarowania. 

Wydatkowano niezbędne kwoty na potrzebne w uprawie środki jak: materiał 

siewny, nawożenie mineralne, środki ochrony roślin, oraz specjalistyczny sprzęt 

uprawowy, co przyniosło oczekiwane rezultaty, a poziom kultury rolnej na 

większości poletek można uznać za dobry. Najlepsze efekty osiągnięto na 

poletkach grodzonych, natomiast na poletkach rozgrodzonych dyskusyjna 

udatność upraw była spowodowana dużą presją zwierzyny. Oprócz poletek 

łowieckich zagospodarowano część wodociągu – około 0,50 ha, pola na 

gruntach wsi Malina, w tym pole stanowiące własność Lasów Państwowych - 

około 0,89 ha. Jedno z poletek (w oddz. 43j) jest zagospodarowane jako sad 

złożony z dzikich drzew owocowych. Reasumując utrzymuje się więc 

stosunkowo wysoki poziom zagospodarowania gruntów użytkowanych przez 

Koło, oraz działań w zakresie poprawy naturalnych warunków bytowania 

zwierzyny. W roku obecnym koniecznym jest poszukiwanie kompromisu 

pomiędzy kontynuacją zagospodarowania wszystkich w/w poletek a 

koniecznością poważnej redukcji kosztów.  

Poletek żerowych na obwodzie nr 115 Koło nie posiada. Poletek produkcyjnych 

Koło nie utrzymuje, co przy obecnym poziomie dostępności i cenach płodów 

rolnych Zarząd ocenia za właściwe. 

 

Szkody łowieckie: 

Szkody łowieckie wystąpiły tylko na obwodzie nr 44. Mówiąc to mamy na 

myśli szkody które zakończyły się szacowaniem szkody i wypłatą 

odszkodowania. Szkody na obwodzie nr 115 były likwidowane bezkosztowo w 

drodze porozumienia i współpracy z producentami rolnymi, za co warto w tym 

miejscu złożyć osobne podziękowania Kolegom zamieszkałym w rejonie Nysy. 

Łączna powierzchnia zredukowana wyniosła 25,68 (rok wcześniej 17,04 ha). 

Łączna kwota wypłaconych odszkodowań wyniosła 37,1 (rok wcześniej 30,1 

tys. zł). Informacje na temat powierzchni zredukowanych uszkodzonych upraw 

rolnych w okresie ostatnich ośmiu sezonów zobrazowano na wykresie 1, a 
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analityczne zobrazowanie wypłaconych kwot odszkodowań przedstawiono na 

wykresie 2. 

Z analizy danych za okres ośmioletni wynika, iż nie możemy mówić o 

wyjątkowym wzroście poziomu szkód. Osiągnięty wynik w aspekcie 

powierzchniowym jest wynikiem rekordowym i skokowym wzrostem 

powierzchni zredukowanej, okupionym dużym wysiłkiem organizacyjnym i 

pracą przy ochronie pól. Wypłacona kwota jest kwotą nieadekwatną do wzrostu 

powierzchni uszkodzonej, znacznie niższą, od rekordowej kwoty wypłaconej w 

sezonie 2015/2016. Pamiętajmy, iż obecny poziom szkód jest ceną jaką płacimy 

za utrzymywanie się w roku sprawozdawczym, pomimo redukcji, populacji  

dzika na stosunkowo wysokim poziomie, ale przede wszystkim, bardzo 

wysokim stanem populacji jelenia. Wynik zakończonego sezonu możemy 

ocenić jako umiarkowany sukces wszystkich myśliwych uczestniczących w 

ochronie upraw rolnych. 
   

   
   

   
   

Trudno obiektywnie ocenić skuteczność naszego przeciwdziałania presji 

zwierzyny na grunty rolne. W roku ubiegłym, stosowaliśmy na szeroką skalę 

ochronę pól uprawnych przed zwierzyną przy użyciu pastuchów elektrycznych 

(obsługiwanych zarówno przez myśliwych jak i przekazanych w drodze 

użyczenia rolnikom), dyżury w okresie zasiewów i nasilenia szkód w fazie 
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dojrzałości, zapachowe środki odstraszające, oraz odstraszanie akustyczne 

środkami pirotechnicznymi. Dodatkowo celowi temu służyło wykładanie 

kukurydzy na pasach zaporowych, przy użyciu naszego agregatu. Dodatkowo w 

obniżeniu szkód dopomógł zintensyfikowany odstrzał dzików na polach 

(między innymi z wykorzystaniem przenośnych wysiadek). Co najważniejsze 

działania nasze, tradycyjnie już, spotkały się z uznaniem większości rolników, 

co nie pozostaje bez wpływu na rozmiar gospodarczo znośnych szkód 

niezgłaszanych do oszacowania. 

Stosunkowo nowym zjawiskiem jest opóźnianie przez część producentów 

rolnych terminu zbioru plonów, tylko częściowo usprawiedliwione warunkami 

pogodowymi (np. brak możliwości poruszania się maszyn na rozmiękłym od 

opadów polu). Problemem jest też pojawianie się intensywnych upraw rolnych, 

w miejscach, które od lat tradycyjnie użytkowane były jako trwałe użytki 

zielone, na których bez większych konfliktów żerowała też zwierzyna. Te dwa 

czynniki spowodowały, iż w sezonie sprawozdawczym pełniliśmy dyżury 

wyjątkowo długo, oraz w miejscach wcześniej nie pilnowanych ze względu na 

niskie zagrożenie szkodami łowieckimi. Wzrasta też wydajność upraw (nowe, 

wysokowydajne odmiany), co pociąga wzrost szkód. 

W tym miejscu nie sposób wyrazić podziękowań za właściwą postawę kolegów 

pracujących w zespołach szacujących. Trudno też nie wspomnieć o braku 

zrozumienia przez część myśliwych idei dyżurów przejawiającym się 

przypadkami naruszenia dyscypliny dyżurów (nie przybycie na dyżur, zejście w 

godzinach wieczornych itp.). 

Mimo dużego rozmiaru szkód w uprawach rolnych, udaje się, dzięki potężnemu 

nakładowi pracy nieomal wszystkich członków koła, utrzymać pozytywny 

odbiór naszych starań wśród zdecydowanej większości rolników. Jest to 

szczególnie widoczne na spotkaniach organizowanych w gminach, gdzie nasze 

koło nie spotyka się z zarzutami niesolidności w odniesieniu do szkód 

łowieckich w uprawach rolnych.  

Stosunkowo nisko przedstawia się poziom szkód wyrządzonych przez 

zwierzynę w uprawach i młodnikach leśnych. Wynik ten jest osiągnięty w 

drodze wydatkowania przez Nadleśnictwa Opole, pokaźnych kwot na grodzenia 

upraw leśnych, jako praktycznie jedyny skuteczny sposób ich ochrony. Należy 

jednak oczekiwać, iż sytuacja ta ulegnie zmianie w związku z wytycznymi 

zmierzającymi do ograniczenia powierzchni grodzeń przez Lasy Państwowe. 

W związku z powyższym musimy zawsze liczyć się z realnym zagrożeniem dla 

sytuacji finansowej Koła jakim jest ewentualny udział w kosztach ochrony lasu 

przed zwierzyną w przypadku nie wykonania rocznego planu odstrzału 

zwierzyny płowej. Dzięki wzorowej realizacji planów, co było możliwe tylko 

dzięki dobrej współpracy z administracją Lasów Państwowych, udało się 

uniknąć tego obciążenia. 

Problemem jest natomiast rekrutacja myśliwych do szacowania szkód, oraz 

właściwe docenienie ich wysiłków przez pozostałych członków koła. Trudno 
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oprzeć się wrażeniu, iż spora grupa naszych Kolegów nie potrafi docenić 

wysiłku zespołów szacujących. 

 

Pozyskanie zwierzyny grubej: 

Plan pozyskania zwierzyny w obwodzie nr 44 był w ciągu okresu 

sprawozdawczego aneksowany w stosunku do pierwotnego planu pozyskania 

zwierzyny grubej. Zmiana planu (potocznie określana aneksem) z dnia 

4.12.2017r. dotyczyła zwiększenia planu odstrzału dzików o 32 sztuk.  

Plan pozyskania zwierzyny w obwodzie nr 115 w ciągu okresu 

sprawozdawczego nie uległ zmianie. 

W dalszej części informacji odnosić będziemy się do wielkości w planie 

ostatecznie zatwierdzonym, stąd informacje o wykonaniu planu nie będą 

przekraczały 100%. 

Pozyskanie zwierzyny grubej w obydwu obwodach kształtowało się 

następująco: 

wyszczególnienie  
obwód 44 

plan/wykonanie 

obwód 115 

plan/wykonanie 

razem 

plan/wykonanie 

procent 

realizacji planu 

Jelenie     

Razem 160/155 3/0 163/155 95,1 % 

byki I kl. 22/32 1/0 23/32 139,1 % 

byki II kl. 22/12 0/0 22/12 54,5 % 

byki III kl. 6/7 0/0 6/7 116,7 % 

Łanie 62/65 1/0 63/65 103,2 % 

Cielęta 48/39 1/0 49/39 79,6 % 

Sarna     

Razem 120/118 52/49 172/167 97,1% 

Rogacze 58/55 25/25 83/80 96,4 % 

Kozy 56/60 25/20 81/80 98,8 % 

Koźlęta 6/3 2/0 8/3 37,5 % 

Dziki 130/137 42/35 172/172 100,0 % 

Na poczet wykonania wyżej przedstawionego planu zaliczono sztuki padłe na 

terenie obwodu nr 44: 

 Jelenie 

  byki  - 3 szt. (3 w I kl. wieku) 

  łanie  - 3 szt. 

  cielęta - 4 szt. 

 Sarny 

  rogacze - 4 szt. 

  kozy  - 2 szt. 

  koźlęta - 3 szt. 

 Dziki   - 3 szt. 

 

i na terenie obwodu nr 115: 

 Sarny 

  kozy  - 2 szt. 
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  koźlęta - 2 szt. 

 Dziki   - 2 szt. 
 

Tak więc plan w zwierzynie płowej, po uwzględnieniu upadków, został 

wykonany w wielkościach akceptowalnych (90÷110% planu). 

Przy realizacji planu odstrzału jeleni byków, wystąpiły trudności w realizacji 

odstrzału wynikające z braku odpowiedniej ilości osobników selekcyjnych. 

Trudności zarysowały się szczególnie w realizacji planu odstrzału drugiej  

klasy wieku, co spowodowało przekroczenie pozyskania byków w I kl. 

wieku. 

Dane na temat pozyskania jeleni w ciągu ostatnich ośmiu sezonów łowieckich 

(łącznie dla obwodów 44 i 115 z uwzględnieniem ubytków) zobrazowano na 

wykresie 3. 

Udało się również utrzymać stosunkowo niski odsetek ubytków, który za 

okres sprawozdawczy wyniósł 6% - 10 sztuk. Biorąc pod uwagę gęstą sieć 

komunikacyjną i liczne kolizje z pojazdami samochodowymi i szynowymi, są 

to ilości niewielkie.  

Nie wszystkie ubytki są oczywiście ujawniane (brak wiedzy), ale nie zawsze 

są właściwie udokumentowane. Zarząd uznał, iż w nadchodzących sezonach 

bardzo istotną kwestią będzie rzetelne dokumentowanie wszystkich ubytków. 

Dlatego po raz drugi sporządzono analizę ilości upadków zaliczanych w 

poczet wykonania planu. Dane zobrazowano na wykresie 3a. 
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Pamiętajmy, iż jest to 6 % całości planu pozyskania, a znaczna część tych 

strat to skutek niefrasobliwości, delikatnie mówiąc, Kolegów myśliwych. 

Zarząd liczy nad podniesieniem tego wątku w trakcie późniejszej dyskusji nad 

sprawozdaniami. 

Odstrzał saren zrealizowano sumarycznie na dzierżawionych obwodach w 

97%, chociaż w liczbach bezwzględnych pozyskanie wzrosło w stosunku do 

roku poprzedniego o 16 sztuk. Udało się pokonać trudności w realizacji planu 

odstrzału saren kóz, pomimo wyjątkowo niesprzyjających warunków 

pogodowych w m-cu grudniu (brak niskich temperatur i pokrywy śnieżnej 

przez cały miesiąc cześć miesiąca, a praktycznie przez cały sezon). 

 
Również w tym przypadku nie obeszło się bez ubytków. Wydaje się, iż 

szczególnie w przypadku saren znaczna część ubytków nie jest rejestrowana, 

zarówno przez brak wiedzy jak i niedopatrzenie myśliwych, chociaż w 

ostatnim sezonie nastąpił znaczny wzrost dyscypliny w tym zakresie.  

Przy omawianiu pozyskania zwierzyny grubej nie można przemilczeć 

wyników oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej. W 

ubiegłym sezonie całość pozyskanych rogaczy i jeleni byków Komisja oceny 

i wyceny trofeów łowieckich oceniła jako odstrzał prawidłowy. Biorąc pod 

uwagę ilość pozyskanych osobników, świadczy to o utrzymującym się 

wysokim poziomie umiejętności naszych selekcjonerów, oraz o etycznym 

podejściu do zasad selekcji osobniczej. 
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Odstrzał dzików sumarycznie na dzierżawionych obwodach praktycznie 

zrealizowano w całości (100 %), przy niewielkim przekroczeniu planu na 

obwodzie 44 i niewykonaniu na obwodzie 115. Pamiętajmy, że były to plan 

aneksowany (zmiana do rocznego planu łowieckiego na sezon 2017/2018 dla 

obwodu 44 z dnia 4.12.2017r.). Na podkreślenie zasługuje również fakt, iż 

dzięki wysokiej realizacji planu odstrzału nie zostaliśmy objęci odstrzałem 

sanitarnym w oparciu o decyzję powiatowych lekarzy weterynarii. Odstrzał 

dzików był też odstrzałem rekordowym w historii koła, co świadczy o 

odpowiedzialnej postawie naszych myśliwych względem problemów z ASF. 

Dane na temat pozyskania dzików zobrazowano na wykresie 5, a informacje o 

ubytkach zaliczonych na poczet wykonania planu na wykresie 5a. 

 
 

 
 

Pozyskanie zwierzyny drobnej:  

Pozyskanie zwierzyny drobnej w obydwu obwodach wyniosło: 

 

Wyszczególnienie  obwód 44 obwód 115  Razem 

Lisy 172 103 275 

Jenoty 11 5 16 

Borsuki 2 0 2 

Piżmaki 0 0 0 

Kuny 2 0 2 

Tchórze 0 0 0 
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Bażanty 24 2 26 

Kuropatwy 0 0 0 

Gęsi 0 0 0 

Dzikie kaczki 11 2 13 

Słonki 0 0 0 

Grzywacza 0 0 0 

Łyski 0 0 0 

 

Pozyskane ilości zwierzyny drobnej wymaga szerszego komentarza. Odstrzał 

lisów był nieomal identyczny jak w sezonie poprzednim, co oznacza spadek 

w stosunku do rekordowego sezonu 2015/2016. Z pewnością osiągnięto 

zamierzony cel rozrzedzenia populacji, a wprowadzony przed sześcioma laty 

system premiowy w pełni działa, co należy uznać za sukces. 

Dane na temat pozyskania lisów w ciągu ostatnich ośmiu sezonów łowieckich 

(łącznie dla obwodów 44 i 115) zobrazowano na wykresie 6. 

 

 
Trudno natomiast się oprzeć wrażeniu, że myśliwi zaprzestali polować na 

pozostałe gatunki zwierzyny drobnej, o ile nie otrzymują za to gratyfikacji 

finansowej. Rodzą się też poważne wątpliwości co do rzetelności 

ewidencjonowania upolowanej zwierzyny i ilości oddanych strzałów, nawet 

jeżeli nie łączy się to z dodatkowymi opłatami, czy niedogodnościami. 

Problem odzwierciedla wykres nr 7 na którym zaprezentowano pozyskanie 

bażantów w ciągu ostatnich ośmiu sezonów łowieckich (łącznie dla obwodów 

44 i 115).  

Jak widać, bażanty są pozyskiwane w symbolicznych, ciągle malejących 

ilościach, a i tak są najliczniej pozyskiwanym przedstawicielem zwierzyny 

drobnej po wyłączeniu drapieżników. Kominy w sezonach 2010/2011, 

2011/2012 i 2013/2014 to wynik polowań zbiorowych dla gości w ramach 

„Opolskich Hubertowin”. Kwestię tą zarząd poruszał już trzykrotnie w 

sprawozdaniach za sezon 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017.  

Można tu mówić o jedynie o nieznacznej poprawie w ostatnim sezonie. 

Sprawa jest o tyle przykra, iż podważa naszą wiarygodność, a nawet celowość 
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działań hodowlanych: czy warto wsiedlać bażanty dla pozyskania około 10% 

liczby wsiedlanych ptaków? 

 

 
 

Organizacja polowań indywidualnych i zbiorowych: 

W ciągu sezonu myśliwym wydano łącznie 139 zezwoleń na odstrzał 

indywidualny (w tym 108 na obwodzie nr 44 i 31 zezwoleń na obwodzie nr 

115), co jest ilością nieco większą niż w poprzednim sezonie, chociaż 

mniejsza niż w sezonach wcześniejszych (128 zezwolenia w sezonie 

2016/2017, 155 zezwolenia w sezonie 2015/2016, 162 zezwolenia w sezonie 

2014/2015 i 159 zezwoleń w sezonie 2013/2014). Zezwolenia na obwód 115 

wydawali Kolega Łowczy (14 zezwoleń) i Kolega Podłowczy (17 

zezwolenia). 

Zaplanowano organizację 29 polowań zbiorowych (w tym 21 na obwodzie nr 

44 i 9 na obwodzie nr 115), nie odbyło się jedno polowanie na obwodzie 115. 

Biorąc pod uwagę ilość polowań na zwierzynę drobną, kontynuowana jest 

strategia zarządu ograniczenia ilości polowań zbiorowych, kosztem 

podwyższenia ich efektywności. Polityka taka powinna zapobiec migracją 

zwierzyny z naszego łowiska do sąsiadów, na skutek częstego niepokojenia. 

 

Zasiedlanie łowiska 

Dokonywano zasiedlenia łowiska bażantami na obwodzie nr 44 i 115.  

W dniu 16 maja 2017 zakupiono 120 jednodniowych piskląt w OHZ Moszna. 

Opiekę nad ptakami sprawowali Koledzy Robert Ryba i Józefa Kowal. W 

tym celu wykorzystano naszą wolierę wybudowaną w czerwcu 2015. W 

wolierze odhodowano 120 zakupionych w OHZ Moszna jednodniowych 

piskląt bażantów. Bażanty wypuszczano sukcesywnie w miarę wzrostu 

ptaków i przegęszczenia w wolierze. Dzięki temu udało się uniknąć dużej 

ilości jednorazowo wsiedlanych ptaków, co jak potwierdzają obserwacje nie 

pozostaje niezauważone przez drapieżniki. Wsiedlono również 200 ptaków 

otrzymanych z ZO PZŁ w Opolu jako rekompensatę za organizację 

polowania dla gości w ramach Opolskich Hubertowin 2017. W sumie na 
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obwodzie 44 wypuszczono 260 sztuk a na obwodzie 115 wypuszczono 60 

ptaków. 

 

Inwentaryzacja zwierzyny: 

  Inwentaryzacja zwierzyny przeprowadzona wg. stanu na 10.03.2018r. 

wykazała następujące stany zwierzyny: 
 

wyszczególnienie  obwód 44   obwód 115   razem  

Jelenie    

Razem 368 0 368 

Byki razem 159 0 159 

      w tym sel. 143 0 143 

      w tym łow. 16 0 16 

Łanie 145 0 145 

Cielęta 64 0 64 

Sarna     

Razem 425 182 607 

Rogacze 162 66 228 

      w tym sel. 108 38 146 

      w tym łow. 54 28 82 

Kozy 183 75 258 

Koźlęta 80 41 121 

Dziki 18 4 22 

Lisy 45 60 105 

Zające 100 60 160 

Bażanty 180 80 260 

Kuropatwy 10 20 30 

 

W stosunku do roku poprzedniego wyniki inwentaryzacji przyniosły istotne 

zmiany w populacji jelenia, spadek z 535 do 368 sztuk. Wyników tych nie 

należy postrzegać jako efekt drastycznej redukcji, lecz raczej urealnienie 

stanów które drastycznie wzrosły rok wcześniej na skutek zastosowanej 

metody pędzeń próbnych, która przyniosła rewolucyjną zmianę w zakresie 

liczebności populacji jelenia. Dla przypomnienia, rok wcześniej, rok do roku 

liczebność wzrosła z 206 na 535 sztuk.  

Nastąpiło znaczne obniżenie zagęszczenia populacji dzika, co świadczy o 

skutecznej realizacji zaleceń związanych ze zwalczaniem ASF. 

W stosunku do pozostałych gatunków wyniki inwentaryzacji nie wykazały 

istotnych zmian, potwierdzając nadal bardzo dobre stany sarny. Możemy też 

mówić o niskich, aczkolwiek stabilnych stanach zwierzyny drobnej, 

zwłaszcza bażantów, co jest zrozumiałe w związku z prowadzonym 

wsiedleniami i intensyfikacją odstrzału drapieżników. Optymizmem napawają 

wiosenne obserwacje, szczególnie w stosunku do bażantów i zająca. 

Warto w tym miejscu wspomnieć o swoistej ciekawostce: w dniu 10 czerwca 

2017r. obserwowano na terenie naszego obwodu nr 44 w rejonie „Pańskie” 
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klępę łosia. W dniu następnym, przy obwodnicy północnej miasta Opola na 

terenie obwodu nr 43, kilkaset metrów od naszej granicy doszło do kolizji 

pojazdu z bykiem łosia. Zdarzenia te z jednej strony świadczą o 

odbudowywaniu się populacji łosia w skali kraju i jego powrotowi do także 

do naszego łowiska, z drugiej jednak strony oznacza pojawienie się kolejnego 

gatunku mogącego powodować znaczne szkody w uprawach leśnych i 

rolnych.  

 

Planowane pozyskanie na nadchodzący rok: 

  W oparciu o wyniki inwentaryzacji, po raz pierwszy zgodnie z zasadami 

zawartymi w Uchwale Nr 14/2015 Naczelnej Rady Łowieckiej z 15 grudnia 

2015r w sprawie przyjęcia zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt 

łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie zgodności odstrzału,  

oraz zapisy Wieloletniego Łowieckiego Planu Hodowlanego dla Rejonu 

Hodowlanego O II „Bory Stobrawskie” i Wieloletniego Łowieckiego Planu 

Hodowlanego dla Rejonu Hodowlanego O IV „Przedgórza 

Wschodniosudeckiego” Zarząd Koła zaplanował odstrzał w następujących 

ilościach: 
 

wyszczególnienie  Obwód 44   Obwód 115   razem  

Jelenie    

Razem 140 3 143 

Byki razem 52 1 53 

      w tym sel. 44 1 45 

      w tym łow. 8 0 8 

Łanie 52 1 53 

Cielęta 36 1 37 

Sarna     

Razem 120 52 172 

Rogacze 58 25 83 

      w tym sel. 38 17 55 

      w tym łow. 20 8 28 

Kozy 56 25 81 

Koźlęta 6 2 8 

Dziki 41 14 55 

Lisy 300 120 420 

Jenoty 60 20 80 

Borsuki 4 6 10 

Szakale złociste 0 2 2 

Kuny 4 4 8 

Norki amerykańskie 2 2 4 

Tchórze zwyczajne 2 2 4 

Szopy pracze 4 2 6 

Piżmaki 4 5 9 

Bażanty 100 45 145 

Dzikie gęsi 6 30 36 
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Dzikie kaczki 20 30 50 

Grzywacze 10 10 20 

Słonki 4 2 6 

Łyski 2 2 4 

  

Jak widać zaplanowano zmniejszenie dotychczasowego pozyskania jeleni (w 

stosunku do pierwotnego planu poprzedniego sezonu o 20 sztuk, a w stosunku 

do planu wykonanego o 15 sztuk). Strukturę płciową odstrzału zaplanowano 

zgodnie z obowiązującymi zasadami, lecz uwzględniając rzeczywistą 

strukturę wykonania. 

Bez zmian zaplanowano odstrzał sarny, oraz znacznie zmniejszono plan 

odstrzał dzików. Zmniejszenie planu odstrzału dzików wynika z osiągniętego 

zmniejszenia zagęszczenia populacji (efekt wymagań narzuconych przez 

Ministerstwo Rolnictwa w związku z zagrożeniem ASF), oraz zmienionymi 

przepisami w zakresie planowania odstrzału tego gatunku – planujemy tylko 

odstrzał minimalny, a plan możemy przekroczyć bez konieczności 

sporządzania aneksu.  

Zaplanowaliśmy możliwość intensywnego odstrzału drapieżników (znacznie 

powyżej przewidywanych możliwości), oraz przedłużamy moratorium na 

odstrzał zająca i kuropatwy. Jednocześnie planujemy wzrost pozyskania 

bażantów, głównie w wyniku planowanego polowania dla gości w ramach 

Opolskich Hubertowin 2018. 

Po raz pierwszy zaplanowaliśmy na terenie obwodu 115 możliwość odstrzału 

szakala złocistego. Odstrzał zaplanowano prewencyjnie, pomimo braku 

sygnałów o obserwacji tego gatunku, a odstrzał będzie możliwy do realizacji 

w m-cu marcu 2019r., (przepisy o odstrzale szakala złocistego wchodzą w 

życie z dniem 1 marca 2019r.). 

Proces planowania przebiegł poprawnie, zarówno plany, jak i informacje 

uzupełniające zostały terminowo sporządzone, oraz uzgodnione z Zarządem 

Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego i zaopiniowane przez właściwe 

terytorialnie samorządy, a następnie złożone do Nadleśnictwa Opole, dzięki 

czemu od pierwszego dnia sezonu mogliśmy wykonywać polowanie. 

W tym miejscu zarząd pragnie zaznaczyć, iż występują nieznaczne 

rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi w niniejszym sprawozdaniu, 

a danymi w Rocznych Planach Łowieckich dotyczącymi wykonania zadań w 

sezonie sprawozdawczym. Powyższe wynika, iż RPŁ są opracowywane przed 

zakończeniem sezonu (trwa zarówno wykonywanie polowania jak i 

likwidacja szkód łowieckich), natomiast sprawozdanie zawiera pełne dane 

dotyczące wykonania. Powyższe rozbieżności nie noszą znamion błędu i są 

zgodne z obowiązującym obiegiem sprawozdawczości. 
 

5. Informacja o realizacji uchwał poprzedniego Walnego Zgromadzenia: 
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Ubiegłoroczne walne zgromadzenie było wyjątkowo owocne pod względem 

podjętych uchwał, w sumie podjęto ich aż 29.  

Realizacja Uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego Nr 

3 „Lis” w Opolu z dnia 25.06.2017r. przedstawia się następująco: 

1. Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia Protokołu z obrad Walnego 

Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego Nr 3 „Lis" w Opolu z dnia 

11.06.2016 r w brzmieniu: Walne Zgromadzenie zatwierdza Protokół z 

obrad Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego Nr 3 „Lis" w 

Opolu z dnia 11.06.2016 r. Realizacja: nie wymaga realizacji ani 

komentarza. 

2. Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego 

Zarządu Koła Łowieckiego Nr 3 ,,Lis” w Opolu za rok gospodarczy 

2016/2017 w brzmieniu: Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie 

merytoryczne Zarządu Koła Łowieckiego Nr 3 "Lis" w Opolu za rok 

gospodarczy 2016/2017. Realizacja: nie wymaga realizacji ani 

komentarza. 

3. Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Zarządu Koła Łowieckiego Nr 3 ,,Lis” w Opolu za rok gospodarczy 

2016/2017 w brzmieniu: Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie 

finansowe Zarządu Koła Łowieckiego Nr 3 "Lis" w Opolu za rok 

gospodarczy 2016/2017. Realizacja: nie wymaga realizacji ani 

komentarza. 

4. Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej 

Koła Łowieckiego Nr 3 ,,Lis” w Opolu za rok gospodarczy 2016/2017 w 

brzmieniu: Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Komisji 

Rewizyjnej Koła Łowieckiego Nr 3 ,,Lis” w Opolu za rok gospodarczy 

2016/2017. Realizacja: nie wymaga realizacji ani komentarza. 

5. Uchwała nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium Łowczemu Koła 

Łowieckiego Nr 3 ,,Lis” w Opolu Koledze Andrzejowi Romanowiczowi 

za rok gospodarczy 2016/2017 w brzmieniu: Walne Zgromadzenie udziela 

absolutorium Łowczemu, Koła Łowieckiego Nr 3 ,,Lis” w Opolu Koledze 

Andrzejowi Romanowiczowi za rok gospodarczy 2016/2017. Realizacja: 

nie wymaga realizacji ani komentarza. 

6. Uchwała nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium Podłowczemu Koła 

Łowieckiego Nr 3 ,,Lis” w Opolu Koledze Jerzemu, Stanisławowi 

Iżyckiemu za rok gospodarczy 2016/2017 w brzmieniu: Walne 

Zgromadzenie udziela absolutorium Podłowczemu, Koła Łowieckiego Nr 

3 ,,Lis” w Opolu Koledze Jerzemu, Stanisławowi  Iżyckiemu za rok 

gospodarczy 2016/2017. Realizacja: nie wymaga realizacji ani 

komentarza. 

7. Uchwała nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium Skarbnikowi Koła 

Łowieckiego Nr 3 ,,Lis” w Opolu Koledze Stefanowi Kulig za rok 

gospodarczy 2016/2017 w brzmieniu: Walne Zgromadzenie udziela 
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absolutorium Skarbnikowi, Koła Łowieckiego Nr 3 ,,Lis” w Opolu Koledze 

Stefanowi Kulig za rok gospodarczy 2016/2017. Realizacja: nie wymaga 

realizacji ani komentarza. 

8. Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Koła 

Łowieckiego Nr 3 ,,Lis” w Opolu Koledze Grzegorzowi Przydatkowi za 

rok gospodarczy 2016/2017 w brzmieniu: Walne Zgromadzenie udziela 

absolutorium Sekretarzowi, Koła Łowieckiego Nr 3 ,,Lis” w Opolu 

Koledze Grzegorzowi Przydatkowi za rok gospodarczy 2016/2017. 

Realizacja: nie wymaga realizacji ani komentarza. 

9. Uchwała nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, Koła 

Łowieckiego Nr 3 ,,Lis” w Opolu Koledze Markowi Bocianowskiemu za 

rok gospodarczy 2016/2017 w brzmieniu: Walne Zgromadzenie udziela 

absolutorium Prezesowi Zarządu, Koła Łowieckiego Nr 3 ,,Lis” w Opolu 

Koledze Markowi Bocianowskiemu za rok gospodarczy 2016/2017. 

Realizacja: nie wymaga realizacji ani komentarza. 

10. Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia nieoprocentowanej pożyczki dla ZO 

PZŁ w Opolu z przeznaczeniem budowę nowej siedziby w brzmieniu: 

Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego Nr 3 ,,Lis” w Opolu 

upoważnia Zarząd Koła do udzielenia nieoprocentowanej pożyczki dla ZO 

PZŁ w Opolu w kwocie do 20 000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) zł z 

przeznaczeniem na budowę nowej siedziby Zarządu Okręgowego PZŁ w 

Opolu na terenie strzelnicy w Opolu Grudzicach. Realizacja: Zarząd Koła 

udzielił nieoprocentowanej pożyczki w wysokości 20 000 zł. Dziś z 

zadowoleniem możemy stwierdzić, iż pieniądze zostały dobrze 

spożytkowane, a stan zaawansowania prac przy „Centrum Edukacji i 

Szkolenia Opolskich Kół Łowieckich” jest imponujący. 

11. Uchwała nr 11 upoważniającej Zarząd Koła do zakupu drugiej 

wielofunkcyjnej przyczepy samochodowej przeznaczonej na potrzeby 

gospodarcze Koła w brzmieniu: Walne Zgromadzenie Członków Koła 

Łowieckiego Nr 3 „Lis” w Opolu upoważnia Zarząd Koła do zakupu 

drugiej wielofunkcyjnej przyczepy samochodowej przeznaczonej na 

potrzeby gospodarcze Koła. Realizacja: dokonano zakupu przyczepy, jej 

rejestracji i ubezpieczenia. Trwają prace nad jej adaptacją na cele obsługi 

polowań zbiorowych.  

12. Uchwała nr 12 upoważniająca Zarząd Koła do zakupu mundurów 

organizacyjnych dla członków Koła w brzmieniu: WZCK stwierdza iż 

mundur myśliwski to jeden z ważnych elementów tradycji, kultury i etyki 

łowieckiej. Noszenie munduru myśliwskiego to wyraz poszanowania 

Polskiego Związku Łowieckiego i samego łowiectwa, a tym samym 

realizacja celów statutowych. W związku ze zbliżaniem się 70-tej rocznicy 

powstania Koła, celem wzmocnienia działań wizerunkowych koła i 

zrzeszenia, Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego Nr 3 ,,Lis” 

w Opolu postanawia upoważnić Zarząd Koła do zakupu mundurów 
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organizacyjnych dla wszystkich członków Koła. Myśliwi którzy posiadają 

mundury i zgłoszą brak potrzeby zakupu nowego munduru, zostaną 

zwolnieni z opłacenia składki członkowskiej na następny rok gospodarczy. 

Powyższe nastąpi w oparciu o osobną imienną uchwałę WZCK. 

Realizacja: Zarząd Koła przeprowadził rozeznanie rynku i negocjacje 

cenowe które doprowadziły do wyłonienia dostawcy usługi. 

Zorganizowano zdejmowanie miary i przymiarki, a także wydawanie 

mundurów dla wszystkich chętnych członków Koła. Z możliwości tej 

skorzystało 40 członków koła. 

13. Uchwała nr 13 w sprawie zobowiązania członków stowarzyszonych z 

Kołem do zakupu mundurów organizacyjnych w brzmieniu: W związku ze 

zbliżaniem się 70-tej rocznicy powstania Koła, celem wzmocnienia działań 

wizerunkowych Koła i Zrzeszenia, Walne Zgromadzenie Członków Koła 

Łowieckiego Nr 3 „Lis” w Opolu zobowiązuje myśliwych stowarzyszonych 

z Kołem do zakupu munduru organizacyjnego. Realizację powyższego 

zobowiązania przez członków stowarzyszonych z Kołem WZCK 

rekomenduje Zarządowi Koła jako istotny element oceny myśliwego 

stowarzyszonego z Kołem. Zarząd Koła przeprowadził rozeznanie rynku i 

negocjacje cenowe które doprowadziły do wyłonienia dostawcy usługi. 

Zorganizowano zdejmowanie miary i przymiarki, a także wydawanie 

mundurów dla wszystkich chętnych myśliwych stowarzyszonych z 

naszym kołem. Z możliwości tej skorzystało 6 myśliwych 

stowarzyszonych z naszym kołem. 

14. Uchwała nr 14 upoważniającej Zarząd Koła do zakupu peleryn do 

mundurów organizacyjnych dla pocztu sztandarowego koła w brzmieniu: 

Dla poprawy warunków występowania pocztu sztandarowego naszego 

Koła, oraz dla poprawy wizerunku Koła, Walne Zgromadzenie Członków 

Koła Łowieckiego Nr 3 „Lis” w Opolu upoważnia Zarząd Koła do zakupu 

peleryn do munduru organizacyjnego na wyposażenie pięciu myśliwych o 

największej ilości wystąpień w poczcie sztandarowym za sezon 2016-2017. 

Jednocześnie upoważnia się Zarząd Koła do zakupu ologowanych 

kamizelek strzeleckich na wyposażenie drużyny strzeleckiej Koła. 

Realizacja: Zarząd Koła przeprowadził rozeznanie rynku i negocjacje 

cenowe które doprowadziły do wyłonienia dostawcy peleryn. Dokonano 

zakupu peleryn. Zakup kamizelek strzeleckich zlecono członkom naszej 

drużyny strzeleckiej. Zakupu dokonano, a nasi Koledzy wystąpili w 

nowych kamizelkach na Zawody Okręgowe Kół Łowieckich ZO PZŁ w 

Opolu w dniu 1.07.2018r. 

15. Uchwała nr 15 w sprawie ustalenia wielkości kwoty określonej w § 60 

Kodeksu Koła w brzmieniu: Walne Zgromadzenie Członków Koła 

Łowieckiego Nr 3 „Lis” w Opolu pozostawia bez zmian kwotę szkody 

powyżej której wymaga jest w trakcie szacowania obecności Prezesa Koła a 
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pod jego nieobecność upoważnionego przedstawiciela Zarządu Koła. 

Realizacja: nie wymaga realizacji ani komentarza. 

16. Uchwała nr 16 upoważniająca Zarząd Koła do zakupu 20 szt. 

przewoźnych (składanych) wysiadek na polowania zbiorowe, jako 

uzupełnienie urządzeń wysiadkowych „stałych” w brzmieniu: Walne 

Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego Nr 3 ,,Lis” w Opolu 

upoważnia do przeprowadzenia rozpoznania i ewentualnego zakupu 20 szt. 

przewoźnych (składanych) wysiadek na polowania zbiorowe, jako 

uzupełnienie urządzeń wysiadkowych „stałych”. Realizacja: Zarząd Koła 

po dokładnej analizie ofert dostępnych na rynku siadawek (ambon 

przenośnych) nie znalazł oferty która spełniła by nasze oczekiwania 

uwzględniając jednocześnie wysokie kryteria jakościowe (ze szczególnym 

uwzględnieniem trwałości, bezpieczeństwa, ale i funkcjonalności) jak i 

mieszczące się w założonych kryteriach cenowych. W związku z 

powyższym postanowiliśmy osiągnąć założony cel posiadania takowych 

urządzeń metodą gospodarczą. Dokonaliśmy w ubiegłym sezonie zakupu  

drewna z którego po zatwierdzeniu prototypu (prototyp siadawki zostanie 

wystawiony w dniu 27 lipca br. podczas WZCK). Zostanie wykonane 20 

sztuk siadawek przez naszych stażystów pod kierownictwem i z 

wykorzystaniem urządzeń naszego stażysty Pana Dariusza Chowanka, 

który już od wielu lat jest właścicielem zakładu stolarskiego. Przy 

założeniu, iż robocizna zostanie wliczona w poczet prac społecznych a 

wieloletnie doświadczenie w zawodzie Pana Dariusza Chowanka jest 

gwarantem odpowiedniej jakości wykonania urządzenia opartego na 

drewnie siadawki te w pełni spełnią zakładane przez nas wszystkich 

kryteria cenowo-jakościowe. 

17. Uchwała nr 17 w sprawie zatwierdzenia budżetu Koła Łowieckiego Nr 

3 ,,Lis” w Opolu za rok gospodarczy 2017/2018 w brzmieniu: Walne 

Zgromadzenie zatwierdza i przyjmuje do realizacji Budżet Koła 

Łowieckiego Nr 3 ,,Lis” w Opolu na rok gospodarczy 2017/2018 

opracowany i przedstawiony przez Zarząd Koła na WZC KŁ w dniu 

25.06.2017r. Realizacja: Zarząd Koła działał w ramach zatwierdzonego 

budżetu. 

18. Uchwała nr 18 zobowiązująca Zarząd Koła do wystąpienia z wnioskami o 

odznaczenia łowieckie dla myśliwych w brzmieniu: Walne Zgromadzenie 

Członków Koła Łowieckiego Nr 3 ,,Lis” w Opolu zobowiązuje Zarząd 

Koła do wystąpienia z wnioskiem o odznaczenie łowieckie dla Kolegi 

Stefana Kulig. Realizacja: opracowano wniosek o nadanie Złomu i 

przekazano do ZO PZŁ w Opolu. 

19. Uchwała nr 19 zobowiązująca Zarząd Koła do wystąpienia z wnioskami o 

odznaczenia łowieckie dla myśliwych w brzmieniu: Walne Zgromadzenie 

Członków Koła Łowieckiego Nr 3 ,,Lis” w Opolu zobowiązuje Zarząd 

Koła do wystąpienia z wnioskiem o odznaczenie łowieckie dla Kolegi 
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Marka Bocianowskiego. Realizacja: zrezygnowano z opracowania 

wniosku o nadanie Złomu, w związku z podjęciem informacji, iż wniosek 

taki opracował i o odznaczenie wystąpi ZO PZŁ w Opolu. 

20. Uchwała nr 20 zobowiązująca Zarząd Koła do wystąpienia z wnioskami o 

odznaczenia łowieckie dla myśliwych w brzmieniu: Walne Zgromadzenie 

Członków Koła Łowieckiego Nr 3 ,,Lis” w Opolu zobowiązuje Zarząd 

Koła do wystąpienia z wnioskiem o odznaczenie łowieckie dla Kolegi 

Tomasza Blacharskiego. Realizacja: opracowano wniosek o nadanie 

Brązowego Medalu Zasługi Łowieckiej i przekazano do ZO PZŁ w Opolu. 

21. Uchwała nr 21 zobowiązująca Zarząd Koła do wystąpienia z wnioskami o 

odznaczenia łowieckie dla myśliwych w brzmieniu: Walne Zgromadzenie 

Członków Koła Łowieckiego Nr 3 ,,Lis” w Opolu zobowiązuje Zarząd 

Koła do wystąpienia z wnioskiem o odznaczenie łowieckie dla Kolegi 

Władysława Raczka. Realizacja: opracowano wniosek o nadanie Medalu 

Zasłużony dla łowiectwa Opolszczyzny i przekazano do ZO PZŁ w Opolu. 

22. Uchwała nr 22 zobowiązująca Zarząd Koła do wystąpienia z wnioskami o 

odznaczenia łowieckie dla myśliwych w brzmieniu: Walne Zgromadzenie 

Członków Koła Łowieckiego Nr 3 ,,Lis” w Opolu zobowiązuje Zarząd 

Koła do wystąpienia z wnioskiem o odznaczenie łowieckie dla Kolegi 

Stanisława Cymbalisty. Realizacja: opracowano wniosek o nadanie 

Srebrnego Medalu Zasługi Łowieckiej i przekazano do ZO PZŁ w Opolu. 

23. Uchwała nr 23 zobowiązująca Zarząd Koła do wystąpienia z wnioskami o 

odznaczenia łowieckie dla myśliwych w brzmieniu: Walne Zgromadzenie 

Członków Koła Łowieckiego Nr 3 ,,Lis” w Opolu zobowiązuje Zarząd 

Koła do wystąpienia z wnioskiem o odznaczenie łowieckie dla Kolegi 

Grzegorza Kontek. Realizacja: opracowano wniosek o nadanie Srebrnego 

Medalu Zasługi Łowieckiej i przekazano do ZO PZŁ w Opolu. 

24. Uchwała nr 24 zobowiązująca Zarząd Koła do wystąpienia z wnioskami o 

odznaczenia łowieckie dla myśliwych w brzmieniu: Walne Zgromadzenie 

Członków Koła Łowieckiego Nr 3 ,,Lis” w Opolu zobowiązuje Zarząd 

Koła do wystąpienia z wnioskiem o odznaczenie łowieckie dla Kolegi 

Krzysztofa Bąka. Realizacja: opracowano wniosek o nadanie Srebrnego 

Medalu Zasługi Łowieckiej i przekazano do ZO PZŁ w Opolu. 

25. Uchwała nr 25 zobowiązująca Zarząd Koła do wystąpienia z wnioskami o 

odznaczenia łowieckie dla myśliwych w brzmieniu: Walne Zgromadzenie 

Członków Koła Łowieckiego Nr 3 ,,Lis” w Opolu zobowiązuje Zarząd 

Koła do wystąpienia z wnioskiem o odznaczenie łowieckie dla Kolegi 

Waldemara Siekierki. Realizacja: opracowano wniosek o nadanie 

Srebrnego Medalu Zasługi Łowieckiej i przekazano do ZO PZŁ w Opolu. 

26. Uchwała nr 26 zobowiązująca Zarząd Koła do wystąpienia z wnioskami o 

odznaczenia łowieckie dla myśliwych w brzmieniu: Walne Zgromadzenie 

Członków Koła Łowieckiego Nr 3 ,,Lis” w Opolu zobowiązuje Zarząd 

Koła do wystąpienia z wnioskiem o odznaczenie łowieckie dla Kolegi 
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Rajmunda Jańczyka. Realizacja: opracowano wniosek o nadanie 

Srebrnego Medalu Zasługi Łowieckiej i przekazano do ZO PZŁ w Opolu. 

27. Uchwała nr 27 zobowiązująca Zarząd Koła do wystąpienia z wnioskami o 

odznaczenia łowieckie dla myśliwych w brzmieniu: Walne Zgromadzenie 

Członków Koła Łowieckiego Nr 3 ,,Lis” w Opolu zobowiązuje Zarząd 

Koła do wystąpienia z wnioskiem o odznaczenie łowieckie dla Koleżanki 

Marzeny Kurowskiej. Realizacja: opracowano wniosek o nadanie 

Srebrnego Medalu Zasługi Łowieckiej i przekazano do ZO PZŁ w Opolu. 

28. Uchwała nr 28 zobowiązująca Zarząd Koła do wystąpienia z wnioskami o 

odznaczenia łowieckie dla myśliwych w brzmieniu: Walne Zgromadzenie 

Członków Koła Łowieckiego Nr 3 ,,Lis” w Opolu zobowiązuje Zarząd 

Koła do wystąpienia z wnioskiem o odznaczenie łowieckie dla Kolegi 

Józefa Kowola. Realizacja: opracowano wniosek o nadanie Srebrnego 

Medalu Zasługi Łowieckiej i przekazano do ZO PZŁ w Opolu. 

29. Uchwała nr 29 zobowiązująca Zarząd Koła do wystąpienia z wnioskami o 

odznaczenia łowieckie dla myśliwych w brzmieniu: Walne Zgromadzenie 

Członków Koła Łowieckiego Nr 3 ,,Lis” w Opolu zobowiązuje Zarząd 

Koła do wystąpienia z wnioskiem o odznaczenie łowieckie dla Kolegi 

Franciszka Rogalewskiego. Realizacja: opracowano wniosek o nadanie 

Brązowego Medalu Zasługi Łowieckiej i przekazano do ZO PZŁ w Opolu. 

 

Podsumowując z pośród 29 uchwał, 10 to uchwały o charakterze formalnym, 

nie pociągających za sobą dodatkowych działań (udzielenie absolutorium, 

zatwierdzenie dokumentów). 6 z pośród 7 uchwał wymagających podjęcia 

konkretnych działań zostały zrealizowane, 1 niezrealizowana. Dalszych 12 

uchwał dotyczyło wystąpienia z wnioskami o nadanie odznaczeń, jedna z 

nich uległa dezaktualizacji (w związku z wcześniejszym złożeniem wniosku 

przez inny organ PZŁ), pozostałych 11 zrealizowano. 

 

6. Inne problemy roku ubiegłego: 

1. W roku sprawozdawczym borykaliśmy się z kłopotami w zebraniu 

kompletu ankiet osobowych i zdjęć w formacie elektronicznym. W piśmie 

z 27 grudnia 2017r. otrzymaliśmy zestawienie z ZO PZŁ w Opolu z 

którego wynikało, iż 12 myśliwych nie dostarczyło ankiety, 4 dalszych 

zdjęcie niezgodne z formatem, a 12 ankiet nie została podpisana. Sprawa 

ta na pozór śmieszna i banalna świadczy o naszym niedowładzie 

organizacyjnym i postępującej anarchii.  

2. W okresie sprawozdawczym uchwalono Ustawę z dnia 22 marca 2018 r. o 

zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, co 

poprzedzone było długim okresem niepewności. O ile sama ustawa 

odegnała największe zagrożenia, o tyle powróciły problemy i zagrożenia 

związane z koniecznym do przeprowadzenia w ciągu 2 lat podziałem 
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województwa na obwody łowieckie, ich ponowną kategoryzacją, oraz 

zawarciem nowych umów dzierżawnych. Czeka nas więc kolejny okres 

niepewności i ciężkiej pracy dla Zarządu Koła. 

3. W okresie sprawozdawczym po raz szósty zorganizowaliśmy zawody 

strzeleckie koła. Można chyba pokusić się o stwierdzenie, że impreza ta na 

stałe wpisała się w kalendarz życia naszego koła. Problemem pozostaje 

nadal frekwencja. Niemniej, już dziś możemy stwierdzić, iż impreza ta 

wzmocniła poziom naszego strzelectwa reprezentowany na zewnątrz, o 

czym świadczą wyniki w zawodach okręgowych. 

4. Na Zawodach Okręgowych Kół Łowieckich Opolszczyzny rozegranych w 

dniu 1.07.2018r., Koło nasze reprezentowali Koledzy: Tomasz Blacharski, 

Michał Skibiński i Stanisław Cymbalista. Taki skład reprezentacji koła 

umożliwił sklasyfikowanie drużyny w klasie otwartej (Koledzy 

posiadający klasę mistrzowską: Tomasz Blacharski i Michał Skibiński, 

oraz Kolega Stanisław Cymbalista z klasą powszechną). Drużyna w klasie 

otwartej zajęła VIII m-ce z wynikiem 1174/1500 pkt. Indywidualnie 

Kolega Tomasz Blacharski uzyskał 433/500 pkt., Kolega Michał Skibiński 

406/500 pkt., a Kolega Stanisław Cymbalista 335/500 pkt. Dziękujemy 

Kolegom za godne reprezentowanie naszego Koła i gratulujemy 

doskonałego wyniku. 

5. Nie udało się w okresie sprawozdawczym zorganizować biesiady i zabawy 

myśliwskiej dla członków Koła z przyczyny znikomego zainteresowania 

ze strony członków Koła. 

6. W okresie sprawozdawczym, z inicjatywy Kolegi Mariusza Krzywickiego, 

kontynuowaliśmy konkurs fotograficzny „Nasze obwody łowieckie w 

obiektywie”. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów i nagród 

nastąpi wkrótce. 

7. System premiowania odstrzału drapieżników przynosi oczekiwane 

rezultaty, co widać nie tylko po braku lisów, czy wręcz śladów ich 

obecności w końcówce sezonu. Widać też efekty w postaci wyraźnie 

liczniejszej populacji zająca. Jednocześnie należy podkreślić fakt, że 

znalazło to uznanie wśród osób niezwiązanych bezpośrednio z 

łowiectwem członków społeczności lokalnych. Na podkreślenie zasługuje 

wyjątkowość naszych osiągnięć w zakresie pozyskania lisów. 

8. Okres sprawozdawczy można uznać za mało udany pod względem imprez 

promujących nasze Koło i łowiectwo w ogóle. Nie towarzyszyły nam 

media w czasie polowania hubertusowskiego, wigilijnego ani 

sylwestrowego. Niewątpliwie wpływ na to miał rok bogaty w różnego 

rodzaju wydarzenia w tym polityczne, w którym zabrakło czasu 

antenowego na tzw. miękkie tematy. Nie bez znaczenia była również 

negatywna kampania medialna wokół myśliwych, jaka towarzyszyła 
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zabiegom wokół uchwalenia nowej ustawy Prawo łowieckie (brak 

atmosfery na pokazywanie przykładów pozytywnych). Z drugiej strony 

może zabrakło inicjatywy do poszukiwania nowych tematów i form. W 

tym miejscu dziękujemy wszystkim Koleżankom i Kolegom 

zaangażowanym w realizację tych przedsięwzięć. O wszystkich 

wydarzeniach informowaliśmy na naszej stronie internetowej.  

9. Nadal odnotowujemy niezrozumiały brak zainteresowania naszym 

lokalnym kwartalnikiem Z KNIEI. Zaprenumerowaliśmy 5 egzemplarzy 

tego tytułu. 4 egzemplarze są do odebrania u Kolegi Łowczego (kto 

pierwszy ten lepszy). Jeden egzemplarz pozostaje u Kolegi Łowczego (jak 

w czytelni – każdy może poczytać i zwrócić). Dodatkowo Kolega Prezes 

dysponuje egzemplarzami autorskimi, które chętnie rozdaje. 

Zainteresowanie, pomimo zerowych kosztów po stronie członków Koła 

jest znikome. Czyżby oznaczało to zanik czytelnictwa wśród Kolegów i 

Koleżanek? Tym bardziej, iż Koło nasze często gości na łamach tego 

tytułu. 

10. Tradycyjnie nie udało się wyegzekwować od Kolegów myśliwych pełnego 

uczestnictwa w pracach społecznych. Trudno też stwierdzić, aby znacząco 

poprawiło się dokumentowanie tych prac, a szczególnie terminowość ich 

rozliczania. Uniemożliwia to prawidłowe i terminowe sporządzanie 

sprawozdawczości. Do dziś nie spłynęły protokoły od części Kolegów, w 

tym także, co może dziwić najbardziej od Kolegów stowarzyszonych.  

11. Podziękowania: 

▪ Zarząd składa serdeczne podziękowania całemu zespołowi 

uczestniczącemu w szacowaniu szkód łowieckich w uprawach rolnych. 

Dzięki waszemu zaangażowaniu i dojrzałej postawie Koło nasze cieszy 

się dobrą opinią zarówno w lokalnym środowisku wiejskim, jak i w 

zarządach gmin z terenu dzierżawionych obwodów łowieckich, oraz Izbie 

Rolniczej. Jest to szczególnie zauważalne na tle trudności w rozwiązaniu 

wszystkich aspektów szacowania szkód łowieckich u naszych niektórych 

sąsiadów. 

▪ Zarząd składa podziękowania Kolegom Robertowi Rybie i Józefowi 

Kowal, a także członkom ich rodzin za pracę włożoną w odchów 

zakupionych przez nasze koło bażantów jednodniowych, oraz ich 

systematyczne wsiedlanie do łowiska w całym mijającym sezonie. 

▪ Zarząd składa serdeczne podziękowania Kolegom szczególnie 

zaangażowanych w organizację wystąpień pocztu sztandarowego. Na 

szczególne wyróżnienie zasługują Koledzy Piotr Mientus (7 wystąpień), 

Wolfgang Mientus (6 wystąpień), Adam Borkowski (5 wystąpienia), 

Marcin Niestrój (5 wystąpień). 
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▪ Zarząd, wzorem roku ubiegłego składa serdeczne podziękowania Koledze 

Norbertowi Jakubczykowi, który na każdą prośbę zarządu świadczył 

pomoc swym ciągnikiem przy polowaniach zbiorowych, co umożliwiło 

nam rozwiązanie ważnego problemu związanego z transportem na 

polowaniu zbiorowym – coraz trudniej znaleźć chętnego do ciągania 

podwody w dni wolne od pracy. 

▪ Zarząd składa podziękowania za zaangażowanie w organizację zawodów 

strzeleckich w kole, w szczególności pragniemy wyróżnić Mariusza 

Krzywickiego (sprężyna napędowa konkursu), oraz cały skład 

sędziowski. Pragniemy również podziękować sponsorom Nadleśnictwu 

Opole i Prószków, oraz Scutti Polska, dzięki którym ograniczono koszty 

organizacji zawodów. 

▪ Zarząd składa serdeczne podziękowania wszystkim Koleżankom i 

Kolegom, zaangażowanym w organizację i prowadzenie polowań 

zbiorowych, jak pokazują przykre doświadczenia, pracę często 

niedocenianą przez niektórych uczestników tych polowań. 

▪ Zarząd składa serdeczne podziękowania wszystkim Koleżankom i 

Kolegom, którzy zaangażowali się w utrzymanie i dalsze 

zagospodarowanie terenu wokół obelisku upamiętniającego 60-lecia Koła 

i obelisku Hugo von Erensteina, oraz organizacji polowej Mszy 

Hubertusowskiej. Na osobne wyróżnienie zasługują Koledzy Józef 

Kowol, Tomasz Kowol (ołtarz), Zygfryd Żur (transport), Marzena 

Kurowska (przystrojenie ołtarza), Piotr Mientus (orkiestra) i Michał 

Skibiński (wyposażenie ołtarza). To dzięki Wam msza polowa cieszy się 

godną oprawą. 

▪ Zarząd składa podziękowania naszym społecznym Strażnikom 

Łowieckim, Kolegom Stanisławowi Iżyckiemu i Waldemarowi Wilk. To 

dzięki waszej pracy społecznej cieszymy się łowiskami praktycznie 

wolnymi od kłusownictwa, wysokim zdyscyplinowaniem myśliwych i 

niewielkim poziomem szkodnictwa łowieckiego. 

▪ Zarząd składa serdeczne podziękowania wszystkim Koleżankom i 

Kolegom, niewymienionym tu imiennie, a przykładnie zaangażowanym w 

życie koła, wszystkim tym, którzy swoją postawą budują i łączą, a nie 

dzielą i rozbijają nasze środowisko. 
 

Wszystkie wspomniane w niniejszym sprawozdaniu osiągnięcia nie są 

osiągnięciami li tylko Zarządu Koła, lecz co należy z całą stanowczością 

podkreślić, są osiągnięciami nas wszystkich, z których to osiągnięć w 

ocenie zarządu możemy być dumni. Pamiętajmy jednak, że również 

większość porażek to efekt działania nie tylko Zarządu Koła. 
 



KOŁO ŁOWIECKIE NR 3”LIS” w OPOLU 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

Strona 32 

Zarząd Koła w pełni zdaje sobie sprawę z faktu, iż nie wszystkie zagadnienia 

natury organizacyjnej i gospodarczej ujęto wyczerpująco w sprawozdaniu. 

Zarząd prosi o szeroką i rzeczową dyskusję nad przedstawionym 

sprawozdaniem. 
 

Integralną częścią sprawozdania jest szczegółowe sprawozdanie finansowe w 

oparciu o sprawozdanie ŁOW-1, stanowiące załącznik do niniejszego 

sprawozdania. 

 

Podpisy członków Zarządu Koła przedkładających sprawozdanie: 
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