Kronika Wojskowego Koła Łowieckiego nr 209 „Bóbr”

ROK 2007/2008
Na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia w czerwcu 2007 roku dotychczasowy członkowie
Zarządu – Prezes, Wiceprezes, Łowczy oraz Skarbnik – złożyli rezygnację z pełnionych funkcji.
Przeprowadzono wybory uzupełniające przez głosowanie na poszczególnych kandydatów.
Nowo wybrany skład Zarządu:
Prezes - Andrzej Zawada
Wiceprezes - Lucjan Legan
Skarbnik - Kazimierz Kałan
Łowczy - Jan Ciarkowski
Sekretarz - Andrzej Baranowski
W grudniu kol. Kazimierz Kałan złożył rezygnację z pełnionej funkcji Skarbnika, do końca
kadencji Zarządu funkcję te pełnił kol. Jarosław Michałowicz.
Zarząd koła na początku swojej kadencji szczególny nacisk postawił na podniesienie rangi tradycji
łowieckich, poprawę stanu technicznego urządzeń łowieckich, domków myśliwskich oraz
gospodarki łowieckiej.
Pierwszym wymiernym efektem działań były obchody dnia św. Huberta, w którym uczestniczyło 34
myśliwych (8 usprawiedliwionych) oraz zaproszeni goście, między innymi Wójt Osieka, Pani
Stanisława Kurowska z mężem i nadleśniczy Nadleśnictwa Lubichowo Bronisław Szneider.
Zaniedbany obwód nr 144 „Osiek” został za sprawą kol. Włodzimierza Pietrewicza wzorowo
zagospodarowany,
We

wszystkich

wyremontowano

obwodach
ambony,

zbudowano 7 nowych,
Przeprowadzono szereg remontów
urządzeń łowieckich w tym Bardzo
istotny remont dachu na domku
w Kałębnicy. Szczególne zasługi ma
tutaj kol. Jarosław Kaniszewski.

Nowo wybrany Zarząd.
p.o. Skarbnika
Jarosław Michałowicz

Pomimo intensywnych prac, rok
gospodarczy zakończył się bardzo dobrym wynikiem finansowym. Pozyskano łącznie zwierzyny
grubej: 15 jeleni, 8 danieli, 50 saren oraz 37 dzików, wykonanie 80.7%. Liderami pozyskania
Opracował Marek Chabowski
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zostali ex aequo koledzy: Zbigniew
Głuchowski i Jan Ciarkowski.
Do Koła przyjęci zostali koledzy Piotr
Bucior (powrót po latach), Dariusz
Droszkowski oraz Dariusz Krause.
Odszedł

kol.

Stanisław

Czarnuszewicz. Na staż kandydacki
przyjęty został Marek Chabowski
Hubertus 2007.
Od lewej: Stanisław Fuks, Wójt Stanisława Kurowska,
Jarosław Michałowicz, Andrzej Baranowski, Jan
Ciarkowski

Przyznane odznaczenia:
Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej:
Andrzej

Baranowski,

Stanisław

Fuks, Jarosław Michałowicz
Zasłużony dla Łowiectwa Ziemi Gdańskiej: Jan Michałowicz, Rajmund Tuszkowski
Na koniec sezonu nasze Koło liczy 42 członków

Pokot polowania hubertowskiego

Opracował Marek Chabowski
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ROK 2008/2009
Rok gospodarczy 2008/2009 to drugi rok realizowania planu Zarządu na rzecz rozwoju
naszego Koła. Większość ambon posiada już poręcze, w miejsce starych i wysłużonych ambon
zbudowano 10 nowych o znacznie wyższym komforcie – fotele, oszklone i otwierane okna, balkony
oraz wewnętrzne obicie – aż zachęcają do polowania. Latem i jesienią gruntownemu remontowi
poddano domek w Kałębnicy, powstała sala tradycji i spotkań, której nie powstydziłoby się żadne
koło.

Szczególnym

inicjatorem

oraz

koordynatorem prac był Prezes Andrzej
Zawada.
W

kwietniu

2008

roku

została

uruchomiona strona internetowa koła pod
adresem

WWW.WKL209.PL

Inicjatorem

oraz jej wykonawcą jest ówczesny kandydat
kol.
Wyremontowana sala w domku Kałębnica

Marek

Chabowski.

Na

stronie

zamieszczone są wszystkie bieżące sprawy

koła, komunikaty oraz obszerna galeria zdjęć.
We

wrześniu

wyremontowanych

w

świeżo

pomieszczeniach

domku

myśliwskiego odbyło się szkolenie dla prezesów
kół

łowieckich

Nadleśnictwa

Lubichowo.

Wszyscy uczestniczy byli pod dużym wrażeniem
naszych osiągnięć a szczególnie prowadzący
szkolenie Nadleśniczy Bronisław Szneider.
W trakcie polowania hubertowskiego
w uroczystej oprawie, kapelan myśliwych ks.
Andrzej Kos dokonał poświęcenia sztandaru

Prezes Andrzej Zawada prezentuje domek
Kałębnica

koła. Także w tym roku po raz pierwszy poczet sztandarowy reprezentował nasze koło na
uroczystościach Hubertusa Pomorskiego, które odbyły się na zamku w Gniewie.
Fragment naszej strony
internetowej
WWW.WKL209.PL

Opracował Marek Chabowski

Kronika Wojskowego Koła Łowieckiego nr 209 „Bóbr”

Budżet koła na sezon 2008/2009 zakładał duży deficyt związany z remontami i zakupem
materiałów, jednak dzięki darowiznom kolegów i wspólnej pracy, deficyt został zredukowany
o 25%.
Pozyskano łącznie zwierzyny grubej: 16 jeleni, 8 danieli, 52 saren oraz 51 dzików, wykonanie 79%.
Liderem pozyskania został kolega Jan Ciarkowski.
Do Koła przyjęty został kolega Marek Kus. Na staż kandydacki przyjęty został Krzysztof Socha
Na koniec sezonu nasze Koło liczy 43 członków

Polowanie hubertowskie, poświęcenie sztandaru przez kapelana ks. Andrzeja Kosa

Szkolenie dla prezesów kół łowieckich Nadleśnictwa Lubichowo.
Opracował Marek Chabowski
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ROK 2009/2010
Nowe technologie na stałe zadomawiają się w naszym Kole. Powiadamianie SMS'em
o nadchodzącym polowaniu czy ekran wraz z komputerową prezentacją w trakcie Walnego
Zgromadzenia staje się standardem.

Walne Zgromadzenie, maj 2009
Nasze koło nadal pracuje nad zagospodarowaniem łowiska. Systematyczne dokarmianie
daje efekty i zwiększa się pozyskanie zwierzyny grubej.
W trakcie rykowiska pozyskano dwa piękne jelenie byki w II klasie wieku, które uwieczniono na
pamiątkowych zdjęciach:

Wiesław Muszyński
Zdzisław Kobyliński
Opracował Marek Chabowski
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Zima w tym sezonie była bardzo śnieżna i mroźna. Pozyskano łącznie zwierzyny grubej: 22 jelenie,
10 danieli, 70 saren oraz 54 dzików, wykonanie 102% wliczając zwierzynę dodaną w trakcie
sezonu. Liderem pozyskania został kol. Czesław Dejneka.
Niestety, w tak dobrym sezonie znaleziono w obwodach niepodniesione tusze łani i dzików.
Świadczy to nieetycznym postępowaniu niektórych kolegów

Ślubowanie Marka Chabowskiego oraz Krzysztofa Sochy
Do Koła przyjęci zostali koledzy Marek Chabowski, Krzysztof Socha oraz Rafał Wąs. Na staż
kandydacki przyjęty został Michał Ciarkowski
Przyznane odznaczenia:
Złoty Medal Zasługi Łowieckiej: Henryk Szafrański
Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej: Włodzimierz Pietrewicz
Na koniec sezonu nasze Koło liczy 46 członków

Rozwożenie karmy w obw. 144, od lewej: Zdzisław
Kobyliński, Marek Zawodziński

Karma w obw. 58, Ryszard
Chrabkowski
Opracował Marek Chabowski
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ROK 2010/2011
W maju 2010 roku upłynęła kadencja Zarządu i na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia
odbyły się wybory. Głosowanie przeprowadzono w trybie wyboru prezesa i reszty składu na jego
wniosek. Po przeprowadzeniu głosowania skład Zarządu pozostał bez zmian:
Prezes - Andrzej Zawada
Wiceprezes - Lucjan Legan
Skarbnik - Jarosław Michałowicz
Łowczy - Jan Ciarkowski
Sekretarz - Andrzej Baranowski
W trakcie posiedzenia Walnego Zgromadzenia została zaprezentowana „maskotka” naszego koła:
bóbr - spreparowany i wypchany. Inicjatorem był kol. Jan Ciarkowski.

Walne Zgromadzenie 2010.
Od lewej: Jan Ciarkowski, Kazimierz Kałan, Andrzej Zawada, Andrzej Baranowski
Jesienią, jak co roku, w obwodzie 58 zostały wpuszczone bażanty. Tym razem koguty zostały
zaobrączkowane, by sprawdzić, które ptaki pozyskujemy.
Opracował Marek Chabowski
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Także w tym roku, po wielu latach,
bażanty

zostały

wpuszczone

do

obwodu 144 w okolicach Osieka.
W

sierpniu

odbyło

przestrzeliwanie

broni.

zakończeniu

myśliwi

Po

się
jego
wraz

z rodzinami i zaproszonymi gośćmi
zjechali się na polanę obok domku
w Kałębnicy

i

wspólnie

biesiadowaliśmy do białego rana.
Introdukcja bażantów, kol. Ryszard Chrabkowski

Biesiada sierpniowa
Pozyskano łącznie zwierzyny grubej: 23 jeleni, 13 danieli, 68 saren oraz 65 dzików, wykonanie
104% wliczając zwierzynę dodaną w trakcie sezonu. Liderami pozyskania zostali ex aequo koledzy
Rafał Wąs i Czesław Dejneka
Z Koła odeszli koledzy: Stanisław Choroś, Andrzej Radochoński, Jarosław Kur. Na staż
kandydacki przyjęty został Dominik Grygiel
Na koniec sezonu nasze Koło liczy 43 członków
Opracował Marek Chabowski
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ROK 2011/2012
Ku zdziwieniu większości kolegów, w trakcie posiedzenia Walnego Zgromadzenia
w czerwcu 2011 roku trzej z dotychczasowych członków Zarządu – Prezes, Wiceprezes oraz
Skarbnik – złożyli rezygnację z pełnionych funkcji, pomimo uzyskania absolutorium.
Przeprowadzono wybory uzupełniające przez głosowanie na poszczególnych kandydatów. W
trakcie wyłaniania kandydatów, kolega Jarosław Michałowicz zgodził się dalej pełnić funkcję
Skarbnika
Wybrany skład Zarządu:
Prezes - Zygfryd Grabowski
Łowczy - Jan Ciarkowski
Skarbnik - Jarosław Michałowicz
Sekretarz - Andrzej Baranowski
Członek Zarządu - Tomasz Łabuński
W trakcie sezonu odbyły się dwa
szkolenia

psów

postrzałka,

na

które

i poprowadził

kolega

dochodzenie
zorganizował
Jarosław

Kaniszewski.
Po

polowaniu

hubertowskim

Szkolenie psów, sierpień 2011.
Od lewej: Grzegorz Węgrzyński, Jarosław Kaniszewski,
lecia istnienia naszego Koła. Naszą Marek Chabowski, Jan Ciarkowski, Michał Ciarkowski
uroczystość
zaszczycili
obecnością
odbyły się uroczyste obchody 65-cio

Przewodniczący Rady Gminy w Osieku Jerzy
Kłos, Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubichowo
Bronisław Szneider oraz Andrzej Lipka –
przewodniczący
Łowieckich

Komisji

oraz

Etyki

i Tradycji

przewodniczący

Klubu

Kolekcjonera.
Wieczorem
wspólnie
Pierwsze posiedzenie nowego Zarządu
biesiadowaliśmy w Domu Strażaka w Osieku. Z okazji jubileuszu wykonany został pamiątkowy
znaczek z brązu.
Walne Zgromadzenie zatwierdziło poczet sztandarowy w składzie: Czesław Dejneka,
Opracował Marek Chabowski
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Kazimierz Kałan, Marek Chabowski oraz Rajmund Tuszkowski. Na potrzeby pocztu zostały
zakupione mundury łowieckie. Pierwszym ważnym sprawdzianem pocztu były obchody Hubertusa
Pomorskiego, które odbyły się w Katedrze Oliwskiej. Zakupiono przyczepę do obwodu 144.

Uroczyste wręczenie medali
Pozyskano łącznie zwierzyny grubej: 24 jeleni, 16
danieli, 67 saren oraz 53 dzików, wykonanie 90%. Liderem
pozyskania został kolega Jan Ciarkowski.
Do Koła przyjęci zostali koledzy Michał Ciarkowski oraz
Jarosław Myślicki. Odeszli koledzy Wacław Gajos oraz
Wiktor Klisz. Na staż kandydacki przyjęci zostali Paweł
Bucior oraz Mariusz Długowolski
Przyznane odznaczenia:
Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej: Czesław Dejneka
Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej: Rafał Kępczyński,
Lucjan Legan
Zasłużony dla Łowiectwa Ziemi Gdańskiej: Zdzisław
Hubertus Pomorski
Od lewej: Czesław Dejneka,
Kazimierz Kałan, Rajmund
Tuszkowski

Kobyliński, Jerzy Kurzyński, Jarosław Michałowicz,
Marek Zawodziński, Andrzej Zawada.
Na koniec sezonu nasze Koło liczy 43 członków

Polowanie hubertowskie
Od lewej: Zdzisław Kobyliński, Zbigniew
Głuchowski, Mirosław Redak

Ślubowanie Michała Ciarkowskiego
Opracował Marek Chabowski
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Obchody 65-cio lecia
Rząd górny od lewej: Lucjan Legan, Michał Ciarkowski, Rafał Wąs, Przemysław Siemiątkowski (gość), Marek Kus, Paweł Mikulicz (gość),
Krzysztof Socha, Marek Zawodziński, Tomasz Łabuński, Zbigniew Głuchowski, Andrzej Baranowski, Zdzisław Kobyliński, Rafał Kępczyński,
Eugeniusz Szypowicz, Czesław Dejneka, Marek Chabowski.
Rząd dolny od lewej: Waldemar Siemiątkowski, Rajmund Tuszkowski, Zygfryd Grabowski, Kazimierz Kałan, Jan Michałowicz, Jan Ciarkowski,
Jarosław Kaniszewski, Tadeusz Bukontt, Krzysztof Bartkowski
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ROK 2012/2013
Na początku sezonu odbyło się Walne Zgromadzenie, które udzieliło absolutorium
obecnemu Zarządowi. 15 czerwca gościliśmy w Zespole Szkół Publicznych w Osieku na spotkaniu
z uczniami 6-ej klasy. Rozmowa z uczniami skupiała się głównie wokół dwóch zagadnień:
zwierzyna łowna i jej hodowla oraz rola myśliwych. Na zakończenie, wszyscy otrzymali
pamiątkowe koszulki (w obowiązkowym kolorze ciemnej oliwki ) z emblematem PZŁ i naszego
Koła.

Pamiątkowe zdjęcie z uczniami Szkoły Podstawowej w Osieku w koszulkach z naszym logo
W lipcu odszedł z naszego grona do Krainy Wiecznych Łowów nieodżałowany Kolega i myśliwy,
wieloletni Sekretarz, Koła Andrzej Baranowski
Nowym gospodarzem obwodu nr 58 został Kazimierz Kałan.
Latem i jesienią trwały w tym obwodzie intensywne prace
modernizacyjne urządzeń łowieckich, w które prócz gospodarza
byli zaangażowani koledzy: Marek Kus, Ryszard Chrabkowski
oraz Mieczysław Lipiński – kolega z Koła „Łowiec”.
W listopadzie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
mające na celu powołanie nowego Sekretarza Koła. Większością
głosów na funkcję tą został wybrany Kazimierz Kałan. Pozostały
skład zarządu nie zmienił się.

Andrzej Baranowski
Jesienią zakupiono przyczepkę do przewozu karmy oraz dwie szafy metalowe z atestowanymi
zamkami do przechowywania broni – do domku w Osieku i Wojtalu
Funkcja gospodarza obwodu nr 58 została powierzona Koledze Krzysztofowi Bartkowskiemu.
W styczniu i w lutym wydarzyły się dwa, bardzo nieprzyjemne incydenty – niekoleżeńskie
zachowanie wobec zaproszonego gościa na polowaniu indywidualnym oraz pobicie. Finał obu
Opracował Marek Chabowski
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spraw będzie na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia po zakończeniu sezonu.
Zima sezonu 2012/2013 trwała aż do 10-ego kwietnia. Z tego powodu prowadziliśmy intensywne
dokarmianie zwierzyny w miesiącach luty - marzec.
Pozyskano łącznie zwierzyny grubej: 38 jeleni, 18 danieli, 68 saren oraz 59 dzików, wykonanie
88%. Liderem pozyskania został kolega Zbigniew Głuchowski.
Z Koła odszedł kolega: Andrzej Baranowski, przyjęci zostali koledzy Janusz Wąs oraz Maciej
Głuchowski. Na staż kandydacki zostali przyjęci: Tomasz Sonnenfeld, Piotr Kałan, Łukasz
Kamiński. Na koniec sezonu nasze Koło liczy 44 członków.

Budowa ambony nr 1 - Wierzbiny

Budowa ambony nr 2, obwód nr 58

Załadowane po brzegi przyczepy kiszonki
kukurydzianej, wiezionej do obwodu
Osieckiego – koniec marca

Pokot polowania hubertowskiego – jeleń byk, daniel byk, sarna koza oraz lis

Opracował Marek Chabowski
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ROK 2013/2014
Pierwszy raz w historii Koła dyskusja w trakcie Walnego Zgromadzenia była tak
intensywna, że zebranie trwało dwa dni. W trakcie głosowania nad absolutorium, Kolega Prezes
Zygfryd Grabowski złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Najważniejsze punkty dotyczące
wykluczenia dwóch Kolegów były bardzo gorąco omawiane – w trakcie głosowania oba postulaty
nie uzyskały wymaganych 2/3 większości głosów, zatem koledzy pozostali w Kole.
W trakcie drugiego posiedzenia zostały zorganizowany wybór uzupełniający na funkcję Prezesa –
funkcja ta w drodze głosowania została powierzona koledze Jarosławowi Michałowiczowi, który
pełnił dotychczas funkcję Skarbnika. Ponownie zarządzono wybór uzupełniający na funkcję
Skarbnika – po głosowaniu zaczął ją pełnić kolega Marek Chabowski.
We

wrześniu

nastąpiła

zmiana

firmy

księgowej,

która

prowadzi

rachunkowość
naszego Koła.
Wprowadzona zostaje
nowa

numeracja

obwodów łowieckich
(oraz korekta nazw):
58 → 137 „Grabiny

Budujemy solidne lizawki
Zameczek”; 117 → 250 „Wojtal”; 144 → 299 „Osiek”. W związku z systematyzacją granic, nasz
obwód pod Pruszczem Gdańskim „znacznie powiększył się” - niestety tylko w rejestrze. Zakupione
przyczepy do transportu karmy nie wytrzymują warunków leśnych – naprawy sporo kosztują.
W obwodzie 137 oraz 299 jak co roku wpuszczamy bażanty, w tym roku wydajemy na ten cel
prawie 4.000 zł.
W czerwcu i wrześniu kontujemy spotkania z dziećmi i młodzieżą ze Szkoły Podstawowej
w Osieku. Tym razem są to klasy 6 oraz „0”.
W listopadzie Huberusa obchodzimy hucznie – po polowaniu organizujemy zabawę w świeżo
wyremontowanej Świetlicy Wiejskiej w Osieku.
W lutym Rada Rodziców organizuje bal charytatywny, gdzie nasze Koło jest fundatorem dzika –
Opracował Marek Chabowski
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całkowity

dochód

z

wolnych

datków (400zł) zasila konto Rady.
Nasze Koło zostało zauważone z
dobrej

strony

przez

lokalne

społeczeństwo.
W grudniu znowu niekoleżeńskie
i niebezpieczne

zachowanie

jednego z naszych Kolegów w
łowisku

-

sprawa

rozpatrywana

na

będzie
Walnym

Zgromadzeniu.
Jak co roku - introdukcja bażantów – obwód 137....
Osiek, w okolicy „Białego

Pod koniec sezonu w obwodzie

Mostu” znajdujemy strzelonego
w ogniu byka jelenia – sprawa
kłusownictwa została zgłoszona.
Od stycznia funkcję Gospodarza
Obwodu nr 137 pełni nowo
przyjęty

kolega

Mieczysław

Lipiński.
Ten

sezon

jest

kolejnym

rekordowym

pod

względem

pozyskania – szczególnie jeleni i
danieli

… oraz obwód 299
Pozyskano łącznie zwierzyny grubej: 49 jeleni, 22 danieli, 72 saren oraz 71 dzików, wykonanie
86%. Liderem pozyskania został kolega Jan Ciarkowski.
Z Koła odszedł kolega na własną
prośbę: Andrzej Zawada, przyjęci
zostali

koledzy

Lipiński,

Bartosz

Mieczysław
Sikorski

(niemacierzysty), Stefan Engler
oraz Dominik Grygiel. Na koniec
sezonu

nasze

Koło

liczy

47

członków.
Klasa "0" po łowieckiej lekcji przyrody
Opracował Marek Chabowski
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ROK 2014/2015
Początek sezonu obfitował w dużą ilość prac gospodarczych. W obwodzie nr 299 Osiek
został posiany i następnie ogrodzony areał kukurydzy. Niestety, plon niezbyt obfity ale zwierzyna
i tak skorzystała.
Pod koniec maja odbyło się Walne Zgromadzenie. W głosowaniu anulowało karę porządkową
nałożoną przez Zarząd w trakcie sezonu. Najważniejszą uchwaloną zmianą jest wprowadzenie
naliczania rabatu za zwierzynę pozyskaną i oddaną do skupu. Naliczany rabat będzie uwzględniany
w kolejnych sezonach przy braniu zwierzyny na użytek własny.
W

sierpniu

odbyło

się

szkolenie z BHP połączone z
zawodami strzeleckimi. Na
strzelnicy

w Lublewie

frekwencja

i

pogoda

dopisała – w rodzinnym
finale, strzałem na odległość
200m w „9” zawody wygrał
Michał Ciarkowski.
Także

w

przeprowadzamy

sierpniu

Zwycięzca konkursu strzeleckiego - Michał Ciarkowski – i jego wynik
na 100m

introdukcję bażanta w obwodzie 137. Tym razem cena bażanta pozwoliła na zakup aż 250 sztuk.
Jesienią przeprowadzamy znaczący remont domku myśliwskiego Grzybno – obw. 250.
Wymieniamy okna oraz drzwi wejściowe. Znaczący wkład wnoszą koledzy przekazujący na ten cel
ekwiwalent

za

dniówki

oraz

darowizny.
Wilki pojawiają się już nie tylko
w obwodzie

299

udokumentowany

–
upadek

mamy
łani

jelenia na Wojtalu, media coraz
częściej informują o bytności tych
drapieżników w naszych rejonach.
Uprawa kukurydzy obw. 299 - Zenon Brzóska (z lewej) i Marek
ASF – afrykański pomór świń jak
Zawodziński
Opracował Marek Chabowski
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dotąd nie dotarł do granic
naszych

obwodów. Nie

widzimy

znacznego

przyrostu

pogłowia

dzików,
zmieniają

mimo
się

na

to
dwa

sezony okresy polowań na
lochy – od 15-ego maja
do 15 stycznia.
Presja wilków zupełnie
zachwiała migracją danieli
do obwodu nr 299 Osiek.

Bażanty już załadowane - Marek Zawodziński (z lewej) i Tomasz
Łabuński
Z trudem pozyskujemy wymagane minimum.
Wiosenna inwentaryzacja ukazała duży spadek
populacji.
Także i w tym roku odbywa się spotkanie z
dziećmi ZSP w Osieku i fundujemy dzika na
zabawę charytatywną
Pozyskano łącznie zwierzyny grubej: 46

Grzegorz Węgrzyński w trakcie treningu psa na
ścieżce tropowej

jeleni, 21 danieli, 84 saren oraz 67 dzików,
wykonanie 86%. Liderem pozyskania został
kolega Jan Ciarkowski.

Z Koła odszedł kolega na własną prośbę: Stanisław Fuks. Na koniec sezonu nasze Koło liczy 46
członków.

Zabawa charytatywna w Osieku – atrakcja wieczoru: pieczony dzik
Opracował Marek Chabowski
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ROK 2015/2016
Na koniec kwietnia zostało zwołane Walne Zgromadzenie, które powołało Zarząd na kolejną
kadencję w składzie:
Prezes - Jarosław Michałowicz
Łowczy - Jan Ciarkowski
Skarbnik - Marek Chabowski
Sekretarz - Marek Kus
Podłowczy - Tomasz Łabuński
W maju podejmujemy kolejną próbę obsadzenia pola kukurydzy w obwodzie 299 Osiek, rejon P.
I tym razem plon nie jest obfity. Natomiast pole kukurydzy zasiane pomiędzy Osiekiem
a Karszankiem jest dorodne i tłumnie odwiedzane przez zwierzynę. Wyrządzona szkoda nadwyręża
nasz budżet na 1.500 zł. Do tego dochodzi też koszt zakupionego pastucha na ochronę przyszłych
zasiewów.
W sierpniu dwa ważne wydarzenia: Na Okręgowym Zjeździe Delegatów nasz kolega Jarosław
Kaniszewski zostaje wybrany do Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Należy nadmienić, iż
reprezentacja naszego Koła w strukturach władz okręgowych zdarzyła się do tej pory tylko
trzykrotnie; Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza listę kolegów typowanych do
odznaczeń

łowieckich.

Z długiej listy, Brązowym
Medalem

Zasługi

Łowieckiej

odznaczeni

zostają koledzy Ryszard
Chrabkowski

oraz

Jarosław Kaniszewski.
Także

w

sierpniu

odbywają się kolejne
Zawody o "Puchar Koła" - od lewej: Marek Zawodziński, Jarosław zawody
strzeleckie
Michałowicz, Bartosz Sikorski, Dariusz Krause, Jan Ciarkowski,
Dariusz Droszkowski, Mieczysław Lipiński; poniżej: Stefan Engler - III o „Puchar Koła”. W finale
miejsce, Rafał Kępczyński - I miejsce, Michał Ciarkowski - II miejsce ubiegłoroczny zwycięzca
został pokonany – mistrzem zostaje kolega Rafał Kępczyński.
Obwód 250 Wojtal wyposażamy w 15 zwyżek. Rozstawione po dużym terenie służą do
Opracował Marek Chabowski
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zorganizowanego po raz pierwszy polowania
metodą szwedzką.
Obwód 137 wzbogaca się o dwie profesjonalne
ambony. Wykonane przez stolarza, okna, deski na
pióro – wpust, kompletne, z drabinami… Mija 5
miesięcy, kończy się sezon a ambony nadal
dzielnie czekają na montaż.
Regionalny

Dyrektor

Ochrony

Środowiska

wydaje decyzję, na mocy której podpisujemy

Jan Michałowicz - Hubertus 2015r.
z Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych
umowę na redukcyjny odstrzał 16 sztuk bobra.
Ograniczenia

do

konkretnych

stanowisk

i małe zainteresowanie myśliwych skutkuje
zerowym pozyskaniem.
W tym roku po raz pierwszy funkcjonuje
uchwalony system rabatowy za zwierzynę
pozyskaną i oddaną do skupu rok wcześniej.
W ten sposób najaktywniejsi myśliwi zyskują
łącznie 4.320 zł. upustu.
Proca – nowoczesny i użytkowy medal dla pudlarzy.
Z lewej: Rajmund Tuszkowski, Ryszard Chrabkowski
Już trzeci raz nasze Koło jest sponsorem zabawy
charytatywnej – tym razem dla odmiany, atrakcją
wieczoru był gulasz z jelenia. Jesteśmy też obecni na
festynie – dzień dziecka – organizowanym także
przez ZSP w Osieku.
Pozyskano łącznie zwierzyny grubej: 45 jeleni, 10
danieli, 82 saren oraz 87 dzików, wykonanie 97%.
Liderem

pozyskania

został

kolega

Zbigniew

Głuchowski z liczbą 27 sztuk.
Na koniec sezonu nasze Koło liczy nadal 46
członków jednakże kolega Tadeusz Bukontt zmienił
swój status na członka niemacierzystego.
Gulasz z jelenia - serwują panie w naszych
kapeluszach
Opracował Marek Chabowski
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ROK 2016/2017
Rok 2016 to rok jubileuszowy, bardzo pracowity i obfitujący w wydarzenia.
Początek sezonu 2016/2017 zaczyna się intensywną pracą. W tym roku prowadzona są liczenia
zwierzyny w celu opracowania wieloletnich planów pozyskania. Już 1 kwietnia spotykamy się w
obwodach leśnych i wspólnie z sąsiednimi Kołami przez dwa dni liczymy zwierzynę.
Zainwentaryzowane
są

także

wcześniej

widywane

wilki.

Wzrasta

populacja

jelenia,

drastycznie

maleje ilość danieli.
Także

w

wychodzą

kwietniu
na

jaw

niekonsultowane
nęciska

Inwentaryzacja - 1 kwiecień 2016r.

zakładane

przez członków naszego Koła – Zarząd dyscyplinuje Kolegów.
Planowane Walne Zgromadzenie na początku czerwca nie odbywa się ze względu na frekwencję –
brak kworum. Następny zaplanowany termin to termin ostateczny (w czerwcu), ledwie mieścimy
się w limicie statutowym 50%+1.
Kontynuowane są też wiosenne spotkania z dziećmi z ZSP w Osieku.
W sierpniu bardzo poważne zdarzenie w obwodzie 299 – jeden z naszych Kolegów oddaje strzały
w łowisku nie będąc zapisany w książce pobytu w łowisku, na granicy rejonów zajętych przez
dwóch myśliwych. Sprawa analizowana także przez Policję i Straż Leśną kończy się rocznym
zawieszeniem w uprawnieniu na polowanie.
W sierpniu także zwyczajowe szkolenie BHP oraz zawody strzeleckie – do rzutek.
Niekwestionowanym zwycięzcą zostaje Kolega Krzysztof Socha.
Kolejne liczenia zwierzyny połowie sierpnia, to już druga tura, tym razem trzy dni obserwacji
wieczorem i rano z ambon.
Według rozporządzenia, myśliwi pozyskujący zwierzynę i oddający ją do punktów skupu powinni
odbyć szkolenie weterynaryjne w tym zakresie. Udaje się zorganizować szkolenie w Starogardzie
Gdańskim i w trzech terminach uczestniczy w nich aż 18 naszych myśliwych.
Opracował Marek Chabowski
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Także latem, Kolega Jarosław Kaniszewski inicjuje, przewodniczy i finalizuje budowę kapliczki
św. Huberta w obwodzie nr 299 Osiek.
Pierwszego września przenosimy książkę ewidencji pobytu w łowisku w obwodzie 137 Grabiny
Zameczek (Pruszcz) do Różyn – powodem jest uciążliwość dla mieszkańców oraz fakt, że od
dawna, dotychczasowe miejsce w Łęgowie było używane przez nas grzecznościowo.
W wrześniu pada większość byków jeleni. Niestety, do końca sezonu w obwodzie 299 nie
pozyskujemy aż 3 z 7 byków. Stratę rekompensuje obwód Wojtal – 8 na 7 zaplanowanych.
Pod koniec września do obwodu 137 wpuszczamy 120 bażantów, do obwodu 299 15 bażantów.
Piętnaście bażantów zostało nam podarowane przez Sławomira Grabowskiego.
W

listopadzie

Nasze

świętuje

70-te

Koło

urodziny. Z tej okazji
organizujemy na ośrodku
Dobry Brat k. Osieka
(obw. 299) uroczystość,
na

którą

zapraszamy

myśliwych z rodzinami,
znajomych a także gości
Introdukcja bażantów - od lewej: Mieczysław Lipiński, Władysław
Chabowski, Sławomir Grabowski

z władz
Nadleśnictw

lokalnych,
Kaliska

i Lubichowo. W pierwszej uroczystej części, głos zabrali Prezes Koła Jarosław Michałowicz
i zaproszeni goście. Następnie w obecności pocztu sztandarowego
i sztandaru odznaczono brązowymi medalami zasługi łowieckiej
kolegów

Ryszarda

Chrabkowskiego

Kaniszewskiego. Ponadto wyróżniono

i

Jarosława

szesnastu myśliwych

naszego Koła wręczając im upominki. Wszyscy uczestnicy otrzymali
przygotowane gadżety. W drugiej części uroczystości odbył się Bal
Myśliwski z szeregiem atrakcji. Zabawa trwała do białego rana.
Już kilka dni później, w Święto Niepodległości, uroczyście
zostaje odsłonięta i poświęcona kapliczka św. Huberta.
Umieszczona została na rozstaju dróg w miejscowości Skórzenno
– obwód 299.
Lisiarz roku - Mieczysław
Lipiński

Opracował Marek Chabowski
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Odsłonięcie i poświęcenie kapliczki św. Huberta w Skórzennie, obw. 299
Inicjatorem budowy kapliczki był już wcześniej wspomniany kol. Jarosław Kaniszewski,
przewodniczący Komisji Rewizyjnej WKŁ Bóbr 209. W czasie poświęcenia odczytał inskrypcje na
wmurowanym kamieniu z nazwiskami fundatorów i złożył podziękowanie wszystkim, którzy
wspomogli budowę kapliczki, w tym mieszkańcom, którzy aktywnie pracowali przy jej montażu.
Uroczystość swoja obecnością uświetnili, między innymi, sekretarz Okręgowej Rady Łowieckiej
kol. Wojciech Kraiński, sekretarz Okręgowej Komisji Kultury kol. Ignacy Stawicki, ks. prałat
Andrzej Koss, mistrz Polski w muzyce myśliwskiej kol. Karol Kroskowski, sołtys wsi Skórzenno
pani Izabella Szumała.
W styczniu 2017r. Odbywają się I Okręgowe Polowanie na Lisy. Aura nie sprzyja i w
wyznaczonym terminie polowań Bór Darzy tylko naszemu Koledze Mieczysławowi Lipińskiemu,
który dumnie reprezentuje Nasze Koło na wspólnym pokocie. Wygrywa on także ufundowany przez
Zarząd puchar.
Pod koniec marca podpisujemy nowe, 10-cio
letnie umowy dzierżawy na wszystkie obwody.
Pozyskano łącznie zwierzyny grubej: 45 jeleni,
9 danieli, 80 saren oraz 81 dzików, wykonanie
91%. Ujawniamy ubytek jednej łani jelenia
w obwodzie Osiek zjedzonej przez wilki.
Liderem pozyskania zostali ex aequo koledzy
Zbigniew

Głuchowski

i

Jan

Ciarkowski

z liczbą po 26 sztuk.
Na koniec sezonu Nasze Koło liczy nadal 46

Byk myłkus strzelony przez kol. Marka
Chabowskiego - obw. 299

członków, odszedł kolega Kazimierz Kałan, przyjęty do koła został Zbigniew Rybak

Opracował Marek Chabowski
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ROK 2017/2018
Początek sezonu – mamy już podpisane umowy dzierżawy na kolejne 10 lat. Drobiazgowe
podejście do merytorycznej treści umów powoduje uporządkowaniem przez Nadleśnictwa spraw
podatkowych – po raz pierwszy od wielu lat, nasze Koło składa deklaracje podatkowe za
dzierżawione łąki, grunty pod domkami oraz domki i płacimy znaczący podatek.
Na posiedzeniu Zarządu w marcu, przyjmujemy na staż kandydacki rekordową liczbę sześciu
adeptów, w tym jedną dianę. Zarząd wprowadza też nowe podejście dla myśliwych chętnych
wstąpić w szeregi naszego Koła – wprowadza okres przejściowy przed podjęciem decyzji.
W sierpniu jak co roku szkolenie BHP oraz wewnętrzne zawody strzeleckie. Tym razem
dwie konkurencje: trap dla „seniorów” oraz skit dla „juniorów”. Świetna zabawa, wspaniała pogoda
i mnóstwo pucharów. Laureatami zostali w odpowiednio w klasach: Jan Ciarkowski i Marek
Chabowski

Zawody strzeleckie Bietowo 2017
Górny rząd od lewej: Jarosław Michałowicz, Marek Maciołek, Marek Chabowski, Jan Ciarkowski,
Krzysztof Socha, Michał Ciarkowski, Mieczysław Lipiński.
Dolny rząd od lewej: Rajmund Tuszkowski, Dominik Grygiel, Jan Michałowicz, Dariusz
Droszkowski, Jacek Kozakiewicz
Jeszcze latem następują zmiany w okresie polowań na jelenie oraz daniele. Od tego sezonu
łanie, cielaki jelenia i daniela można strzelać już od 1 września. Wydłużono też okres polowań na
daniele byki i cielaki – od pierwszego września do końca lutego. Ze względu na afrykański pomór
świń ASF – egzotyczna choroba trzody i dzików, która zawędrowała ze wschodu – całkowicie
zniesiono ochronę na dziki, także lochy. Najbliższe ognisko choroby jest już blisko – okolice
Braniewa
Na początku sezonu Minister Środowiska wydał rozporządzenie o silnej redukcji dzika. Docelowa
ma zostać tylko jeden osobnik na 1000ha co oznacza 4-5 dzików w obwodzie i tyle też ma zostać na
Opracował Marek Chabowski
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kolejne sezony. A już cieszyliśmy się z dużej
liczebności…
Rykowisko w obu leśnych obwodach
przebiega bardzo słabo, pogoda nie sprzyja. Nie
udaje się pozyskać w czasie jego trwania połowy
byków, pomimo silnej i zdeterminowanej ekipy.
Jesień i początek zimy jest bardzo deszczowy.
Wpuszczamy 120 bażantów do obwodu 137
„Grabiny Zameczek” ale nie wiele widać
w czasie polowań.
Hubertus w Osieku zaskakuje – imponujący
pokot: byk, dzik, koza i nawet lis się przytrafił.
W każdym miocie była zwierzyna.
Jesienne dokarmianie niesie za sobą
zdarzenia, niegroźna wywrotka olbrzymiej
przyczepy dała sporo ręcznej pracy, wymagała
użycia ciężkiego sprzętu.
W marcu, do Krainy Wiecznych Łowów
odszedł nasz Kolega Jerzy Kurzyński – niech
Jerzy Kurzyński
mu knieja wiecznie szumi…
W sezonie pozyskujemy łącznie zwierzyny grubej: 42 jeleni, 9 danieli, 79 saren oraz 80
dzików, wykonanie 95%. Jednakże w trakcie sezonu został zwiększony odstrzał dzików
w obwodzie 250. Pierwszy raz od wielu lat, wykonywamy plan pozyskania dzików w obw. 137.
Liderem pozyskania został kolega Zbigniew Głuchowski z zawrotną liczbą 30 sztuk.
Z Koła odszedł Bartosz Sikorski, przyjęci zostali: Michał Sierżant, Marek Maciołek, Sławomir
Gzella, Jacek Kozakiewicz oraz Tomasz Konowalski. Na koniec sezonu Koło liczy 49 członków.

Wywrócona wywrotka – obw. 299 Osiek, rejon „S”

Opracował Marek Chabowski
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ROK 2018/2019
Początek sezonu zaskakuje nas zmianami prawa łowieckiego. Ustawodawca zakazał udziału
w polowaniu dzieciom i młodzieży poniżej 18-ego roku życia. Coraz bardziej skomplikowane jest
uzgadnianie rocznych planów łowieckich – pojawia się kolejna instytucja opiniująca w postaci Izby
Rolniczej.
Szybkie
rozliczenie
finansowe przez biuro
rachunkowe
skutkuje
wczesnym
Walnym
Zgromadzeniem.
Najważniejsza
i
historyczna decyzja –
podjęto decyzję o zakupie
działki budowlanej w
Osieku – Dobry Brat.
Transakcja
została
sfinalizowana 9 maja przez
reprezentujących Zarząd
Prezesa
Jarosława
Michałowicza
oraz
Skarbnika
Marka
Chabowskiego.
Zakupiona działka ma
pow. 1386m2 i jest ujęta w
miejscowym
planie
zagospodarowania
Podpisanie Aktu Notarialnego - od lewej: Marek Chabowski, Jarosław
przestrzennego. Z działki
Michałowicz
jest tylko 600m do jeziora
Kałębie.
W obwodzie Osiek i Wojtal coraz częściej widywane są wilki. Już drugi raz zaatakowały
hodowlę danieli, tym razem w Kałębnicy.
Wprowadzono kolejną zmianę w prawie łowieckim – zmuszono myśliwych do nowych
wyborów delegatów do Okręgowy Zjazd Delegatów oraz władz centralnych. Wprowadzono nowy
wymóg – oświadczenie lustracyjne. Powoduje to zwołanie Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.
W sierpniu kolejne zawody o Puchar Koła. Tym razem tryumfują Jan Michałowicz
(seniorzy) oraz Rafał Kępczyński (juniorzy).
Zaostrza się walka z ASF – Koło dostaje 3 odstrzały sanitarne na dziki, choć tylko na
obwodzie Wojtal. Pomimo silnej redukcji, którą poczyniliśmy w ubiegłym sezonie, nadal dzika jest
pod dostatkiem i to szczególnie pod Pruszczem Gdańskim. Co często się nie zdarza, padło aż pięć
dubletów na żuławach!
W sezonie pozyskujemy łącznie zwierzyny grubej: 31 jeleni, 6 danieli, 81 saren oraz 73
dzików, wykonanie 97%. Jednakże odstrzał dzików w obwodach nie podlegał limitom i wykonanie
ich było znacznie większe niż pierwotny plan
Liderem pozyskania został kolega Stefan Engler.
Z Koła odszedł Zygfryd Grabowski, na koniec sezonu koło liczy 48 członków

Opracował Marek Chabowski

