
Plan polowań zbiorowych w Kole Łowieckim „Bażant” Wieliczka na terenie obwodu łowieckiego nr 68 w sezonie łowieckim 2022/2023 

 

Data Miejsce polowania Zwierzyna przewidziana 
do pozyskania 

Godzina 
rozpoczęcia  
i zakończenia 
polowania 

Miejsce zbiórki Odpowiedzialny za 
prowadzenie, organizację 
polowania i posiłek 

1. 30.10. 
2022 r. 

Przebieczany, Sułków, 
Ochmanów, Bodzanów  
– tereny polne – 

dzik, sarna koza, sarna 
koźlę, lis, jenot, kuny, zając, 
bażant, kaczka krzyżówka 

 
8.15 – 15.30 

 
Przebieczany – „za 
Wyrodkiem” 

 
Kol. Marek Wojcieszko 
Kol. Marcin Cichy 

2. 13.11. 
2022 r. 

Grajów - las,  
Raciborsko - las, 
Hucisko - las 

dzik, sarna koza, sarna 
koźlę, lis, jenot, kuny, zając, 
bażant, kaczka krzyżówka 

 
8.15 – 15.30 

 
Grajów las – skład 
drewna  

 
Kol. Wojciech Hankus 
Kol. Piotr Mrozek 

3. 19.11. 
2022 r. 

Enklawy leśne: Trąbki, 
Sułów, Łazany, 
Dobranowice 

dzik, sarna koza, sarna 
koźlę, lis, jenot, kuny, zając, 
bażant, kaczka krzyżówka 

 
8.15 – 15.30 

 
Dobranowice – 
remiza OSP 

 
Kol. Jacek Woźniak 
Kol. Janusz Wróbel 

4. 27.11. 
2022 r. 

Koźmice - las, 
Raciborsko - las 

dzik, sarna koza, sarna 
koźlę, lis, jenot, kuny, zając, 
bażant, kaczka krzyżówka 

 
8.15 – 15.30 

 
Koźmice las – skład 
drewna 

 
Kol. Józef Kurowski 
Kol. Wojciech Baran 

5. 11.12. 
2022 r. 

Przebieczany, Sułków, 
Ochmanów, Bodzanów  
– tereny polne – 

dzik, sarna koza, sarna 
koźlę, lis, jenot, kuny, zając, 
bażant, kaczka krzyżówka 

 
8.15 – 15.30 

 
Przebieczany – „za 
Wyrodkiem” 

 
Kol. Marek Wojcieszko 
Kol. Marian Pieńkowski 

6. 24.12. 
2022 r. 

Biskupice - las dzik, sarna koza, sarna 
koźlę, lis, jenot, kuny, zając, 
bażant, kaczka krzyżówka 

 
8.15 – 13.00 

 
Biskupice – wiata 
myśliwska 

 
Kol. Łukasz Palonek 
Kol. Piotr Rachwalik 

7. 08.01. 
2023 r. 

Koźmice - las, 
Raciborsko - las,  

dzik, sarna koza, sarna 
koźle, lis, jenot, kuny, 
bażant 

 
8.15 – 15.30 

 
Koźmice las – skład 
drewna 

 
Kol. Józef Kurowski 
Kol. Paweł Witkowski 

8. 15.01. 
2023 r. 

Grajów - las,  
Raciborsko - las, 
Hucisko - las 

dzik, sarna koza, sarna 
koźlę, lis, jenot, kuny, zając, 
bażant 

 
8.15 – 15.30 

 
Grajów las – skład 
drewna  

 
Kol. Wojciech Hankus 
Kol. Piotr Rachwalik 

 
1. Obowiązuje punktualne przybycie na miejsce zbiórki. 

2. Każdy myśliwy jest zobowiązany posiadać przy sobie wymagane dokumenty oraz odblaskowe (jaskrawe) elementy ubioru pod rygorem 

niedopuszczenia do udziału w polowaniu. 

3. W przerwie pomiędzy pędzeniami przewiduje się ognisko i posiłek. 

4. Zamiar udziału w polowaniu należy zgłosić prowadzącemu najpóźniej na dzień przed polowaniem. 

5. Polowanie może zostać odwołane z uwagi na warunki atmosferyczne lub inne nieprzewidziane okoliczności.                         Łowczy Koła Łowieckiego 

6. Lista zwierzyny przewidzianej do odstrzału może ulec zmianie.                                                                                                    „Bażant” w Wieliczce 

      Piotr Rachwalik  


