Bytom dnia 5.05.2010r

KOMUNIKAT NUMER 1-sezona łowiecki 2010/11 r.
Walne Zebranie członków koła 25.04.br. wybrało nowy Zarząd koła
Bytomiu w składzie:

łowieckiego Łoś w

Prezes: Antoni Wylenzek tel. 604 291 106, zam. 42-676 Wilkowiceul. Księżoleśna 16
Łowczy: Jan Gawdzik tel. 601 456 404, zam. 41-902 Bytom, ul. Zamenhofa 4/4
Skarbnik: Michał Gawdzik tel.513 07 66 38, zam. 41-902 Bytomul. Zamenhofa 4/4
Sekretarz: Edward Łukoszek tel. 602 278 224 zam. 42-700 Lubliniecul. Wschodnia 14
Podłowczy: Franciszek Wylenzek tel. 609 691 751, zam. 42 – 635 Bytom ul. Strzelców
Bytomskich 423
1) 4.07.2010 r. w Siemianowicach Śląskich na strzelnicy myśliwskiej , o godzinie 9 rano
odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie członków koła .Po zebraniu odbędą się tradycyjne
zawody o ,,puchar Prezesów ‘’ Obecność na zawodach obowiązkowa (regulamin zawodów w
załączniku)
2)Myśliwy , który strzelił zwierzynę (na użytek własny) jest osobiście odpowiedzialny do
zapłacenia za tuszę, w terminie 7 dni . Protokoły lub kwity z punktu skupu oddaje się
Łowczemu koła ( obwód 159) lub Podłowczemu ( obwód 111).
3)Informację o aktualnych cenach będzie można uzyskać u skarbnika koła. Do ceny podanej
należy doliczyć VAT 3%. Myśliwi , którzy życzą sobie faktury mogą je otrzymać elektronicznie
lub odebrać osobiście w Foto-Hance w Bytomiu, ul. Piłsudskiego 62- skarbnik koła nie ma
obowiązku osobiście dostarczania faktur
4) Utrzymujemy ceny zwierzyny na użytek własny w I klasie z punktu skupu Józefa Florczyka,
5) W obwodzie 111, każdy strzelony lis musi być pokazany Koledze Tomasiakowi lub
członkowi Zarządu koła( Stanisław Tomasiak pokazuje lisa Kol. Czechowskiemu). W obwodzie
159 wszystkie strzelone lisy należy oddać do badania, chyba ,że łowczy koła zdecyduje
inaczej.
6) Oglądanie zwierzyny na użytek własny i samców zwierzyny płowej
a) prawo oglądania zwierzyny na użytek własny i samców zwierzyny płowej w obwodzie 111
mają wszyscy członkowie Zarządu koła .Koledzy zamieszkali w obwodzie111 zwierzynę na

użytek własny lub samca zwierzyny płowej pokazują kol . Stanisławowi Tomasiak. Kolega
Tomasiak pokazuje zwierzynę kol. Bronisławowi Czechowskiemu
b)w obwodzie 159 prawo oglądania zwierzyny na użytek własny i samców zwierzyny płowej
mają tylko członkowie Zarządu koła
c) zwierzyny na użytek własny i samców zwierzyny płowej nie mogą oglądać członkowie rodzin
Powyższe dotyczy Zarządu Koła
7) Adres strony www.los.bytom.pl - po lewej stronie jest ,, DLA CZŁONKÓW KOŁA”
nazwa użytkownika: losbytom
hasło : LOSbytom1948
8 Strażnicy łowieccy:
a)obwód 111
-Stanisław Tomasiak
- Bronisław Czechowski
b) obwód 159
-Jerzy Wróbel
-Jacek Bielewicz
9) Planuje się niedzielę gospodarczą w dniu 8.08.2010 . Zbiórka o godzinie 9 rano na
Klekotnej przy magazynie koła. Zakres prac:
a) pokrycie zadaszenia gawry
b) konserwacja nowych stołów i ław
c) konserwacja i naprawa ambon na polowania szwedzkie
d) konserwacja podwody
e) sprzątanie magazynu
Należy zabrać ze sobą narzędzia (piła, szpadel , młotek, siekiera, gwoździe itp. oraz pędzle do
malowania. W przypadku nieobecności należy wysłać pracownika , który wykona powyższe
pracę w tym dniu. W przypadku nieobecności wpłata 150 zł
10) Każde nowopowstałe urządzenie łowieckie np. zwyżka musi być pisemnie zgłoszona
koledze Łowczemu (obwód 159) lub Podłowczemu (obwód 111). To samo dotyczy w przypadku
urządzeń , które będą przenoszone np: jakieś zwyżki czy ambony.
11)Kategorycznie zabrania się wpisywania do książki pobytu w łowisku kolegów niepolujących
w tym dniu (w celu blokowania łowiska). Dotyczy to obwodu 111 i 159. Należy określić ścisły
rejon polowania
12) Zgodnie z decyzją WZ na dziki w obwodzie 159 nie można polować w terenie leśnym do 1
sierpnia
13) Należy przestrzegać zasad etyki łowieckiej i bezpieczeństwa na polowaniu.
14) Miejsce wykonania nęciska musi być pisemnie zgłoszone Łowczemu lub Podłowczemu koła.
DARZ BÓR
za Zarząd
Sekretarz Koła
Edward Łukoszek

