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KOMUNIKAT NUMER 2/2013 
 
 
Zarząd Koła Łowieckiego „ŁOŚ” w Bytomiu informuje, że na Walnym 

Zebraniu Członków Koła w dniu 15.05.2013r. przyjęto uchwały i wnioski jak 

niżej. 

1. Przyjęto przedstawiony projekt budżetu Koła łowieckiego „Łoś”  na rok 
2013/2014.                                 

2. Upoważnia się zarząd koła do wydawania odstrzałów na polowanie 
indywidualne na ptactwo dla myśliwych posiadających psy myśliwskie. 

3. Przyjęto przedstawiony projekt prac gospodarczych obw.111 oraz 159 
na rok 2013/2014. 

4. Strata w wysokości 6350,77zł zostanie pokryta ze środków koła. 
5. WZ zawiesza na okres  1 roku  realizację uchwały nr 7 

obowiązujących uchwał dotyczących zakazu wykonywania polowania 
na dziki w terenie leśnym na dziki w okresie od 01.05. do 30.07. 

6. WZ przyjęło przedstawiony plan łowiecki dla obwodów 111 oraz 159 
na rok 2013/2014. 

7. WZ przyjęło przedstawiony bilans koła za rok 2012/2013. 
8. WZ podjęło uchwałę udzielającą absolutorium Prezesowi Koła. 
9. WZ udzieliło absolutorium Łowczemu Koła. 
10. WZ udzieliło absolutorium Podłowczemu Koła. 
11. WZ udzieliło absolutorium Skarbikowi Koła. 
12. WZ udzieliło absolutorium Sekretarzowi Koła. 
13. Związku z 65-leciem utworzenia naszego Koła Łowieckiego „Łoś” WZ  

upoważnia Zarząd Kola do wystosowania wniosków  o nadanie medali 
i odznaczeń dla następujących  Kolegów:                                                                     
-Jan Gawdzik  -Złom, 
-Józef Wiśniewski – złoty medal PZŁ, 
-Jacek Bielewicz – srebrny medal PZŁ 
-Bronisław Czechowski – srebrny medal PZŁ 
-Henryk Krawczyk – brązowy medal PZŁ, 
-Aleksander Steinhoff – brązowy medal PZŁ, 
-Ryszard Kaszuba – złoty woj. śląskiego, 
-Franciszek Wylenzek – złoty woj. śląskiego, 
-Antoni Wylenzek – złoty woj. śląskiego, 
-Henryk Żymeła – złoty woj. śląskiego 



-Tomasz Gawdzik – srebrny woj. śląskiego, 
-Waldemar Marek – srebrny woj. śląskiego, 
-Wilhelm Radkiewicz – srebrny woj. śląskiego. 

14. Za akceptacją zarządu koła  myśliwy może zaprosić innego myśliwego  
na polowanie indywidualne. Zaproszony myśliwy może polować tylko 
w obecności zapraszającego go myśliwego z naszego koła. 

15. WZ zmienia brzmienie uchwały nr 12 obowiązujących uchwał i 
otrzymuje on następującą treść: „Członkowie Koła mogą zapraszać 
innych myśliwych na polowanie zbiorowe  po wcześniejszym 
uzyskaniu zgody Łowczego Koła, nie później niż  7 dni przed 
polowaniem.  W polowaniach zbiorowych uczestniczy 5 zaproszonych 
myśliwych, jednak  Zarząd Koła ma  prawo zaprosić dodatkowych 
myśliwych oraz  członków władz PZŁ i Nadleśnictw na polowanie 
zbiorowe i indywidualne. 

 

• W związku z zamknięciem poprzedniego sezonu ze stratą finansową   

i pomimo podjęcia uchwały o bezpłatnym udziale zaproszonych gości 

w polowaniach zbiorowych, zarząd zwraca się z prośbą do 

zapraszających myśliwych o dobrowolną wpłatę w wysokości 50zł za 

zaproszonego gościa.  

 

• Na dzień 14.07.2013 ustala się niedzielę gospodarczą. Zbiórka przy 

magazynie o godzinie 8:30. Zakres prac – malowanie zakupionych 

ambon, drobne prace naprawcze oraz konserwacja podwody. Prosimy 

o zabranie narzędzi. 

 
• Zgodnie z uchwałą WZ nr 8/2012 ustala się termin treningu 

strzeleckiego na dzień 06.07.2013 na godzin ę 14:00                           

w Siemianowicach Śl.. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie 

treningu jest Kolega Roman Bernacki. 

Konkurencje – skeet, trap, dzik, rogacz. 

Prosimy o zabezpieczenie odpowiedniej ilości amunicji. Przed 

rozpoczęciem treningu omówione zostaną zasady bezpiecznego 

posługiwania się bronią. 

W stosunku do Kolegów lekceważących sobie ten trening będą 

wyciągane konsekwencje. 

 

 

 



• Wpłat za pozyskaną zwierzynę należy dokonać: 

� Po otrzymaniu faktury, wpisując w tytule przelewu jej numer. 

� Zaraz po strzeleniu, mnożąc kg x cena + 5% a w tytule przelewu 

wpisać np. wpłata za dzika z dnia ….. .  

 

• Wpłat za ambony w kwocie 150zł (kwota i obowiązkowość ustalona na 

WZ) prosimy dokonać na konto:  

Michał Gawdzik 

ING BANK ŚLĄSKI  

77 1050 1230 1000 0090 6085 0568 

Tytuł – wpłata własna,  imię i nazwisko myśliwego 

NIE WPŁACAMY TYCH PIENIĘDZY NA KONTO KOŁA 

 

• W obawie o konieczność zerwania lokaty, prosimy Kolegów, 

oczywiście w miarę możliwości o zapłacenie całej składki z góry 

(600zł). 

 

• Prosimy Kolegów o rzetelne podejście do tematu prac gospodarczych 

a szczególnie do kontroli urządzeń łowieckich. Zarząd wraz z Komisją 

Rewizyjną przeprowadzi kontrole wszystkich urządzeń łowieckich w 

naszych obwodach. Zwracamy uwagę, że sprawne urządzenia 

łowieckie to nasze bezpieczeństwo! 

 

• Prosimy Kolegów, którzy jeszcze nie dostarczyli lub nie dokonali 

przystrzelania broni o jego dokonanie i przedstawienie kopii 

Łowczemu do 30.06. 

 
• W dniu 16.06.2013 w obwodzie 159 odbyły się prace gospodarcze dla 

Stażystów.  Rozwiezione zostały nowo zakupione ambony (6szt), 

została posprzątana gawra i powstał projekt oświetlenie gawry. 

 
• Nastąpiła zmiana biura rachunkowego. Prosimy Kolegów o 

dostarczanie rachunków i faktur do dnia 5 kolejnego miesiąca. W 

przypadku nie dotrzymania tego terminu wypłata będzie pomniejszana 



o podatek VAT. 

 
• Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że nasza drużyna 

strzelecka w składzie: 

- Roman Bernacki 

- Jacek Bielewicz 

-  Michał Gwadzik 

odniosła kolejny sukces na Zawodach Okręgowych zdobywając 

Mistrzostwo Okręgu Katowickiego.  

W zawodach udział brało 111 kół łowickich. Gratulujemy Kolegom! 

 

• Przypominamy o zachowaniu bezpieczeństwa w trakcie wykonywania 

polowań indywidualnych. 

 

• Polowania na kaczki odbywać się mogą w środy i niedziele na 

podstawie przyznanego odstrzału indywidualnego po uprzednim 

wpisie do książki pobytu.  

 
• Zaleca się intensywną ochronę pól uprawnych a zwłaszcza  

ziemniaków. 

 
 
 
 

Darz Bór 
 
Za zarząd 

                                                                        


