Namysłów, 1 października 2019 r.
L.dz. 19/2019/2020
Szanowni Koledzy Członkowie
Koła Łowieckiego ŁOŚ w Namysłowie
wszyscy
Komunikat nr 2/2019/2020
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła - podsumowanie
W dniu 6 września 2018 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków naszego Koła.
Najważniejsze sprawy, które zostały wprowadzone decyzjami NWZ to: - powołanie nowego zarządu w
związku ze złożoną przez ustępujący zarząd rezygnacją.
W związku z powyższym aktualny skład osobowy zarządu Koła do końca kadencji 2015 - 2020
przedstawia się następująco:
1. Kol. Marcin Klim - Prezes Zarządu
2. Kol. Romuald Szulakowski - Łowczy Koła
3. Kol. Dawid Denisiewicz- Podłowczy Koła
4. Kol. Paweł Jędrzejewski - Sekretarz Koła
5. Kol. Arkadiusz Kliza - Skarbnik Koła
2.Dzień Św. Huberta („Hubertus")
Z okazji zbliżającego się święta naszego Patrona, Zarząd Koła Łowieckiego „Łoś" w Namysłowie
pragnie złożyć wszystkim Kolegom myśliwym, najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności.
Niech Wam Święty Hubert Darzy!
Jednocześnie Zarząd gorąco zaprasza wszystkich myśliwych do udziału w mszy polowej, która
zostanie odprawiona na terenie kompleksu „Łoszak" w Wilkowie, przed rozpoczęciem polowania
Hubertowskiego w dniu 27.10.2019
3. Kalendarz polowań zbiorowych na sezon 2019/2020
Na podstawie Uchwały nr 16/L/2019/2020 Zarządu KL „Łoś" z dnia 01.10.2019 r. został ustalony
Kalendarz polowań zbiorowych na rok 2019/2020, który został dołączony do niniejszego Komunikatu.
O terminach zamknięcia obwodów, w związku z organizacją polowań komercyjnych na podstawie
zawartych przez Koło umów, Koledzy będą na bieżąco informowani za pośrednictwem wpisów w
elektronicznej książce ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu.

Koło Łowieckie „Łoś” w Namysłowie
ul. Partyzantów 1 lok. 206, 46-100 Namysłów
www.losnamyslow.pl
NIP 752-118-11-95, REGON 530979226
Rachunek: Bank Spółdzielczy w Namysłowie nr 29 8890 0001 0000 1876 2000 0018

4. Składki i świadczenia na rzecz Kola
Zarząd Przypomina o terminowym regulowaniu składek i innych należności Kolegów na rzecz Koła.
Wpłat należy dokonywać wyłącznie na rachunek bankowy Koła nr 29 8890 0001 0000 1876 2000 0018
w Banku Spółdzielczym w Namysłowie w formie przelewu lub wpłaty gotówkowej. W sprawie
szczegółowych informacji odnośnie aktualnego stanu zobowiązań wobec koła prosimy o kontakt ze
Skarbnikiem Kol. Arkadiuszem Kliza.
5. Strażnicy łowieccy koła
Na podstawie uchwały nr 17/Z/2019/2020 z dnia. 01.10.2019 r Zarząd koła łowieckiego Łoś w
Namysłowie odwołuje kol. Wojciecha Czubkowskiego z pełnienia funkcji strażnika łowieckiego w
obwodzie nr „20”, na jego miejsce powołując kol. Dawida Denisiewicza.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.
6. Sprawy różne
Zarząd zanotował przypadki kłusownictwa na zalewie „Łoszak” w Wilkowie. Koledzy!!!
Ponawiamy prośbę o zwrócenie uwagi na osoby łowiące ryby na naszym zbiorniku wodnym w
Wilkowie. Prawo połowu przysługuje wszystkim myśliwym i osobom, z którymi przebywają nad
zbiornikiem. Prawo mają również osoby, które uzyskały od Zarządu pisemne zezwolenie, które
powinni okazać gdy zostaną o to poproszone. Inne przypadki uważane są za kłusownictwo!
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Darz Bór!

Za zarząd:

