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Szanowni Koledzy
Członkowie Koła Łowieckiego ŁOŚ
w Namysłowie
wszyscy

Komunikat nr 1/2016/2017
1. Walne Zgromadzenie Członków Koła - podsumowanie
W dniu 23 kwietnia 2016r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków naszego Koła, które zostało przeprowadzone w
pomieszczeniach wyremontowanego domku myśliwskiego w kompleksie rekreacyjno - hodowlanym „Łoszak” w
Wilkowie, stanowiącym własność Naszego Koła.
Najważniejsze sprawy, które zostały wprowadzone decyzjami WZ to:
- udzielono absolutorium wszystkim członkom Zarządu tut. koła za ubiegły rok gospodarczy,
- ustalono wysokość składki na rok 2016/2017 (szczegóły dalej),
- uchwalono budżet Koła na rok 2016/2017,
- zobowiązano Zarząd do przydzielenia myśliwym Koła rewirów do pełnienia dyżurów na wiosennych zasiewach, przede
wszystkim kukurydzy (szczegóły dalej),
- wprowadzono Regulamin korzystania z kompleksu rekreacyjno-hodowlanego „Łoszak” w Wilkowie stanowiącego
własność Koła Łowieckiego „Łoś" w Namysłowie, którego treść zostanie opublikowana na stronie internetowej Koła
www.losnamvslow.pl. Jednocześnie informujemy wszystkich kolegów, że gospodarzem obiektu „Łoszak” ustanowiony
został kol. Piotr Szulakowski, któremu powierzono stały nadzór i opiekę nad użytkowaniem w/w nieruchomości.
- ustalono nowe zasady zagospodarowania pozyskanej zwierzyny (szczegóły dalej),
- została zniesiona ryczałtowa opłata w kwocie 300,00 zł za udział gościa w polowaniu zbiorowym Koła, a w zamian WZ
zobowiązało Zarząd do corocznego ustalania tej opłaty i informowanie o jej wysokości Członków Koła podczas
przekazywania kalendarza polowań zbiorowych,
2. Składki członkowskie w roku 2016/2017
Informujemy, że na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2016 r. Walne Zgromadzenie Członków naszego Koła ustaliło
wysokość składek członkowskich w roku 2016/2017. Wynoszą one 40,00 zł miesięcznie, tj. 480,00 zł za cały sezon, z tym,
że członek Koła, który ukończył 70 lat lub nie ukończył 25 lat o ile uczy się w trybie stacjonarnym, płaci składkę w
wysokości 20,00 zł miesięcznie (240,00 zł rocznie).
Wpłat składek 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, jako tytuł wpłaty podając swoje
nazwisko i imię oraz dopisek „składka Koło” i okres.
Zgodnie z obowiązującą Uchwałą nr 6/2015/2016 Walnego Zgromadzenia Członków Koła wpłaty składek można
dokonywać w ratach kwartalnych. Terminy płatności poszczególnych rat składek to:
-r a ta l
- 120 zł
do 31.05.2016 roku,
-rataII
- 1 2 0 zł
do 31.07.2016 roku.
- rata III
- 120 zł
do 30.09.2016 roku,
- rata IV
- 120 zł
do 31.12.2016 roku.
Prosimy o terminowe opłacanie składek członkowskich i innych zobowiązań na rzecz Koła.
3. Zasady zagospodarowania pozyskanej zwierzyny
Poniżej przedstawiamy wyciąg z Uchwały nr 6/2015/2016 Walnego Zgromadzenia Członków Koła, tj. treść §7:
1. Myśliwy Koła może pobrać na użytek własny każdą pozyskaną przez siebie sztukę zwierzyny grubej za odpłatnością
równą cenie tej tuszy według cennika skupu zwierzyny dla II klasy jakości.
2. Wagę tusz poszczególnych gatunków zwierzyny, pobranych na użytek własny z polowania indywidualnego, przyjmuje
się ryczałtowo:
Dzik
40 kg
Jeleń byk
100 kg
Jeleń łania
70 kg
50 kg
Jeleń ciele
Sama rogacz
15 kg
Sama koza
15 kg
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Sama koźle
10 kg 3. Możliwe jest odstępstwo od zasady opisanej w pkt. 2 jeżeli myśliwy dostarczy
Łowczemu Koła dokument określający wagę tuszy potwierdzony przez punkt skupu zwierzyny lub w inny wiarygodny
sposób udokumentuje wagę tuszy.
4. Gość Koła może pobrać na użytek własny każdą pozyskaną przez siebie sztukę zwierzyny grubej za pełną odpłatnością
równą cenie tej tuszy według standardowego cennika skupu zwierzyny.
5. Pozyskane trofea stanowią własność myśliwego, który je pozyskał chyba, że zostały one pozyskane w sposób niezgodny
z prawem lub z ewidentnym naruszeniem zasad selekcji. W takiej sytuacji stanowią one własność Koła. Istnieje możliwość
odkupienia tych trofeów według cen stosowanych przez PG LP RDLP w Katowicach.
4. Szkolenie z Regulaminu polowań i trening strzelecki 2016/2017
Zawiadamiamy, że zgodnie ze statutowym obowiązkiem, w dniu 16 czerwca 2016 r. (czwartek) o godz. 15.30 na
strzelnicy w Opolu-Grudzicach zostanie przeprowadzone szkolenie z Regulaminu polowań oraz praktyczny trening
strzelecki, obejmujący przystrzelanie broni kulowej. Każdy członek Koła zobowiązany jest zapewnić sobie dojazd na
szkolenie we własnym zakresie. Praktyczny trening strzelecki będzie obejmował:
- strzelanie z broni gładko lufowej (amunicję śrutową zapewnia Koło),
- strzelanie z broni kulowej (amunicję zapewnia sobie uczestnik, który w przypadku posiadania kilku jednostek broni
kulowej winien z każdej sztuki oddać minimum trzy celne strzały).
Myśliwy, który nie weźmie udziału we zbiorowym szkoleniu i strzelaniu może odbyć szkolenie
i strzelanie we własnym zakresie i na własny koszt, np. na strzelnicy w Grudzicach. Po odbyciu indywidualnego szkolenia
należy dostarczyć Łowczemu stosowne dokumenty od upoważnionego instruktora. Zgodnie z obowiązującymi przepisami
każdy myśliwy jest zobowiązany raz w roku dokonać przystrzelania każdej posiadanej jednostki broni kulowej, zaś zgodnie
z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Koła nr 6/WZ/2016/2017 posiadanie przeszkolenia z Regulaminu polowań i
udokumentowane przystrzelanie broni kulowej jest warunkiem wydania zezwolenia na indywidualny odstrzał zwierzyny
grubej przez Koło.
Jednocześnie informujemy, że podczas w/w szkolenia omówione zostaną istotne sprawy organizacyjne Naszego Koła.
5. Prace na rzecz Koła
5.1. Przypominamy Kolegom o obowiązku przepracowania na rzecz Koła 60 godzin w roku. Uchwała WZ daje
możliwość osobom, które z różnych względów nie mogą osobiście wykonać tych prac, wpłatę na rachunek Koła
ekwiwalentu równego 10 zł za każdą nieprzepracowaną godzinę. Prosimy Kolegów, którzy już dziś wiedzą, że nie będą
mogły przepracować tych godzin w całości lub części o zgłoszenie tego faktu Łowczemu Koła. Wykonanie prac na rzecz
Koła będzie brane pod uwagę przy przyznawaniu indywidualnych zezwoleń na odstrzał zwierzyny grubej.
5.2. Jednocześnie informujemy, że realizując zalecenia Walnego Zgromadzenia zatwierdzono listę myśliwych Koła z
przydziałem rejonów do obowiązkowego prowadzenia dyżurów na polach uprawnych obejmujących teren naszych łowisk,
ze szczególnym naciskiem na zapobieganie powstawaniu szkód w zasiewach kukurydzy. Każdej grupie został przydzielony
lider, który w porozumieniu z Łowczym (obwód nr 17) lub Podłowczym (obwód nr 20), koordynują prace swojej grupy.
Lista przydzielonych grup myśliwych z podziałem na rejony przedstawia się następująco:
Obwód 17
Rejony Odstoiniki i Ligotka Kurniki:
Arkadiusz Kliza - lider
Adam Kotasiński
Piotr Rembielak

Rejony Cypel, Krasowickie łąki:
Jacek Szulakowski - lider
Bartosz Turbakiewicz
Ryszard Szymków

Rejon Ligotka ule:
Władysław Zychowicz - lider
Radosław Kilan

Rejony Smarchowice Śląskie I i II:
Sebastian Gnący - lider
Roland Gnący
Daniel Dziekan
Krzysztof Joniak

Rejon Dębnik:
Grzegorz Zubek - lider
Zygmunt Zubek
Rejony Wilków pole. Olszyny I i II:
Edward Szulakowski - lider
Piotr Szulakowski
Roman Półrolniczak
Rejony Dębina, Tartak Lubska:
Zdzisław Załoga - lider
Mariusz Załoga
Romuald Szulakowski

Rejon Owczarnia:
Paweł Bęben - lider
Dariusz Osyp
Jarosław Jakubowski
Rejon Krasowice Mikołajczyk:
Bolesław Żak - lider
Jacek Śliwka
Zdzisław Bratosiewicz
Rejon Bierutów:
Wiesław Kowalczyk - lider
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Marek Hula - lider
Wojciech Czubkowski
Marcin Polak
Franciszek Joniak

Szymon Kowalczyk
Edward Klimaj
Rejon Przeczów:
Obwód 20

Zdzisław Trzciński
Filip Wdowikowski
Paweł Łącki

Rejony Ziemiełowice, Żarnowce, Jastrzębie I
Jan Żak - lider
Krzysztof Matuszek
Mariusz Boduch
Wojciech Wdowikowski

Rejony Zielony Dąb, Smarchowice Wielkie, Apostoły
Waldemar Stolarz - lider
Tadeusz Węglarz
Józef Olejniczak
Marcin Wdowikowski

Rejony Jastrzębie II, Szkoła, Nowy Folwark
Paweł Kita - lider
Otton Andrzejewski
Jan Walczyszyn
Ryszard Raczkowski
Rejony
Nowy
Folwark-„Łąki”,
Biestrzykowice, Młyńskie Stawy
Jerzy Nowowiejski - lider
Andrzej Szymala
Jan Guzowski
Ryszard Klimowski
Rejony Świty, Karolówka, Żaba
Zbigniew Juzak - lider

Kuźnice,

Rejon Babaty
Dariusz Lipiński - lider
Stanisław Drozd
Zbigniew Jakubowski
Krzysztof Gnący
Rejony Działki, Łąki
Janusz Czubkowi - lider
Grzegorz Bieniek
Bogumił Dębicki
Franciszek Dymowski

5.3. Informujemy również kolegów myśliwych, że w dniu 16 czerwca 2016r. podczas szkolenia na strzelnicy w Opolu Grudzicach przyporządkowane zostaną imienne listy myśliwych, którym przyporządkowane zostaną ambony, których stan
techniczny (po dokonanej przez Zarząd inwentaryzacji) nadaje się do remontu lub całkowitej odbudowy. Każdy członek
Koła o dobrym stanie urządzeń poinformuje Zarząd w terminie do 31.03.2017 r. Przypominamy również, że każdorazową
odbudowę, a zwłaszcza lokalizację nowych ambon, należy bezwzględnie uzgodnić z Łowczym lub Podłowczym Koła.
6. Sprawy różne
6.1. Przypominamy Kolegom, że od ubiegłego roku sprawnie działa strona internetowa Koła, dostępna pod adresem
www.losnamyslow.com.pl.. a także jest dostępny adres poczty elektronicznej do kontaktu z Zarządem, tj.
kontakt@losnamyslow.pl. Gorąco zachęcamy do bieżącego śledzenia informacji, jakie są publikowane na stronie, a także
do przekazywania Kol. Wojciechowi Wdowikowskiemu materiałów do publikacji na niej.
6.2. Przypominamy również, że do 31.05.2016 r. należy dostarczyć do Sekretarza Koła dokumenty niezbędne do wydania
nowej legitymacji członkowskiej PZŁ, tj. wypełnione druki „Dane Osobowe Myśliwego - Aktualizacja” oraz aktualne
zdjęcie w formie elektronicznej, ze ścisłym zachowaniem jego parametrów. Dla zainteresowanych stosowne druki oraz
wytyczne co do formatu zdjęcia mogą zostać przesłane lub wydrukowane przez Sekretarza po uprzednim kontakcie na
adres boduch mar iusz@op.pl. Po tym okresie Koło nie będzie pośredniczyło w wymianie legitymacji na nowe.
Kompletne informacje odnośnie wymiany legitymacji można znaleźć na stronie internetowej ZO PZŁ w Opolu pod
adresem http://www.zopzl-opole.pl/komunikat-nr-05-2015 lub osobiście u sekretarza koła Kol. Mariusza Boducha.
MB/RK

Darz Bór!
Za Zarząd

K o ło Ł o w ie c k ie „ Ł o ś ” w N a m y sło w ie
Plac Wolności 8, 46-100 Namysłów
www.]osnam yslow.pl, e-mai 1: kontakt®!osnam ysIow .pl
N IP 752-118-11 -95, REGON 530979226
Rachunek: Bank Spółdzielczy w Namysłowie, nr 29 8890 0001 0000 1876 2000 0018

Strona 3 z 3

