AKTUALNOŚCI
Walne Zgromadzenie po zniesieniu ograniczeń
związanych z pandemią
W związku z upływem terminu w jakim tradycyjnie zwoływaliśmy Walne Zgromadzenie
Członków zarząd Klubu informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w sytuacji,
gdy liczba członków walnego zgromadzenia przewyższa ograniczenia COVIDowe i nie
ma możliwości podejmowania uchwał online, przesuwa się terminy składania sprawozdań na „6 tygodni od ustania którejś z tych przesłanek”. Głosowanie online obwarowane
jest warunkami, których nie jesteśmy obecnie w stanie spełnić, Walne Zgromadzenie
odbędzie się więc niezwłocznie po zniesieniu ograniczeń wynikających z pandemii.
Sprawozdanie zarządu, które przedstawione zostanie na Walnym Zgromadzeniu publikujemy w tym zeszycie.

Składki i członkostwo
Przypominamy, że punkt 13 Statutu Klubu
przyjęty 2 lata temu głosi, że utrata członkostwa następuje w razie skreślenia z listy
członków na własne żądanie, na mocy
uchwały Walnego Zgromadzenia członków lub w przypadku śmierci. Członkostwo
ustaje również w przypadku nieopłacenia
składek za dwa kolejne lata; utratę człon-

kostwa w tym trybie stwierdza Zarząd
uchwałą. Ponieważ zarząd Klubu zamierza
w najbliższym czasie uporządkować kwestie związane z listą członków, prosimy o
bieżące regulowanie składek członkowskich. Wpłaty, choć symboliczne, są dla
nas bardzo ważne, bo wyrażają Wasze
wsparcie dla tego co robimy.

Dziękujemy darczyńcom
Serdecznie dziękujemy wszystkim Osobom, które wsparły naszą akcję ochrony muraw
kserotermicznych nad Bobrem. Otrzymaliśmy 102 wpłaty na łączną kwotę 45 175
zł, a więc ponad 100% kwoty jaką zakładaliśmy w pierwszym etapie akcji. Zamierzaliśmy za nią wykupić trzy działki o łącznej powierzchni około 2 ha, jednak w procedurze
podziałów okazało się, że powierzchnia wydzielonych fragmentów to 2,4 ha, prosimy
więc jeszcze o wsparcie akcji kwotą około 8.000 zł. Nie będziemy już tego ogłaszać w
internecie licząc na wpłaty członków. Niestety, wszelkie formalne procedury są dłuższe
niż zwykle z uwagi na zdalną pracę urzędów, mamy jednak nadzieję zakończyć proces
zakupu działek w ciągu najbliższych 2 miesięcy.
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Nowy Przegląd Przyrodniczy (4/2020)
Ukazał się nowy zeszyt Przeglądu Przyrodniczego, ostatni zeszłoroczny zeszyt
4/2020. Spis treści zeszytu:
•
Grzyby wielkoowocnikowe stwierdzone na Łysej Górze w 2020 roku, Świętokrzyski Park Narodowy – Piotr Chachuła
•
Nowe stanowiska strojnisia nadobnego Philaeus chrysops (Araneae: Salticidae)
w centralnej Polsce – Hubert M. Szymański, Dominik M. Szymański, Dawid Szymański, Piotr Kłonowski, Jakub Szczypek
•
Trzmielowate (Hymenoptera: Apidae: Bombini) województwa lubuskiego:
wyniki obserwacji z lat 2016-2020 – Alicja Dubicka, Paweł Czechowski
•
Materiały do poznania motyli dziennych Rhopalocera doliny rzeki Grabowej na
Wysoczyźnie Polanowskiej – Grzegorz Jędro, Magdalena Jędro, Grzegorz Piątek
•
Ocena efektywności metod czynnej ochrony ropuch szarych Bufo bufo na przykładzie populacji z wrocławskiego Zalesia – Aleksandra Kolanek, Edyta Turniak
•
Pierwsze stanowisko Erechtites hieracifolia (Asteraceae) - Adam Bohdan, Andrzej
Sulej
•
Nowe stanowisko szczeżui chińskiej Sinanodonta woodiana na stawie rybnym w
rejonie Milicza – Cezary J. Tajer
•
Nowe stanowiska Crioceris quatuordecimpunctata (Scopoli, 1763) (Coleoptera:
Chrysomelidae) w Polsce – Anna Sobieraj-Betlińska
•
Przesunięcie terminu godów ropuchy zielonej Bufotes viridis - studium przypadku z parku miejskiego Cytadela w Poznaniu – Mikołaj Kaczmarski, Klaudia
Szala
•
Obserwacje szopa pracza Procyon lotor w
Słowińskim Parku Narodowym – Małgorzata
Goc, Grzegorz Jędro, Magdalena Jędro
•
Relacja z wyjazdu naukowego do wydziału
nauk leśnych w Eldorado (Narodowy Uniwersytet w Misiones w Argentynie) – Ewa Zapora,
Maria Cecilia Fasano, Marek Wołkowycki
Treść artykułów w wersji elektronicznej
dostępna jest na stronie Przeglądu: https://www.
kp.org.pl/pl/przeglad-przyrodniczy.
Zeszyty w formie papierowej kupić można w
sklepie Klubu: https://www.kp.org.pl/pl/sklep-kp.
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