Polski Związek Łowiecki
Zarząd Okręgowy Katowice
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich

Siemianowice Śląskie, 27.05.2020 r.

Komunikat nr 3/2020
1. W związku z sytuacją epidemiczną i trudnościami związanym z przychodami dotyczącymi polowań
komercyjnych, oraz skupu dziczyzny Zarząd Okręgowy PZŁ Katowice informuje, że rozpoczyna akcję
dla kół i myśliwych naszego Okręgu „Rogacz za 1000 zł". Wszystkie Koła chętne do odsprzedaży
polowań komercyjnych na rogacze za 1000 zł (cena dotyczyłaby, kosztów podprowadzania,
zryczałtowanej wartości trofeum oraz tuszy wziętej na użytek własny), proszone są o zgłaszanie tego
faktu na adres e-mail: strzelnicasiemianowice@wp.pl Oferty będą rozesłane do myśliwych
niestowarzyszonych z Kołem łowieckim oraz pozostałych, zainteresowanych. Jeżeli akcja przyniesie
zamierzony efekt będziemy ja kontynuowali w okresie przez rozpoczęciem sezonu zasadniczego czyli
od sierpnia br. na pozostałe gatunki zwierzyny.
2. W ramach prowadzenia przez ZO na terenie naszej strzelnicy punktu skupu dziczyzny
i zawartej dwa lata temu umowy prowizyjnej na prowadzenie tegoż skupu ze spółką
Kanwil Dębica, decyzją Zarządu Okręgowego chcemy podzielić się tą prowizją z naszymi kołami
ustalając cenę za rogacza na dzień dzisiejszy na poziomie cena rynkowa +1 zł oraz dzika- cena rynkowa
+1 zł (dotyczy wyłącznie tusz pozyskanych w ramach realizacji Rocznych Planów Łowieckich i
dostarczonych do Siemianowic Śląskich )
3. Zachęcamy wszystkie zainteresowane Koła do zapoznania się z przygotowanym przez Zarząd
Główny materiałem dotyczącym szeroko rozumianej tzw. sprzedaży bezpośredniej
tusz zwierzyny łownej. (www.pzlow.pl)
4. W najbliższych dniach ustalimy cykliczne dyżury Pana Krzysztofa Krukar – eksperta
d/s dotacji Grupy Kapitałowej "Linter" Grup której Prezesem Zarządu i właścicielem jest jeden z
członków naszego Zarządu Okręgowego. Pan Krukar w relacjach z zainteresowanymi Kołami będzie
przybliżał problematykę dotacji w kontekście: kto może się o nie ubiegać, jaka jest ich wartość i z czego
wynikają różnice, gdzie poszukiwać wolnych gruntów oraz poda przykłady naszych wybranych kół jak
można w trudnych czasach wspierać się tą bardzo atrakcyjną w rozumieniu rentowności wartością
przychodową.
5. W ramach zawartej umowy na obsługę prawną naszego okręgu z naszym Kolegą myśliwym,
mecenasem Arturem Herianem, ustaliliśmy cykliczne dyżury począwszy od dnia 3 czerwca br.
(godz.15:00) dla wszystkich chętnych kół i myśliwych naszego okręgu w kontekście porad prawnych
różnego rodzaju i sposobu ich załatwienia, mając na względzie problemy związane z bieżącym
zarządzaniem kołami oraz problemami, które są charakterystyczne dla epidemii i wynikającymi z tego
tytułu ograniczeniami. Chętnych prosimy o wcześniejsze zgłaszanie chęci uczestniczenia na adres
email: strzelnicasiemianowice@wp.pl
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