Narada prezesów i łowczych kół łowieckich okręgu zielonogórskiego
Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Zielonej Górze w sobotę 29 lipca 2017 r.
o godz. 10.00 w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 zorganizował naradę prezesów i łowczych
kół łowieckich okręgu zielonogórskiego Polskiego Związku Łowieckiego.
Na naradę zostali zaproszeni przedstawiciele okręgowych i krajowych władz łowieckich,
administracji rządowej i samorządowej województwa lubuskiego, a także organizacji współpracujących
z myśliwymi.
Naradę tradycyjnie rozpoczął myśliwski sygnał „Powitanie” zagrany przez kol. Marka Mosiewicza.
Uczestników narady i zaproszonych gości przywitał Przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego
Związku Łowieckiego w Zielonej Górze Łowczy Okręgowy Jacek Banaszek i Wiceprezes Okręgowej Rady
Łowieckiej Dariusz Jarociński.
Kolejnym i wyjątkowo przyjemnym punktem programu narady było nadanie odznaczenia „Złom”
Kołu Łowieckiemu „Ryś” Niedoradz oraz Kołu Łowieckiemu „Odyniec” Świebodzin. Najwyższe
odznaczenie łowieckie, przybyłym w asyście pocztów sztandarowych przedstawicielom kół, wręczył kol.
Bolesław Tatarzycki – Wiceprezes Naczelnej Rady Łowieckiej w Warszawie.
Po zakończeniu przyjemniejszej, choć oficjalnej części narady, Łowczy Okręgowy kol. Jacek
Banaszek omówił zasady i procedury związane z zawieraniem nowych umów dzierżawy obwodów
łowieckich, a także ewentualne problemy, które mogą wystąpić w trakcie opracowywania wniosków
i zawierania umów.
Na prośbę ZO PZŁ w Zielonej Górze Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zielonej Górze – Pan
Czesław Kochajkiewicz - w zastępstwie Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii - przedstawił
zagrożenia związane z afrykańskim pomorem świń (ASF) oraz strategię działania w województwie
lubuskim. Temat wywołał duże zainteresowanie i wiele pytań do prelegenta, które dotyczyły aktualnych
procedur działania w tym zakresie.
Pan Stanisław Mysliwiec – Prezes Lubuskiej Izby Rolniczej przedstawił informację o bieżącej
współpracy ZO PZŁ w Zielonej Górze z Lubuską Izbą Rolniczą w Zielonej Górze w zakresie szkód
łowieckich. Prezes LIR zaznaczył, że poziom współpracy rolników i myśliwych zdecydowanie się poprawił,
a pozytywne efekty jej poprawy są bardzo widoczne. W ostatnim słowie Prezes LIR życzył myśliwym
i rolnikom dalszego rozwoju współpracy i jak najmniejszej ilości szkód łowieckich.
Po wystąpieniu Prezesa LIR Łowczy Okręgowy zarządził 15 minut przerwy. Krótka pauza pozwoliła
uczestnikom narady posmakować wyrobów z dziczyzny firmy „Nadlas” z Zielonej Góry, którą to
reprezentowała sama Szefowa Kol. Zofia Nadborska oraz na wymianę opinii w omawianych sprawach.
Po przerwie kol. Marek Mosiewicz wraz z kol. Hubertem Nadborskim przedstawili informację o
obowiązku funkcjonowania kół w systemie „Łowiectwo w kołach”, które miało charakter ogólny oraz
oznajmiono, że w siedzibie władz okręgowych PZŁ w Zielonej Górze już rozpoczęto indywidualnie
szkolenia mające na celu wdrożenie systemu „ŁwK” do kół naszego okręgu, następnie kol. Jacek Banaszek
ponownie poinformował o konieczności wymiany „starych” legitymacji PZŁ na nowe do końca 2018 r. i
wszystkimi szczegółami z tą procedurą związanymi.
Aktualny stan prawny ustawy Prawo Łowieckie i prace nad nową ustawą przedstawił Wiceprezes
Naczelnej Rady Łowieckiej w Warszawie – kol. Bolesław Tatarzycki. Temat wzbudził wśród myśliwych
duże zainteresowanie i emocje.
Temat porad prawnych udzielanych w siedzibie okręgowych władz łowieckich PZŁ w Zielonej
Górze omówił Prezes Okręgowego Sądu Łowieckiego – kol. Arkadiusz Opala. Kol. Opala przedstawił cel
organizacji takich porad jak i zaapelował o udział zarządów kół jak i poszczególnych myśliwych.
Przeszkolenie weterynaryjne jest obowiązkiem każdego myśliwego. Wychodząc naprzeciw
zapotrzebowaniu kol. Jan Mejnartowicz – członek ZO PZŁ w Zielonej Górze omówił organizację szkoleń
weterynaryjnych w kołach łowieckich.
Duże zainteresowanie wzbudziło też wystąpienie kol. Stanisława Domasz-Domaszewicza –
przedstawiciela UM Zielona Góra, który przedstawił problem pojawiających się zwierząt dziko żyjących
na terenach miast oraz zaangażowanie kół łowieckich w odstrzał redukcyjny na przykładzie Zielonej Góry.
Korzystając z okazji przedstawiciel firmy „Biostyma” kol. Krzysztof Kąkol zapoznał obecnych
ze sposobami zabezpieczania upraw przed zwierzyną.

Po ostatnim wystąpieniu Kol. Jaśkowskiego Macieja, który przedstawił informację na temat
przygotowania „Księgi nemrodów PZŁ w okręgu zielonogórskim”, omówił bieżącą działalność Okręgowej
Rady Łowieckiej jak i ZO PZŁ w Zielonej Górze kol. Łowczy Okręgowy Jacek Banaszek podsumował
naradę i pożegnał jej uczestników i zaproszonych gości.
Dziękuję wszystkim którzy pomogli przy organizacji narady a w szczególności:
Kol. Zofii Nadborskiej „Nadlas” Zofia Nadborska oraz
Kol. Maciejowi Jaśkowskiemu Piekarnia Jaśkowski.
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