
Narady z powiatowe z łowczymi i prezesami kół łowieckich okręgu zielonogórskiego PZŁ. 

 
 W dniach 24-28 lutego 2022 r. odbyły się narady powiatowe zorganizowane przez  
ZO PZŁ w Zielonej Górze. W naradach udział wzięli przedstawiciele kół łowieckich okręgu 
zielonogórskiego PZŁ, Wojewódzki Lubuski Lekarz Weterynarii Pani Joanna Kokot - Ciszewska wraz                          
z  Panią Inspektor WIW Justyną Czmur,  Powiatowi Lekarze Weterynarii,  Tomasz Wykner  - Główny 
Specjalista ds. gospodarki łowieckiej w RDLP Zielona Góra. 

Narady odbywały się w następujących terminach i lokalizacjach oraz według ustalone porządku 
spotkania: 

 powiat krośnieński oraz powiat słubicki: 24 lutego o godz. 9.00 w siedzibie KŁ „Dzik" Krosno 
Odrzańskie, Dąbie, ul. Zielonogórska 10, 

 powiat żagański: 24 lutego o godz. 14.00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu, 
 powiat żarski: 25 lutego o godz. 9.00, w sali GOK-u (I piętro) w Lipinkach Łużyckich przy ul. 

Głównej 21, 
 powiat zielonogórski: 25 lutego o godz. 14.00, w siedzibie ZO PZŁ w Zielonej Górze przy ul. 

Poznańskiej 13, 
 powiat nowosolski, powiat wschowski, OHZ ZG PZŁ Nieciecz: 28 lutego o godz. 9.00  w siedzibie 

KŁ „Daniel" Siedlisko, Siedlisko przy ul. Nowosolskiej 49, 
 powiat świebodziński i powiat sulęciński: 28 lutego o godz. 14.00 w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Świebodzinie (sala I piętro sesyjna). 

Porządek narad: 
1. Rozpoczęcie narady i przywitanie uczestników — Jacek Banaszek — Łowczy Okręgowy. 

Zabranie głosu przez gospodarza obiektu. 
2. Omówienie sytuacji epizootycznej w regionie w kontekście afrykańskiego pomoru świń 

oraz realizacji (2021) jak i założeń do odstrzału sanitarnego dzików (2022) — przedstawiciel 
Inspekcji Weterynarii. 

3. Inwentaryzacje, roczny plan łowiecki, dzierżawa obwodów leśnych — łowczy 
okręgowy, przedstawiciel lasów państwowych, przedstawiciel starostwa powiatowego. 

4. „ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO W POWIECIE ŻAGAŃSKIM (1945-2019) ...  I  NIE TYLKO" 
autorstwa kol. Jarosława Karwańskiego prezentacja autora (dotyczy tylko powiatu 
żagańskiego). 

4.1 Założenia do opracowania publikacji pt. „Łowiectwo i Leśnictwo w Powiecie Żarskim...           
i Nie tylko". (dotyczy tylko powiatu żarskiego) — Jarosław Karwański. 

5. Wolne wnioski  i  dyskusja.  
6. Zakończenie.  

Spotkania otwierał za każdym razem Łowczy Okręgowy Jacek Banaszek, dziękując przybyłym na 
spotkanie. Następnie gospodarz obiektu witał wszystkich zaproszonych gości.  

Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie aktualnej sytuacji w zakresie ASF. Prezentacje 
przedstawiała Lubuska Wojewódzka Lekarz Weterynarii. Przedstawiona prezentacja bardzo dokładnie 
zobrazowała obecnym na spotkaniu  aktualny zasięg choroby ASF. Tak naprawdę dziki pozostały już 
tylko i wyłącznie na części powiatu żarskiego. Pani Dyrektor zwróciła również uwagę na punkty 
przetrzymywania tusz, które koła wyposażyły, doposażyły przy udziale PIW i prowadzą na wysokim                         
i bardzo wysokim poziomie. Bardzo ważną informacją i wyczekiwaną przez przedstawicieli kół 
łowieckich był temat niewykonania nałożonego rozporządzeniem wojewody Lubuskiego limitów 
odstrzałów sanitarnych na „naszych” dzierżawców obwodów łowieckich. Wszyscy usłyszeliśmy, że                           
z tego tytułu nie będą wyciągane żadne konsekwencje. Łowczy okręgowy dopowiedział, że dzisiaj 
mamy wiele argumentów już nie sygnalizujących tylko i wyłączenie, ale wprost informujących, że 
dzików  nie ma bądź występują ich nieliczne ilości. Dla przykładu podano znaczący spadek: powierzchni 



zredukowanych przez zwierzęta łowne, ilości wyjść w łowisko indywidualnie jak i ilość zorganizowanych 
polowań zbiorowych w relacji do pozyskania jednego dzika, ilości zdarzeń drogowych z udziałem 
dzików, braku zdarzeń konfliktowych na terenach miejskich a także spadek realizacji odstrzałów 
redukcyjnych na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich. Po przedstawionej 
prezentacji Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii podziękowała wszystkim obecnym 
przedstawicielom Kół Łowickich za zaangażowanie w poszukiwania martwych dzików, odstrzał 
sanitarny dzików oraz odstrzał planowy, a także tak przykładne prowadzenie punktów 
przetrzymywania tusz. 

Kolejny punkt porządku obrad referował przedstawiciel RDLP w Zielonej Górze. Szczegółowo omówił 
procedurę składania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich. Wszystkie wnioski dzierżawne 
zostały przekazane do RDLP, aktualnie podlegają procedurom opiniowania oraz uzyskania zgód. 
Łowczy okręgowy omówił pokrótce specyfikę podziału województwa oraz zaliczenia poszczególnych 
obwodów łowieckich do kategorii w odniesieniu do nowej uchwały sejmiku województwa Lubuskiego, 
która wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia br. Ze 118 obwodów łowieckich po połączeniach pozostało 
104. Znacznie wzrosła też kategoria tych obwodów. Na dzień 1 kwietnia na terenie ZO PZŁ Zielona Góra 
będą 73 obwody leśne, 31 polnych, z czego 24 obwody będą obwodami bardzo dobrymi, 26 obwodów 
będzie miało kategorię dobry, 26 obwodów kategorię średni, 19 obwodów kategorię słaby, 9 obwodów 
kategorię bardzo słaby. Wysokość tenuty dzierżawnej według aktualnej ceny 1q żyta wynosi 61,48 zł                   
i przedstawia się następująco według kategorii: 

Kategoria obwodu 
Przelicznik q na 

hektar pow. 
Użytkowej  

Cena 1q cena za 1 ha 

b. słaby 0,004 61,48 zł  0,2459 zł 

słaby 0,01 61,48 zł  0,6148 zł 

średni 0,02 61,48 zł  1,2296 zł 

dobry 0,04 61,48 zł  2,4592 zł 

bardzo dobry 0,07 61,48 zł  4,3036 zł 

W poniższej tabeli zaprezentowano symulację do powierzchni 3000 ha: 

Kategoria 

obwodu 

Pow. 
Użytkowa w 

ha 
Przelicznik q cena q 

opłata 

za 1 ha 

Wysokość 

opłaty 

bardzo słaby 3000 0,004 61,48 zł 0,2459 zł 737,76 zł 

Słaby 3000 0,01 61,48 zł 0,6148 zł 1 844,40 zł 

Średni 3000 0,02 61,48 zł 1,2296 zł 3 688,80 zł 

dobry 3000 0,04 61,48 zł 2,4592 zł 7 377,60 zł 

bardzo dobry 3000 0,07 61,48 zł 4,3036 zł 12 910,80 zł 



W naradzie w powiecie żagańskim uczestniczył Kol. Jarosław Karwański, który przedstawił monografię 
własnego autorstwa pt. „ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO W POWIECIE ŻAGAŃSKIM (1945-2019) ...I NIE 
TYLKO”. Dosłownie w kilku slajdach autor zaprezentował tak ciekawe „smaczki” z szeroko pojętego 
życia administracyjno-gospodarczego, dotyczącego łowiectwa i leśnictwa, że każdego dnia do nas 
napływają kolejne zamówienie ww. opracowania. Zachęcamy do składania zamówień publikacji, 
informując jednocześnie, że dodruku nie będzie. 

Ponadto podczas narady w siedzibie powiatów Żagańskiego i Świebodzińskiego swoją obecnością 
zaszczycili nas Starostowie tychże powiatów. Koledzy po strzelbie Henryk Janowicz (starosta żagański) 
oraz Zbigniew Szumski(starosta świebodziński). Obaj Panowie w krótkich wystąpieniach odnieśli się do 
sytuacji w Ukrainie, a także udzielili niezbędnych wskazówek odnośnie niesienia pomocy humanitarnej, 
zbierania i przekazywania różnego rodzaju darów jak i przyjmowania uchodźców. 

Na zakończenie Łowczy Okręgowy poinformował również, że w dniu 16 lutego 2022 r. miała miejsce 
ogólnopolska narada łowczych okręgowych w Warszawie. Podczas tej narady okręg zielonogórski 
został wyróżniony jako jeden z dobrze funkcjonujących. Kolega łowczy zakomunikował, że jest to nasz 
wszystkich sukces, na który wspólnie zapracowaliśmy. Jest to zasługa członków społecznie pełniących 
swoje funkcje zarządu okręgowego, dobrze funkcjonującego zespołu pracowników biura ZO PZŁ, 
zarządów kół łowieckich, współdziałających i współorganizujących wiele wydarzeń na terenie okręgu, 
komisji powołanych przy ZO PZŁ w Zielonej Górze wraz z wszystkimi ich członkami, zespołów 
interdyscyplinarnych i wszystkich społeczników, Koleżanek i Kolegów, którzy swoim działaniem 
przyczyniają się do promocji łowiectwa i myślistwa. Na zakończenie kol. Jacek złożył podziękowania 
gospodarzom obiektów za udostępnienie pomieszczeń do przeprowadzenia narad powiatowych.   

Tekst & Fot. Hubert Nadborski 



 



 

 


