Posiedzenie Komisji Kynologicznej w siedzibie ZO PZŁ w Zielonej Górze w dniu
28.03.2022 roku.
W dniu 28.03.2022 roku w siedzibie ZO PZŁ w Zielonej Górze odbyło się posiedzenie
Komisji Kynologicznej. Przewodniczący Komisji Kynologicznej rozpoczął posiedzenie
i przywitał zaproszonego gościa – Przewodniczącą Zielonogórskiego Oddziału Związku
Kynologicznego w Polsce – Panią Emilię Sobieszek. Kol. Dariusz Dyba podsumował
współpracę ze Związkiem Kynologicznym w Polsce Oddział w Zielonej Górze podczas
organizacji II Wystawy Psów Ras Myśliwskich w Iłowej oraz złożył na ręce Przewodniczącej
Zielonogórskiego Oddziału gratulacje dla Komitetu Organizacyjnego. W odpowiedzi
Przewodnicząca, Emilia Sobieszek podziękowała członkom Komisji Kynologicznej za
wsparcie tego przedsięwzięcia.
Następnie strony przeszły do ustalenia zakresu współpracy w bieżącym roku. Na pierwszym
miejscu znalazły się wystawy psów rasowych organizowane w 2022 roku przez ZKwP Oddział
w Zielonej Górze. W Babimoście w terminie 29.04.-02.05.2022 roku planowany jest maraton
wystawowy. Więcej szczegółów zamieszczonych jest na stronie ZKwP Oddział w Zielonej
Górze (link: http://www.zkwp.zgora.pl/). Przedmiotem ustaleń o współpracy była również
Wystawa Psów Ras Myśliwskich w Iłowej, które zorganizowana będzie w terminie 28.08.2022
roku. Wspólnie ustalono, że niniejsze wystawy będą wsparte przez Komisje Promocji
i Edukacji Łowiectwa oraz Kynologiczną przy ZO PZŁ w Zielonej Górze. Już teraz zapraszamy
właścicieli psów ras myśliwskich do uczestnictwa w niniejszych wydarzeniach, osoby
zastanawiające się nad wyborem rasy psa – do bezpłatnych konsultacji z członkami Komisji
Kynologicznej oraz pasjonatów przyrody do poszerzenia wiedzy o działalności Polskiego
Związku Łowieckiego oraz działalności myśliwych przede wszystkim w zakresie ochrony
przyrody.
Podczas posiedzenia Komisji Kynologicznej określony został kalendarz imprez łowieckich,
podczas których Komisje Kynologiczna oraz Promocji i Edukacji Łowiectwa będą działać
wspólnie. Członkowie Komisji Kynologicznej zorganizują m.in. pokaz psów ras myśliwskich
czy pogadanki dla osób zainteresowanych konkretną rasą. Mogą nas Państwo spotkać
podczas następujących imprez łowieckich:
•

Festiwal Kultury Łowieckiej Dolnych Łużyc w Lipinkach Łużyckich,

•

Festiwal Kultury w Łagowie,

•

Festiwal Kultury Łowieckiej w Bytnicy,

•

Winobranie,

•

Wielkie Łowy w Puszczy Żagańskiej.

W planach działalności na ten rok przewidziano również podjęcie kroków zmierzających do
organizacji Międzynarodowej Oceny Pracy Tropowców i Posokowców w 2023 roku.
Wydarzenie to ma być jednocześnie uczczeniem pamięci kol. Zbigniewa Jankowskiego –
wieloletniego Przewodniczącego Komisji Kynologicznej przy ZO PZŁ w Zielonej Górze.
Planujemy również kontynuować konsultacje dla myśliwych z naszego okręgu. Pierwsze
odbędą się 23.04.2022 roku i będą dotyczyły pracy psów przy poszukiwaniu postrzałków

zwierzyny grubej. Szczegóły znajdują się na stronie ZO PZŁ w Zielonej Górze. W ramach
współpracy członków Komisji Kynologicznej oraz Związku Kynologicznego w Polsce Oddział
w Zielonej Górze – zaplanowano również konsultacje dla właścicieli wyżłów i innych ras psów
aportujących, którzy nie mają możliwości wykonania próby strzału dla swoich pociech.
Wstępnie konsultacje te zaplanowane są na drugi miesiąc wakacji. O szczegółach tego
przedsięwzięcia i kolejnych będziemy Państwa informować na bieżąco.

