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1. Po pierwsze wiedza. Startujemy z ogólnopolskim programem edukacyjnym
Wiedza przyrodnicza już od przedszkola, przekazywana w prosty, dostosowany do wieku sposób – to
klucz do budowania świadomości ekologicznej nie tylko obecnych, ale też przyszłych pokoleń. Chcemy
propagować wiedzę o ochronie środowiska, dlatego przygotowujemy ogólnopolski program
edukacyjno-przyrodniczy, skierowany zarówno do dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. Za nami pierwsze
warsztaty z przyszłymi koordynatorami programu w całej Polsce.
CZYTAJ WIĘCEJ: Startujemy z ogólnopolskim programem edukacyjnym

2. Debata „Alert na temat ochrony ptaków wędrownych”
Chcąc jak najbardziej otworzyć się na głosy różnych środowisk, Zarząd Głównych Polskiego Związku
Łowieckiego zorganizował debatę pt. „„Alert na temat ochrony ptaków wędrownych”. Do udziału
w debacie zaplanowanej na 4 września zostali zaproszeni eksperci z wielu dziedzin w tym m.in.
ornitolodzy, lekarze weterynarii, hodowcy, przedstawiciele Izb Rolniczych, organizacji zajmujących się
ochroną ptaków oraz organizacji ekologicznych. Zaproszono także przedstawiciela Ministerstwa
Środowiska. Zaproszenie zostało przesłane do wszystkich zainteresowanych 27 sierpnia br., na tydzień
przed planowaną debatą.
4 września na debacie w siedzibie Polskiego Związku Łowieckiego pojawili się zaproszeni
przedstawiciele środowiska łowieckiego, Ministerstwa Środowiska, Krajowej Rady Izb Rolniczych,
hodowców, przedstawiciele Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie oraz przedstawiciele
lekarzy weterynarii. Niestety zabrakło reprezentantów organizacji zajmujących się ochroną ptaków
oraz organizacji ekologicznych: Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Towarzystwa
Przyrodniczego „Bocian”, Koalicji Nich Żyją oraz Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków, pomimo
zaproszenia ich przedstawicieli do udziału w debacie.
W związku z tym podjęto decyzję, że wobec nieobecności osób, których spostrzeżenia i wiedza
w zakresie ochrony ptaków wędrownych są też istotne dla debaty, spotkanie – mamy nadzieję już
w pełnym składzie – zostanie powtórzone. Ustalenia, które zapadły podczas krótkiej rozmowy
z przybyłymi na planowaną debatę mają charakter jedynie roboczy i organizacyjny. Zaproponujemy
kolejny termin debaty, a zaproszenia do wszystkich uczestników zostaną przesłane z jeszcze większym
wyprzedzeniem. Liczymy, że wówczas uda się wypracować konstruktywne wnioski, którymi będziemy
mogli podzielić się zarówno z przedstawicielami mediów, jak i ze społeczeństwem.
3. Spotkanie przedstawicieli związków łowieckich Europy
W siedzibie Polskiego Związku Łowieckiego, przy ul. Nowy Świat 35 w Warszawie, odbyło się spotkanie
władz centralnych Zrzeszenia z przedstawicielami: Międzynarodowej Rady Łowiectwa i Ochrony
Zwierzyny (CIC), Federacji Związków Łowieckich Państw Unii Europejskiej (FACE) oraz europejskich
związków łowieckich z: Czech, Słowacji, Białorusi, Rosji, Litwy, Łotwy, Estonii oraz Niemiec.

CZYTAJ WIĘCEJ: Spotkanie przedstawicieli związków łowieckich Europy
4. Nowy rzecznik prasowy PZŁ
W wyniku przeprowadzonego naboru, decyzją komisji rekrutacyjnej, od września funkcję rzecznika
prasowego PZŁ pełni Michał Niemczak. Zastąpił na tym stanowisku Dianę Piotrowską. Michał Niemczak
w ostatnich latach był związany z Zarządem Dróg Miejskich w Warszawie, gdzie odpowiadał m.in.
za realizację projektów z zakresu public relations i komunikacji społecznej. Wcześniej, przez wiele lat
współpracował z redakcjami informacyjnymi największych mediów ogólnopolskich. W Polskim Związku
Łowieckim będzie odpowiadał za relację z mediami i promocję działań PZŁ. Diana Piotrowska pełniła
funkcję rzecznika prasowego od 2016 roku.
5. Wzywamy „Fakty TVN” do publikacji prawdziwych informacji
W związku z rażącymi pomówieniami jakie wygłaszane są w „Faktach TVN” na temat myśliwych,
naruszające nasze dobre imię, Polski Związek Łowiecki przesłał pismo do Prezesa Zarządu TVN, Ministra
Środowiska, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Rady Etyki Mediów oraz Stowarzyszenia Dziennikarzy
Polskich, w którym stanowczo sprzeciwia się stosowanym praktykom. PZŁ wezwał telewizję TVN do
publikacji sprostowania. W odpowiedzi zastępca redaktora naczelnego „Faktów TVN”, w piśmie
skierowanym do Łowczego Krajowego Piotra Jenocha, odmówił publikacji sprostowania. W związku
z tym Zarząd Główny, w oparciu o przepisy prawa, podjął dalsze kroki w walce o dobre imię polskich
myśliwych.
6. „Myśliwi już idą po twoje dziecko” – walczymy o dobre imię PZŁ i społeczności łowieckiej
Za pośrednictwem kancelarii prawnej Zarząd Główny PZŁ wezwał Fundację „LPM – Ruch na rzecz
ochrony praw zwierząt i ludzi” do zaprzestania naruszania dóbr osobistych Polskiego Związku
Łowieckiego i całej społeczności łowieckiej. Domagamy się zaprzestania rozpowszechnienia
nieprawdziwych informacji dotyczących działalności szkoleniowej prowadzonej przez PZŁ. Brak
zaprzestania działań szkalujących wobec Polskiego Związku Łowieckiego i nieusunięcie wpisu
doprowadzi do podjęcia stosowanych kroków prawnych, których celem będzie osiągnięcie ochrony
prawnej PZŁ.
7. Nowy prezydent FACE
Federacja Związków Łowieckich Państw Unii Europejskiej (FACE) ma nowego Prezydenta. Podczas 52.
Walnego Zebrania na to stanowisko został wybrany Torbjörn Larsson. Na tym samym zebraniu
wyłoniono także nowy zarząd Federacji.
CZYTAJ WIĘCEJ: Nowy prezydent FACE
8. Nie żałują krwi, by pomóc innym
Myśliwi pomagają. Sierpień był rekordowym miesiącem akcji Darz Bór – Dasz Krew. Myśliwi z całej
Polski oddali blisko 40 litrów krwi. Bezinteresownie, tylko po to, by pomóc innym.
CZYTAJ WIĘCEJ: Akcja Darz Bór - Dasz Krew

9. O środowisku w Łazienkach Królewskich
To była doskonała okazja, żeby porozmawiać o ochronie przyrody. W Łazienkach Królewskich odbyły
się Dni Ochrony Środowiska, w których uczestniczył także Polski Związek Łowiecki.
CZYTAJ WIĘCEJ: Dni Ochrony Środowiska w Łazienkach Królewskich
10. Posiedzenie Zarządu Głównego PZŁ
11 września odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego. Podjęto
uchwały dotyczące bieżącej działalności.
CZYTAJ WIĘCEJ: Posiedzenie Zarządu Głównego PZŁ
11. O łowiectwie na Dożynkach Prezydenckich
Na dorocznym święcie rolników nie zabrakło także przedstawicieli Polskiego Związku Łowieckiego.
CZYTAJ WIĘCEJ: Dożynki Prezydenckie w Spale
12. Posiedzenie Naczelnej Rady Łowieckiej
25 września 2018 roku odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Łowieckiej. Podczas posiedzenia Łowczy
Krajowy przedstawił informacje na temat przebiegu okręgowych zjazdów delegatów i planowanego
terminu ich zakończenia. Rada podjęła także uchwały dotyczące spraw rozpatrywanych w ramach
nadzoru, wynikające z bieżącej działalności zrzeszenia. Przedyskutowano i wstępnie zaaprobowano
wnioski kierowane do Krajowego Zjazdu Delegatów, dotyczące nadania godności członkostwa
honorowego zrzeszenia. Na zakończenie Prezes Naczelnej Rady Łowieckiej Andrzej Gdula złożył
wszystkim serdeczne podziękowania za pracę w Radzie.
13. Grupy interwencyjne w walce z ASF
W sierpniu został wdrożony pomysł utworzenia tzw. grup interwencyjnych wzdłuż wschodniej granicy
Polski. Pilotażowym działaniem grup interwencyjnych szybkiego reagowania został objęty pas
przygraniczny z Federacją Rosyjską, w skład którego wchodzi sześć obwodów łowieckich
nadzorowanych przez Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Olsztynie, jak również dwa
obwody łowieckie nadzorowane przez Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Suwałkach.
CZYTAJ WIĘCEJ: Grupy interwencyjne w walce z ASF
14. Kapelani myśliwych na spotkaniu z Łowczym Krajowym
Takiego spotkania nie było od dawna. Kapelani myśliwych z całej Polski spotkali się w Karbówku
z Łowczym Krajowym Piotrem Jenochem i Głównym Kapelanem Myśliwych ks. prał. prof. dr. hab.
Wojciechem Frątczakiem. W spotkaniu uczestniczyli również Łowczowie Okręgowi. I choć takiego
zjazdu nie było od ponad 20 lat, zebrani zgodzili się, że spotkania powinny odbywać się cyklicznie. Dzięki

temu możliwa będzie efektywna praca zarówno
w społeczeństwie, jak też wśród kolegów myśliwych.

nad poszerzaniem wiedzy łowieckiej

CZYTAJ WIĘCEJ: Kapelani myśliwych na spotkaniu z Łowczym Krajowym
15. Myśliwi walczą z ASF
Zarząd Główny PZŁ jest w trakcie realizacji projektu „Ograniczanie rozprzestrzeniania się wirusa ASF
w Polsce”. Dotyczy on zakupu 203 chłodni na kwotę ok. 5mln zł. Projekt jest finansowany przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Termin zakończenia realizacji projektu
to 30 XI 218r. Do połowy września dostarczono 110 chłodni do kół łowieckich w strefach ASF. Realizacja
projektu przebiega prawidłowo.
CZYTAJ WIĘCEJ: Nabór wniosków na chłodnie

