
ODZAKA HONOROWA ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 

 

W uznaniu zasług dla regionu, Sejmik Województwa Lubuskiego 

uchwałą z 29 października 2018 r. nadał Wojskowemu Kołu 

Łowieckiemu „Diana” w Sulechowie oraz Kołu Łowieckiemu 

„Cietrzew” w Żarach „Odznakę Honorową za Zasługi dla 

Województwa Lubuskiego”. Odznaki wręczyła przewodnicząca 

sejmiku Wioleta Haręźlak oraz Marszałek Elżbieta Anna Polak, 

podczas sesji sejmiku województwa. Oto laudacja do wręczenia: 

 

„Wojskowe Koło Łowieckie „Diana” w Sulechowie działa od 1949 

roku, podejmując różnorodną aktywność na rzecz społeczności lokalnej. 

Członkowie Koła prowadzą cykliczne spotkania i pogadanki dla dzieci  

i młodzieży oraz konkursy plastyczne dla dzieci ze szkół podstawowych 

w Sulechowie. Koło jest organizatorem cyklicznej wystawy łowieckiej  

w skansenie w Ochli, która obrazuje wkład myśliwych w rozwój 

województwa oraz otrzymało liczne nagrody i wyróżnienia za 

promowanie lubuskiego regionu i lokalnych myśliwskich na stanowisku 

myśliwskim podczas „Nadodrzańskich Skarbów” w Sulechowie. 

Wojskowe Koło Łowieckie „Diana” przyczynia się do kulturalnego  

i społecznego rozwoju województwa, pielęgnowania wartości regionu,  

w tym łowiectwa, myślistwa oraz poszanowania zasad, obyczajów, 

zwyczajów i tradycji łowieckich. Koło zostało odznaczone „Złotym 

Medalem Zasługi Łowieckiej” oraz medalem „Zasłużony dla Łowiectwa 

Zielonogórskiego”. W tym roku obchodzi 70 lecie istnienia.” 

  



„Koło Łowieckie nr 5 Cietrzew w Żarach działa od 1953 roku. Koło 

Łowieckie organizuje Msze Hubertowskie, podtrzymując tradycję św. 

Huberta – patrona myśliwych. W 1997 roku utworzono zespół muzyczny 

„Lubuskie Fanfary”, a Koło jest jednym z niewielu kół w Polsce, które 

posiada własny hejnał. Koło organizuje stanowiska edukacyjne  

i promocyjne na imprezach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. 

Członkowie Koła Łowieckiego „Cietrzew” corocznie organizują spotkania 

edukacyjne dla dzieci z Polski i Niemiec. Uczestniczą również  

w pogawędkach w szkołach podstawowych, a także pielęgnują tradycje 

wyzwoleńcze i patriotyczne, wspierając propagowanie kynologii 

łowieckiej i tradycji kynologicznych oraz podejmując działania związane  

z hodowlą rasowych psów myśliwskich oraz ich umiejętnemu 

wykorzystaniu podczas prac polowych.” 

   

Wyróżnione koła posiadają bogatą tradycję i działają w regionie 

lubuskim od wielu lat. KŁ Cietrzew Żary 70-lecie istnienia obchodziło trzy 

lata temu, a KŁ Diana Sulechów w tym roku obchodzi swoje 70-lecie. 

Koła w swoich działaniach zawsze kierowały się dobrem i promocją 

regionu tak w kraju jak i wśród myśliwych zagranicznych poprzez 

współudział i organizowanie przedsięwzięć takich jak Wielkie Łowy  

w Puszczy Żagańskiej czy udział w Międzynarodowym Festiwalu Oblicza 

Tradycji w Ochli. Ponadto należy wskazać na liczny udział myśliwych 

tych kół w Zielonogórskim Winobraniu czy korowodzie winobraniowym, 

gdzie pokazywana jest historia i tradycje łowiectwa lubuskiego. 



 

Tutaj zobaczysz artykuły na ten temat: 

https://gazetalubuska.pl/zielona-gora-kto-otrzymal-odznaki-honorowe-za-zaslugi-dla-wojewodztwa-
lubuskiego-zdjecia/ar/13880013#wiadomosci 

http://zagan.naszemiasto.pl/artykul/mysliwi-i-tancerze-zasluzeni-dla-wojewodztwa-dzis-
otrzymali,4991400,artgal,t,id,tm.html 

a tutaj transmisję z wręczenia odznak honorowych: 

https://www.youtube.com/watch?v=BziP4sjU1Tk 
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