
L.dz. 505/2022                                                                                     Toruń, dnia 27.04.2022 r.

OKÓLNIK NR 4/2022

1. Zgodnie z kalendarzem imprez strzeleckich przypominamy, że w dniu  15   maja 2022 r.
na  strzelnicy  im.  Andrzeja  Przewoskiego  w  Toruniu  odbędą  się  Mistrzostwa  Okręgu
w strzelaniach myśliwskich. Otwarcie zawodów o godz. 8:30, wydawanie nr startowych od
godz. 7:30.  Prosimy zarządy kół, aby w terminie do dnia  10 maja br. zgłaszały swoje 3
osobowe reprezentacje.

Z  kolei  w  dniu  29  maja  2022  r. odbędą  się  zawody  z  kalendarza  imprez  centralnych
„Puchar  Toruńskiej  Katarzynki”.  Zgłoszeniem  na  zawody  będzie  dokonanie  na  konto
ZO PZŁ w Toruniu wpłaty, wyłącznie do dnia 25.05.2022 r., w wysokości 250 zł z podaniem
w tytule imienia  i nazwiska, klasy strzeleckiej i okręgu.

Ponadto w dniu  21 maja 2022 r. odbędą się zawody  „Liga strzelecka Eliminacje”, także
z kalendarza imprez centralnych.

Wszystkie  w/w imprezy strzeleckie  na  strzelnicy myśliwskiej  im.  Andrzeja Przewoskiego
w Toruniu, ul. Poznańska 347.

Obecność  stażystów  na  wszystkich  zawodach  obowiązkowa.  Prosimy  aby  stawili  się
w sekretariacie zawodów o godz. 7.30 !

2. Informujemy,  że  kurs  dla  kandydatów  na  selekcjonerów  samców  zwierzyny  płowej
odbędzie się w dniach 21-22, 28-29 maja oraz 4-5 czerwca 2022 r. w świetlicy Zespołu  Szkół
Inżynierii  Środowiska  w  Toruniu  ul.  Batorego  43/49.  Początek  zajęć  każdego  dnia  od
godz. 9:00. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest 3 letni staż w PZŁ. Opłata za szkolenie
wynosi  850  zł  –  powyższą  kwotę  należy przelać na  konto  bankowe ZO PZŁ w Toruniu
(Santander Bank) 84 1090 1506 0000 0000 5002 0208 w tytule wpisując „imię i nazwisko –
kurs selekcjonerski”, do dnia 18 maja br.

Prosimy Zarządy  kół  o  poinformowanie  swoich  członków,  którzy  chcieliby  wziąć  udział
w kursie.

Program  szkolenia  zostanie  umieszczony  na  naszej  stronie  internetowej
https://torun.pzlow.pl/

3.  Zgodnie z uchwałą NRŁ nr 14/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia zasad
selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy 



ocenie  prawidłowości  odstrzału,  Zarząd  Okręgowy PZŁ w Toruniu  prosi  niżej  powołane
zespoły oceniające prawidłowość  odstrzału samców zwierzyny płowej  o dokonanie  oceny
poroży byków jeleni  i  danieli  w niżej podanych  terminach.  Arkusze oceny wraz z listami
myśliwych, którzy otrzymają punkt czerwony przewodniczący zespołów powinni przekazać
do ZO PZŁ w Toruniu do dnia 31.05.2022 r.

Zgodnie z ww. uchwałą komisje są zobowiązane do trwałego oznakowania trofeum poprzez
nawiercenie przy prawym możdżeniu otworu o średnicy 3-6 mm. W przypadku dokonanej
oceny  na  punkt  czerwony  połowa  żuchwy  pozostaje  do  dyspozycji  komisji  do  czasu
sporządzenia  sprawozdania.  Wszystkie  żuchwy  niezależnie  od  oceny  podlegają  trwałemu
oznakowaniu. Arkusz oceny w załączeniu.

Zobowiązujemy  przewodniczących  zespołów do  wykonania,  w  arkuszu  oceny,  w pozycji
uwagi, adnotacji dot. skierowania trofeum do wyceny medalowej.

Nadleśnictwo Brodnica 

kol. Gabriel Aronowski – przewodniczący

kol. Dariusz Gnaciński - przedstawiciel LP

kol. Michał Musierowicz

kol. Hubert Malina

kol. Krzysztof Piechocki

kol. Sławomir Ślusarski

Termin: 17.05.2022 r. godz. 12:00-15:00, miejsce: Nadleśnictwo Brodnica

Udział biorą KŁ zatwierdzające roczne plany łowieckie w Nadleśnictwie Brodnica.

Nadleśnictwo Dobrzejewice

kol. Andrzej Szczepanowski   – przewodniczący

kol. Robert Wiśniewski

kol. Tomasz Szymaniak - przedstawiciel LP

Termin: 17.05.2022 r. godz. 12:00-15:00, miejsce: Nadleśnictwo Dobrzejewice

Udział biorą KŁ zatwierdzające roczne plany łowieckie w Nadleśnictwie Dobrzejewice.



Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń

kol. Mirosław Hermanowski – przewodniczący

kol. Marek Linetty - przedstawiciel LP

kol. Józef Warzała

kol. Adam Bollin

kol. Paweł Gurzyński

Termin: 18.05.2022 r. godz. 12:00-15:00, miejsce: Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń 

Udział biorą KŁ zatwierdzające roczne plany łowieckie w Nadleśnictwie Golub-Dobrzyń 

Nadleśnictwo Jamy

kol. Henryk Kapusta – przewodniczący, przedstawiciel LP

kol. Tadeusz Susek

kol. Tadeusz Kempa

kol. Krzysztof Pilewski

kol. Marek Droszcz

kol. Tomasz Susek

Termin: 17.05.2022 r. godz. 12:00-15:00, miejsce: Nadleśnictwo Jamy

Udział biorą KŁ zatwierdzające roczne plany łowieckie w Nadleśnictwie Jamy.

Nadleśnictwo Toruń

kol. Ryszard Wiesiołek – przewodniczący, przedstawiciel LP

kol. Jarosław Romanowski

kol. Piotr Karpiński

kol. Henryk Krzywdziński



Termin: 17.05.2022 r. godz. 12:00-15:00, miejsce: Nadleśnictwo Toruń

Udział biorą KŁ zatwierdzające roczne plany łowieckie w Nadleśnictwie Toruń.

Zarząd Okręgowy PZŁ w Toruniu - Strzelnica myśliwska im. Andrzeja Przewoskiego w
Toruniu

kol. Grzegorz Karpik – przewodniczący

kol. Artur Jabłoński – przedstawiciel LP

kol. Andrzej Szczepanowski

kol. Piotr Fijałkowski

Termin:  18.05.2022 r. godz.  12:00-15:00, miejsce   Strzelnica myśliwska im. Andrzeja
Przewoskiego w Toruniu

Udział biorą KŁ „Tur” Toruń oraz WKŁ 260 „Odyniec” w Toruniu. 

Siedziba KŁ „Pełnia” Łąkorz

kol. Gabriel Aronowski – przewodniczący

kol. Tadeusz Susek

kol. Kamil Gąsiorowski - przedstawiciel LP

kol. Tomasz Błaszkowski

kol. Tomasz Gurzyński

Termin:  18.05.2022  r. godz.  12:00-15:00,  miejsce   Siedziba  KŁ  „Pełnia”  Łąkorz,
Łąkorz 119

Udział biorą KŁ:

1. „Hubert” przy NIK Warszawa

2. „Odyniec” Iława

3. „Pełnia” Łąkorz

4. „Szarak” Nowe Miasto Lubawskie

5. „Ponowa” Toruń



4.  Zarząd Okręgowy PZŁ w Toruniu organizuje lekcje gry na rogu myśliwskim, na które
zaprasza wszystkich myśliwych wraz z członkami rodzin, dzieci, kandydatów na myśliwych,
sympatyków oraz wszystkich chętnych nie związanych z łowiectwem. Sygnalistyka to cenny
element kultury łowieckiej, który powinien być pielęgnowany i praktykowany wśród braci
łowieckiej, zarówno ze względów praktycznych, jak i kulturowych.

Zajęcia będą się odbywały dwa razy w miesiącu, w soboty lub niedziele. Każde spotkanie to
koszt 50 zł od osoby i  będzie trwało 2 godziny. Zajęcia poprowadzi kol. Tomasz Michewicz.
Kwestie instrumentów zostaną omówione na pierwszych zajęciach. Kurs rozpoczniemy po
uzyskaniu grupy do nauki.

Zapraszamy  do  zapisywania  się,  wyłącznie  w  formie  elektronicznej  na  adres:
zo.torun@pzlow.pl

W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, adres email oraz telefon kontaktowy.

Prosimy o przekazanie informacji potencjalnie zainteresowanym osobom.

5. W załączeniu przesyłamy tabelę przystrzelania broni, która może być wykorzystana przez
łowczego koła w celu prowadzenia ewidencji. Przypominamy o obowiązku wynikającym z
Regulaminu Polowań, §8, pkt 1 i 2.

6. Przypominamy, że w związku z wciąż obowiązującym stanem epidemii na obszarze kraju
(Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  20  marca  2020  r.  w  sprawie  ogłoszenia  na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii) kadencja organów koła ulega przedłużeniu
o okres trwania stanu epidemii. Wybory do organów koła łowieckiego nie mogą odbyć się
wcześniej  niż  przed  upływem  30  dni  od  dnia  zakończenia  stanu  epidemii  na  obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Darz Bór 

      Łowczy Okręgowy w Toruniu

                                                                                               /-/ Piotr Pawlikowski


