
 

 

L.dz.  867/2022                                                                                     Toruń, dnia 10.08.2022 r. 

 
OKÓLNIK NR 6/2022 

1. Zgodnie z kalendarzem imprez kynologicznych, dnia 27 sierpnia br. w miejscowości 
Olek pod Toruniem odbędzie się Regionalny Konkurs Pracy Tropowców i Posokowców. 
Impreza odbędzie się w obwodzie łowieckim dzierżawionym przez Koło łowieckie "Wieniec" 
w Toruniu na terenie Leśnictwa Olek (Nadleśnictwo Toruń). Chętnych prosimy o składanie 
zgłoszeń wyłącznie w formie elektronicznej poprzez portal internetowy konkursypsow.pl do 
dnia 24 sierpnia br.  Aby zgłosić psa należy najpierw się zarejestrować. Następnie 
uzupełniamy swoje dane adresowe i zapisujemy wszystkie dane swoich psów. Po dokonaniu 
w/w czynności możemy zgłosić wybranego psa na imprezę kynologiczną. Po przesłaniu 
zgłoszenia, na podany adres mailowy, zostanie odesłana informacja zwrotna o przyjęciu psa. 
           Zbiórka godz. 7:30 - Leśnictwo Olek, Adres: Olek 1, 87-148 Olek. Wpisowe 150 zł od 
psa płatne na konto ZO PZŁ w Toruniu. Członkowie PZŁ 120 zł od psa.  

Szczegółowe informacje na temat samego konkursu oraz sposobu dokonywania zgłoszeń 
psów można uzyskać na poniższych stronach internetowych: 

https://konkursypsow.pl/jak-zglosic-psa,61.html 
https://konkursypsow.pl/konkursy/133/ 

Kolejne imprezy kynologiczne organizowane przez ZO PZŁ w Toruniu to: 

-  Próby Pracy Polowej Wyżłów i Psów Myśliwskich Małych Ras – Liciszewy - 10.09.2022 r. 
- Regionalny Konkurs Pracy Retrieverów (klasa B) – Czernikowo - 24.09.2022 r. 
 

Szczegółowe informacje na temat ww. konkursów zostaną umieszczone na Naszej stornie 
internetowej. Zapraszamy do udziału i zobowiązujemy Zarządy Kół o skierowanie swoich 
stażystów. 

2. W związku z kontynuacją sprawozdawczości dotyczącej odstrzału dzików oraz 
poziomu szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych przypominamy o konieczności 
uzupełniania w dalszym ciągu tych danych w systemie dla kół i przesyłania ich do ZO PZŁ   
w Toruniu.                                                                                                                                                                                                                                     

 

3. Ze względu na wciąż pojawiające się wątpliwości i błędy, m.in. w adresie, 
przypominamy, że oświadczenia lustracyjne należy przekazywać niezwłocznie do Biura 
Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej (zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy z dnia                 
18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa       
z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów), którego prawidłowym adresem jest:     
 



 

 

Biuro Lustracyjne Instytutu Pamięci Narodowej 
ul. Janusza Kurtyki 1 
02-676 Warszawa 

4. W siedzibie Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 23 maja Przewodniczący Zarządu 
Głównego Polskiego Związku Łowieckiego   – Paweł Lisiak, Prezes KRIR – Wiktor 
Szmulewicz podpisali porozumienie powołujące Sąd Arbitrażowy w Sprawach Szkód 
Łowieckich. Szczegóły dotyczące tego przedsięwzięcia znajdują się na stronie 
internetowej Zarządu Głównego PZŁ w zakładce „Sąd arbitrażowy”. 

 

5. W dniach 17, 22, 23 sierpnia 2022 r. o godz. 17.00  na terenie strzelnicy myśliwskiej 
im. Andrzeja Przewoskiego w Toruniu odbędą się spotkania z łowczymi kół okręgu 
toruńskiego, gdzie będzie poruszany temat tworzenia Wieloletnich Łowieckich 
Planów Hodowlanych na lata 2023-2033. Prosimy łowczych o przygotowanie się we 
wspomnianym zakresie, pod kątem analizy własnych rocznych planów łowieckich 
oraz populacji wilka bytującego w dzierżawionych obwodach. Szczegółowy 
harmonogram z terminami spotkań dla poszczególnych kół wraz z agendą spotkania 
prześlemy najbliższych dniach.  

 

6. Zarząd Okręgowy PZŁ w Toruniu wraz ze środowiskiem myśliwych oraz instytucjami 
samorządowymi  powiatu wąbrzeskiego organizuje w dniach 10-11 września 2022 
roku imprezę pod nazwą „Święto myśliwych i miłośników przyrody”. Impreza została 
zaplanowana na dwa dni. W ramach pierwszego dnia poświęconego integracji braci 
łowieckiej okręgu toruńskiego przeprowadzone zostaną zawody strzeleckie, rajd 
samochodów terenowych oraz polowanie na kaczki w obwodach łowieckich kół         
z rejonu powiatu wąbrzeskiego. Pierwszy dzień zakończymy biesiadą myśliwską.                                                                                           
Drugi dzień chcemy poświęcić na zaprezentowanie środowiska myśliwych lokalnemu 
społeczeństwu. Organizujemy przemarsz pocztów sztandarowych kół łowieckich 
naszego okręgu ulicami Wąbrzeźna na mszę świętą do kościoła parafialnego przy 
ulicy Górnej 13. Po mszy świętej spotykamy się na rynku w Wąbrzeźnie gdzie 
zaprezentujemy swój dorobek. Liczny udział  pocztów sztandarowych kół łowieckich  
przyczyni się do tworzenia pozytywnego wizerunku łowiectwa w społeczeństwie. 

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym programem, który przesyłamy                 
w załączeniu. W związku z powyższym proszę o zgłaszanie po 6 przedstawicieli         
z każdego koła do udziału w pierwszym dniu integracji myśliwych, po dwóch do 
każdej z proponowanych atrakcji: 

a) Polowanie na kaczki; 
b) Zawody strzeleckie ( trap, elektroniczne strzelanie, mini makieta dzika w przebiegu 
z wiatrówki) 



 

 

c) Rajd dla myśliwych – klasa turystyczna autami z łowiska 

Za każdego zgłoszonego myśliwego obowiązuje wpłata w wysokości 50 zł/osoby. Wpłat 
należy dokonywać na konto ZO PZŁ w Toruniu. W opłacie jest wliczony koszt biesiady 
myśliwskiej. Zgłoszenia na adres zo.torun@pzlow.pl lub pod numerem telefonu 501 094 445, 
najpóźniej do dnia 25 sierpnia 2022 roku.  

Drugi dzień to zaprezentowanie dorobku Toruńskiej Organizacji Łowieckiej, jaką tworzą 
wszystkie koła i myśliwi okręgu toruńskiego. Dlatego proszę o wystawienie pocztów 
sztandarowych wszystkich kół okręgu oraz zmotywowanie członków kół oraz sympatyków 
łowiectwa do licznego przybycia i uczestnictwa w uroczystościach. Przygotowany został 
szereg atrakcji, zarówno dla młodszych jak i starszych. Jeśli koło nie posiada sztandaru 
prosimy o wystawienie delegacji, która również weźmie udział w pochodzie.  

Ze względu na wysokie koszty organizowanego przedsięwzięcia oraz liczny udział 
myśliwych jaki i sympatyków łowiectwa, bardzo prosimy o przekazanie na rzecz tego święta 
tusz dzików, jeleni i danieli. Można również wpłacać darowizny na ten cel na konto ZO PZŁ 
w Toruniu z dopiskiem „Cele statutowe, święto w Wąbrzeźnie”. Osoba do kontaktu to Adam 
Bollin, nr tel. 602 500 303.  

 

7. W dniu 17 września 2022 roku na strzelnicy myśliwskiej im. Andrzeja Przewoskiego            
w Toruniu przy ul. Poznańskiej 347 odbędzie się kurs na Strażnika Łowieckiego. Kurs będzie 
się odbywał w godzinach od 8:00 do 17:00. Jego koszt to 400 zł. W cenie kursu wliczony jest 
obiad oraz bufet kawowy. Zgłoszenia kandydatów proszę przesyłać na adres 
zo.torun@pzlow.pl lub pod numerem telefonu 501 094 445, najpóźniej do dnia 12 września 
2022 roku.  

 

8. Na dzień 7 października 2022 roku zaplanowano Okręgowy Zjazd Delegatów. Szczegółowe 
informacje i ustalenia zostaną przesłane delegatom w późniejszym terminie. 

 

 

         Darz Bór  

             Łowczy Okręgowy w Toruniu 

 

                                                                                               /-/ Piotr Pawlikowski 


