
 

L.dz.    1125/2022                                                                                  Toruń, dn. 14.11.2022 r. 

 

 

OKÓLNIK NR 7/2022 
 

1. Zarząd Okręgowy PZŁ w Toruniu prosi Zarządy kół łowieckich okręgu toruńskiego 
o aktualizację danych strażników łowieckich w swoich obwodach. W tym celu prosimy 
o przesłanie aktualnych uchwał zarządów o powołaniu strażników. Po wprowadzeniu 
do systemu będzie możliwość korzystania z modułu strażnika w systemie dla kół łowieckich 
„System KL”. 

2. Przypominamy o wprowadzaniu danych z polowań zbiorowych do „Sytem KL” 
i przesyłaniu raportu tygodniowego ASF z polowania zbiorowego zgodnie z otrzymanymi 
wcześniej instrukcjami (korespondencja z dn. 10.10.2022 r.)    

3. Zachęcamy Was do wzięcia udziału w kolejnej edycji akcji charytatywnej „Myśliwska 
paczka”. To świąteczna akcja prowadzona przez myśliwych Polskiego Związku Łowieckiego. 
Jako wolontariusze sami wybieracie placówki, osoby, rodziny które chcecie wesprzeć. Jest 
to akcja bezgotówkowa, dajemy prezenty a nie pieniądze. Obdarowanymi mogą być domy 
dziecka, domy samotnej matki, domy opieki dla seniorów, osoby indywidualne i rodziny, 
które potrzebują wsparcia. Przygotowane przez Was „myśliwskie paczki” powinny trafić 
do potrzebujących do dnia 23 grudnia br. 

 Wystarczy, że każdy członek Koła zakupi i przyniesie do Zarządu Koła czekoladę, 
zabawkę, grę planszową, artykuły spożywcze, ubranie, sprzęt AGD, itp., a suma uzbieranych 
rzeczy będzie bezcenna dla osób obdarowanych. Jedźcie wspólnie do tych, których chcecie 
uszczęśliwić, zróbcie przy okazji parę zdjęć, wyślijcie do nas, a my pokażemy wasze otwarte 
serca na łamach „Nemroda”, opublikujemy na naszej stronie internetowej, Facebook 
oraz prześlemy do „Łowca Polskiego”.  

Koleżanki i koledzy nie zrzeszeni w kołach łowieckich mogą przyłączyć się do akcji,  
indywidualnie przekazując dary lub za pośrednictwem biura Zarządu Okręgowego PZŁ 
w Toruniu. W Waszym imieniu, również na wskazany przez Was adres, przekażemy 
upominki.    

Link do regulaminu: https://www.pzlow.pl/wp-content/uploads/2022/11/Regulamin-
mysliwska-paczka-2022_1.pdf   

 

 



 

 
4. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego wszczął procedurę przygotowania 
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału województwa kujawsko -
pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii. 
Przygotowywany projekt ma skorygować dostrzeżone błędy oraz wyeliminować powstałe 
w praktyce nieprawidłowości. W związku z w/w działaniami sporządzona zostanie też nowa 
kategoryzacja obwodów, uwzględniająca dane o liczebności i pozyskaniu zwierzyny 
z ostatnich trzech łowieckich lat gospodarczych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023. Uwagi 
dotyczące korekty przebiegu granic należy składać na adres Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, Biuro Ochrony 
Przyrody i Łowiectwa, ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, jednocześnie do wiadomości 
Zarządu Okręgowego PZŁ w Toruniu, ul. Świętopełka 26, 87-100 Toruń. 

5.  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 
oraz wstępnej wyceny (poprzez adnotacje na arkuszu oceny w rubryce uwagi – wycena 
medalowa) parostków rogaczy w niżej podanych terminach. Sprawozdania i arkusze oceny 
wraz z listami myśliwych, którzy otrzymają punkt czerwony, przewodniczący zespołów 
powinni przekazać do ZO PZŁ w Toruniu do dnia 15.12.2022 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 pkt czerwony połowa żuchwy pozostaje do dyspozycji komisji do czasu 
sporządzenia sprawozdania. Wszystkie żuchwy niezależnie od oceny podlegają trwałemu 
oznakowaniu. Arkusz oceny należy wygenerować z systemu. Łowczowie, którzy jeszcze nie 
zdążyli wprowadzić danych do systemu mogą wydrukować arkusz i wypełnić ręcznie. Jest to 
jednak rozwiązanie zastosowane po raz ostatni. W kolejnych latach będzie trzeba 
wykorzystywać wyłącznie arkusze wygenerowane automatycznie z ”System KL” bądź 
innych. 

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

 
Przewodniczący zespołów odpowiedzialni są za przygotowanie akcesoriów niezbędnych 
do prawidłowego dokonania oceny! 

 

Nadleśnictwo Brodnica  

kol. Gabriel Aronowski– przewodniczący 

kol. Dariusz Gnaciński - przedstawiciel LP 



 

kol. Michał Musierowicz 

kol. Hubert Malina 

kol. Krzysztof Piechocki 

kol. Tomasz Gurzyński 

Termin: 30.11.2022 r. godz. 13:00-16:00, miejsce: Nadleśnictwo Brodnica 

Udział biorą KŁ zatwierdzające roczne plany łowieckie w Nadleśnictwie Brodnica. 

 

Nadleśnictwo Dobrzejewice 

kol. Andrzej Szczepanowski   – przewodniczący 

kol. Robert Wiśniewski 

kol. Grzegorz Karpik 

kol. Tomasz Szymaniak - przedstawiciel LP 

UWAGA! Ze względu na na chwilowy brak możliwości skorzystania z budynku 
Nadleśnictwa, wyjątkowo ocena odbędzie się w biurze Zarządu Okręgowego PZŁ, 
Toruń , ul. Świętopełka 26 

Termin: 30.11.2022 r. godz. 10:00-11:00, miejsce: Biuro ZO PZŁ w Toruniu 

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: 30.11.2022 r. godz. 13:00-15:00, miejsce: Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń  

Udział biorą KŁ zatwierdzające roczne plany łowieckie w Nadleśnictwie Golub-Dobrzyń 
oraz KŁ „Sokół” Świedziebnia obwód 92. 



 

 

 

Nadleśnictwo Jamy 

kol. Henryk Kapusta – przewodniczący, przedstawiciel LP 

kol. Tadeusz Susek 

kol. Tadeusz Kempa 

kol. Krzysztof Pilewski 

kol. Mateusz Cieślakiewicz 

Termin: 30.11.2022 r. godz. 13:00-15:00, 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. Robert Człapa 

Termin: 30.11.2022 r. godz. 12:00-15:00, miejsce: Nadleśnictwo Toruń 

Udział biorą KŁ zatwierdzające roczne plany łowieckie w Nadleśnictwie Toruń. 

 

Chełmno 

kol. Henryk Krzywdziński - przewodniczący 

kol. Tomasz Susek – przedstawiciel LP 

kol. Marek Droszcz 

Termin: 30.11.2022 r. godz. 12:00-15:00, miejsce: Siedziba KŁ „Orzeł” w Chełmnie, 
Nowa Wieś – OSP. 

Udział biorą KŁ powiatu chełmińskiego. 



 

 

Zarząd Okręgowy PZŁ w Toruniu 

kol. Grzegorz Karpik – przewodniczący 

kol. Artur Jabłoński – przedstawiciel LP 

kol. Andrzej Szczepanowski 

kol. Piotr Fijałkowski 

Termin: 30.11.2022 r. godz. 12:00-14:00, miejsce: Biuro ZO PZŁ w Toruniu 

Udział biorą KŁ „Tur” Toruń obw. nr 166 i 97, WKŁ 236 „Żbik”,  obw. nr 147 i 162, KŁ 
„Odyniec” w Toruniu obw. 165. 

 

Siedziba KŁ „Pełnia Łąkorz 

kol. Gabriel Aronowski – przewodniczący 

kol. Tadeusz Susek 

kol. Kamil Gąsiorowski- przedstawiciel LP 

kol. Tomasz Błaszkowski 

kol. Tomasz Gurzyński 

Termin: 29.11.2022 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 

 

6. Zarząd Okręgowy PZŁ w Toruniu prowadzi lekcje gry na rogu myśliwskim, na które  
zaprasza wszystkich myśliwych wraz z pozostałymi członkami ich 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 odbywają się dwa razy w miesiącu, w soboty lub niedziele. Zajęcia prowadzi kolega 
Tomasz Michewicz. Zapraszamy do zapisywania się, wyłącznie w formie elektronicznej na 
adres:  zo.torun@pzlow.pl 

Proszę podać imię, nazwisko, adres email oraz telefon kontaktowy. 

Prosimy o przekazywanie informacji potencjalnie zainteresowanym osobom. 

7. Do nabycia w biurze ZO PZŁ w Toruniu będą kalendarze na 2023 rok. Już dziś 
przyjmujemy zamówienia na pakiet kalendarzy łowieckich jak poniżej: 

1. Ekskluzywny kalendarz książkowy, który zawiera:  
 – 12 artykułów miesięcznych,  
 – przepisy kuchni myśliwskiej  
 – 53 artykuły dotyczące praktyk łowieckich oraz wiedzy przyrodniczej,  
 – kalendarium,  
 – adresy Zarządów Okręgowych PZŁ,  
 – słowniczek gwary łowieckiej,  
 – schemat pokotu,  
 – humor łowiecki,  
 – tabela strzelonej zwierzyny,  
 – plan pozyskania,  
 – miejsce na notatki oraz rysunki,  
 – wyciąg ze Statutu,  
 – duża liczba ciekawych zdjęć,  
 – 224 strony, sztywna okładka.  
(Wymiary: 200×290 mm.)  
 
2. Kalendarz ścienny, który zawiera:  
 – 6 podwójnych stron,  
 – zdjęcia,  
 – kalendarium z imionami, świętami,  
 – godziny wschodów i zachodów słońca i księżyca,  
 – terminarz polowań ,  
 – okładka + plecki.  
( Wymiary: 320×450 mm.)  
 
3. Dwie wkładki kieszonkowe, które zawierają:  



 

 – terminarz polowań na wszystkie gatunki łowne,  
 – kalendarz na cały rok z zaznaczonymi nowami i pełniami księżyca.  
(Wymiary: 100×70 mm po złożeniu.)  
 
 
Pakiet kalendarzy (książkowy, ścienny i 2 wkładki):  
90 zł. 

 

 

         Darz Bór  

          Łowczy Okręgowy w Toruniu 

 

                                                                                               /-/ Piotr Pawlikowski 

 


