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OKÓLNIK nr 8/2022 

 

1. Zachęcamy Koła i Myśliwych 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 oraz Facebooku 
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.   

2. Komisja Ochrony Środowiska działająca przy Zarządzie Okręgowym Polskiego Związku 
Łowieckiego w Toruniu organizuje po raz drugi konkurs na „Lisiarza   Okręgu Toruńskiego”. 
Zachęcamy do licznego udziału zarówno myśliwych, jak i koła. Wszyscy wiemy, jak ważna 
jest redukcja drapieżników w kontekście warunków bytowania zwierzyny drobnej. Regulamin 
konkursu w załączeniu. 

3. W sytuacji gwałtownego wzrostu cen energii, w tym energii elektrycznej, przesyłamy 
w załączeniu opinię prawną kancelarii ws. możliwości złożenia wniosku przez koła łowieckie 
o utrzymanie preferencyjnych cen energii. W załączeniu również formularz wniosku, który 
trzeba złożyć u swojego dostawcy energii. 

4. Zarząd Okręgowy PZŁ w Toruniu informuje, że wprowadza stałe, coroczne terminy ocen 
prawidłowości odstrzału oraz wyceny medalowej: 

a) ocena prawidłowości odstrzału rogaczy – ostatni tydzień listopada 

b) wycena medalowa parostków rogaczy – ostatni tydzień stycznia 

c) ocena prawidłowości odstrzału byków jeleni i danieli – ostatni tydzień kwietnia 



 
d) wycena medalowa wieńców i łopat byków jeleni i danieli – ostatni tydzień maja 

Dokładne terminy i miejsca zostaną określone i przesłane do kół we właściwym czasie 
w osobnej korespondencji. 

5. W związku z nadchodzącym jubileuszem 100-lecia Polskiego Związku Łowieckiego, Zarząd 
Okręgowy PZŁ w Toruniu planuje wydać publikację „100 lat łowiectwa toruńskiego”. Istotnym 
i zasadniczym elementem tej publikacji ma być zarys kół łowieckich okręgu toruńskiego. 
Publikacja ma przybrać podobną formułę, jak ta, która została wydana w 2011 roku. Prosimy 
zatem koła łowieckie okręgu toruńskiego – wszystkie – o przesłanie na adres 
zo.torun@pzlow.pl w formie elektronicznej, w wersji edytowalnej (np. „Word”) zarysu 
historycznego koła, wraz z aktualnym zdjęciem lub zdjęciami zapisanymi elektronicznie, 
najlepiej w wysokiej jakości. Należy podać skład członków zarządów i komisji rewizyjnej kół, 
krótki rys historyczny, ważne elementy funkcjonowania koła, logo koła lub zdjęcie sztandaru. 
Będzie to wspaniała pamiątka na tak ważny jubileusz. Na materiały czekamy do 15 stycznia 
2023 roku. 

6. W biurze ZO PZŁ w Toruniu można nabyć kalendarze na 2023 rok. Zachęcamy do 
zbiorowego zaopatrywania się w kalendarze dla członków kół. Jest to dla nich idealny prezent 
do wręczenia na polowaniach wigilijnych. Cena kalendarza ściennego ze stopką i logo 
Toruńskiej Organizacji Łowieckiej to 25 zł. Kalendarz w sprzedaży od 1 grudnia 2022 r. 

W sprzedaży mamy również bogato ilustrowany kalendarz ścienny „Łowca Polskiego” w cenie 
45 zł. Kalendarz w sprzedaży od 1 grudnia 2022 r. 

 Jednocześnie zachęcamy zarządy kół do nabywania kompletów kalendarzy dla członków 
zarządów, komisji rewizyjnej, komisji szacowania szkód, będących nieodzownym narzędziem 
w pracy tych organów i jednocześnie pewnym uhonorowaniem za realizowanie społecznie 
powierzonych zadań. Cena kompletu - kalendarz ścienny, kalendarz książkowy  
A4 w twardej oprawie oraz 2 wkładki z nowiami księżyca, wschodem i zachodem słońca oraz 
aktualnymi terminami polowań- 90 zł. Komplety dostępne od dziś do wyczerpania zapasów. 
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