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Harmonogram obrad Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Delegatów 

Polskiego Związku Łowieckiego w Bydgoszczy 

w dniu 10.09.2022 roku 

 

 

830 – 900 Przyjazd uczestników, podpisanie listy, odbiór mandatów/pilotów do głosowania   

900  – 915 Otwarcie Zjazdu, wprowadzenie sztandaru, przywitanie zaproszonych gości oraz 

Delegatów 

915  – 930 Stwierdzenie prawomocności obrad Zjazdu, Przyjęcie porządku obrad, Uchwalenie 

regulaminu obrad, Wybór komisji uchwał i wniosków  

930 – 1015 Odczytanie sprawozdań: Zarządu Okręgowego, Okręgowego Sądu Łowieckiego, 

Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego, Zespołu Nadzorczo – Kontrolnego 

1015 – 1045 Przerwa kawowa 

1045 – 1115 Dyskusja nad sprawozdaniami oraz głosowania w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 

rok 2020 i 2021 

1115 Przedstawienie i zatwierdzeniu planu działalności i budżetu na rok 2022 

1145 Wysłuchanie informacji członka NRŁ o jej działalności 

1200 – 1300 Wolne wnioski, sprawy różne, głos dla zaproszonych gości, wręczenie pamiątkowych 

gwoździ dla sponsorów sztandaru Łowiectwa Bydgoskiego 

1300 – 1330 Przedstawienie, dyskusja i zatwierdzenie uchwały zjazdowej 

1330 Zamknięcie części oficjalnej Zjazdu 

1330  – 1400  Poczęstunek (obiad), odjazd uczestników 
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Porządek obrad Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Delegatów 

Polskiego Związku Łowieckiego w Bydgoszczy 

w dniu 10.09.2022 roku 

 

 

1. Otwarcie Zjazdu  

2. Stwierdzenie prawomocności obrad Zjazdu przez prezydium na podstawie listy obecności 

3. Przyjęcie porządku obrad 

4. Uchwalenie regulaminu obrad 

5. Wybór komisji uchwał i wniosków  

6. Sprawozdanie Zarządu Okręgowego § 97 pkt 2  

7. Sprawozdanie Okręgowego Sądu Łowieckiego § 97 pkt 2  

8. Sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego § 97 pkt 2  

9. Sprawozdanie Zespołu Nadzorczo – Kontrolnego § 97 pkt 3 

10. Dyskusja nad sprawozdaniami oraz głosowania w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za rok 2020 i 2021 

11. Zatwierdzeniu planu działalności i budżetu na rok 2022 

12. Wysłuchanie informacji członka NRŁ o jej działalności 

13. Wolne wnioski, sprawy różne 

14. Przedstawienie przez komisję uchwał i wniosków projektu uchwały zjazdowej 

15. Dyskusja nad projektem uchwały 

16. Przyjęcie uchwały zjazdowej 

17. Zamknięcie Zjazdu 
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Regulamin obrad Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Delegatów  

Polskiego Związku Łowieckiego  w 

Bydgoszczy w dniu 10.09.2022r. 

 

1. W Okręgowym Zjeździe Delegatów PZŁ uczestniczą: 

 

a. Z głosem decydującym - delegaci na Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ. Osobom tym przysługuje bierne i 
czynne prawo wyborcze. 

 

b. Z głosem doradczym - zaproszeni goście oraz członkowie honorowi PZŁ, Zarządu Okręgowego, Prezes 
Okręgowego Sądu Łowieckiego,  oraz  Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny - o ile nie są oni delegatami. 

 

2. Inne niż wymienione w punkcie 1 osoby mogą być obecne na sali obrad za zgodą organizatora Zjazdu. 

 

3. Obowiązkiem każdego delegata jest czynne i trwałe uczestnictwo w obradach Zjazdu. 

 

4. Każdy delegat ma prawo przedstawić na piśmie (również przed Zjazdem e-mailem: m.grugel@pzlow.pl) 
Komisji Uchwał i Wniosków propozycję do uchwały OZD wraz z uzasadnieniem. Wnioskodawca na 
prośbę Komisji Uchwał i Wniosków przedstawia OZD propozycję uchwały i jej uzasadnienie. 

 

5. Zjazd otwiera Przewodniczący lub inny członek prezydium zjazdu, a w razie ich nieobecności łowczy 
okręgowy . 

 

6. W celu usprawnienia obrad Prezydium powołuje protokolantów, którzy nie muszą spełniać warunków 
wymienionych w pkt.1 lit. a. 

 

7. Obradami Zjazdu kieruje Prezydium Zjazdu, które z pośród siebie wybiera prowadzącego obrady. 

 

8. Do obowiązków prowadzącego obrady należy: 

a. Prowadzenie obrad zgodnie z przyjętym porządkiem i niniejszym regulaminem, 

b. Kierowanie dyskusją i utrzymywanie dyscypliny oraz powagi obrad, udzielanie głosu wszystkim 
uprawnionym wg kolejności zgłoszeń, ograniczenie czasu wypowiedzi do 5 min. z wyjątkiem 
zaproszonych gości i członków honorowych PZŁ. 
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c. Poddawanie pod głosowanie wniosków, 

d. f. Zarządzanie przerw w obradach. 

 

9. Kierujący obradami może odebrać głos osobie występującej w dyskusji w następujących przypadkach: 

a. Przekroczenia ustalonego niniejszym regulaminem limitu czasu dla zabierających głos, 

b. Odbiera głos w trybie natychmiastowym, jeżeli trybuna zjazdowa wykorzystywana jest  dla celów 
osobistych lub wypowiedź uwłacza powadze Zjazdu lub narusza godność osób trzecich. 

 

10. Wybory i wszelkie inne głosowania przeprowadza się w sposób jawny z zastrzeżeniem § 112 ust 3 
Statutu PZŁ. 

 

11. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu obrad Zjazd wybiera: 

a.  Komisję Skrutacyjną w składzie 3 osób spośród Delegatów na Zjazd, której zadaniem jest liczenie 
głosów w głosowaniach jawnych i przeprowadzenie głosowań tajnych jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

 b. Komisję Uchwał i Wniosków w składzie 3 osób, spośród Delegatów na Zjazd. 

  

14.  Zgłoszenie do dyskusji następuje poprzez złożenie u prowadzącego obrady deklaracji zabrania głosu z 
podaniem imienia i nazwiska oraz nr mandatu. Zasada ta nie dotyczy osób zaproszonych gości i 
członków honorowych. 

 

15. Zabierający głos, wygłasza go z mównicy. 

 

16. Głosowania w trakcie obrad odbywają się jawnie poprzez podniesienie mandatu. 

 

17. Dopuszcza się głosowania przy użyciu urządzeń do liczenia głosów zgodnie z § 112 ust 4 Statutu PZŁ. 
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Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury i Promocji 
Łowiectwa ZO PZŁ w Bydgoszczy za rok 2021r.  

Aktywność członków Komisji w pierwszej połowie 2021r. podobnie jak w całym 
2020r. była ograniczona koronawirusem SARS-COV-2 powodującym chorobę 
układu oddechowego nazwaną COVID-19. Niektóre planowane przedsięwzięcia jak 
na przykład Bydgoska Biesiada Myśliwska organizowana od wielu lat na 
zakończenie sezonu łowieckiego nie mogła się odbyć z powodu pandemii (zakaz 
spotkań powyżej 50 osób). Mimo obostrzeń nie wszyscy członkowie komisji 
zaprzestali działalności. Poniżej przedstawiam wydarzenia, które zorganizowała 
Komisja Kultury i Promocji Łowiectwa oraz wydarzenia, w których brali udział 
członkowie komisji: 

- W okresie świąteczno - noworocznym członkowie komisji indywidualnie 
organizowali lub koordynowali przedsięwzięcia pod nazwą „Myśliwska Paczka”,  

- W okresie ferii zimowych członek komisji kol. Jarosław Lewandowski 
organizował w szkołach pogadanki o łowiectwie, przeprowadzał prezentację 
sygnałów łowieckich oraz pokaz wabienia. Koleżanka Aleksandra Szulc 
prowadziła prelekcję dla uczniów i nauczycieli, przygotowywała poczęstunek z 
dziczyzny,  

- Spotkania z myśliwymi, którzy obchodzili Jubileusz 50-lecia członkostwa w PZŁ - 
indywidualne spotkania ze względu na czas pandemii odbywały się po 
wcześniejszych uzgodnieniach w domach myśliwych,  

- Udział członków komisji w promocyjnej imprezie plenerowej - 6 marca dla 
usportowionej młodzieży i dzieci z Inowrocławia i Gniewkowa,  
Złożyliśmy kwiaty  i znicze  w miejscu Pamięci Narodowej - wykład o roli 
myśliwych w czasach okupacji, 

- Komisja nawiązała kontakt z dyrekcją Zespołu Szkół Gastronomiczno-
Hotelarskich w Bydgoszczy i podjęto współpracę. 11 października 2021r. wykład 
Aleksandry Szulc zaczynające się słowami: „Tradycja spożywanie dziczyzny w 
Polsce sięga najdawniejszych czasów. Niestety, obecnie jest ono mięsem 
niedocenianym i mało popularnym, wynika to najzwyczajniej z niewiedzy”. 
Wykład przybliżył młodzieży zasady prowadzenia gospodarki łowieckiej w Polsce 
i wprowadził w świat naturalnego, najwyższej jakości surowca do przyrządzania 
potraw w kuchni. Od nowego roku szkolnego będziemy prowadzili raz w miesiącu 
prelekcje o tematyce łowieckiej, Kol. Marek Grugel i kol. Aleksandra Szulc brali 
udział w uroczystości wręczenia  nagród laureatom konkursu kulinarnego - danie z 
dziczyzny. Nagrody ufundowane zostały przez myśliwych okręgu bydgoskiego, 
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- Dzień dziecka w kołach łowieckich -  poszczególni członkowie komisji 
indywidualnie organizowali spotkania z dziećmi, 8 czerwca KŁ 47 Diana w 
Inowrocławiu, 3 lipca Kujawy - Krusza impreza plenerowa dla dzieci i 
mieszkańców - wykład o roli myśliwego „Tradycje łowieckie na Kujawach” , 

- 18 czerwca - spotkanie członków komisji z przewodniczącym Klubu Miłośników 
Języka i Literatury Łowieckiej”- Janem Jerzym Jóźwiakiem  

- 25 czerwca odbyły się uroczystości z okazji 20-lecia Nemroda. Na zaproszenie 
Przewodniczącego Rady Programowej Nemroda kol. Huberta Trzebińskiego 
członkowie komisji, którzy piszą do Nemroda i działają na jego rzecz zostali 
zaproszeni i uhonorowani pamiątkowym medalem, 

- Komisja w komunikacie wystosowanym za pośrednictwem ZO PZŁ w Bydgoszczy 
zaprosiła koła łowieckie do przedstawienia miejsc kultu patronów łowieckich, 
które znajdują się na terenie obwodów dzierżawionych przez koła łowieckie. Na  
apel odpowiedziało zaledwie pięć kół łowieckich i wszystkie nadleśnictwa 
znajdujące się na terenie naszego okręgu. Ponowiliśmy prośbę i apel w artykule w 
drugim numerze Nemroda. Planowaliśmy wydać album z miejscami poświeconymi 
św. Hubertowi, Eustachemu czy innym patronom łowiectwa znajdujących się w 
naszym okręgu, 
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- Członkowie komisji uczestniczyli w obchodach pierwszej rocznicy wniesienia 
relikwii św. Huberta w kościele parafialnym pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w 
Śliwicach, 

- 17 lipca 2021r. odbył się XXXVI Festiwal Muzyki Myśliwskiej im. Piotra 
Grzywacza w Tucholi i 62 Dni Borów Tucholskich -współorganizator członek 
komisji Karol Grzywacz,  

- Komisja Kultury i Promocji Łowiectwa ogłosiła konkurs na opowiadanie o 
tematyce łowiecko-przyrodniczej, 
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- 25 września - 14 października — Światowa Wystawa Łowiecka „One With Nature” 
w Budapeszcie, przewodnicząca komisji Aleksandra Szulc brała udział w otwarciu 
wystawy i uczestniczyła w „polskim dniu”. Głównym założeniem wystawy było 
ukazanie wartości związanych z kulturą i tradycją łowiecką, wystawa w 
Budapeszcie było to największe wydarzenie przyrodnicze. Tematyka obejmowała 
łowiectwo, wędkarstwo, ochronę przyrody, różnorodność przyrodniczą i 
zrównoważone korzystanie z natury. Na 7,5 tys m2 pokazali się wystawcy 
reprezentujący 100 krajów, 
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- 27 września - Kulinarny Konkurs w Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich, 

- 2 października odbył się w Tarcach pod Jarocinem Hubertus Krajowy. Hasło 
przewodnie święta myśliwych to „Rolnik, leśnik, myśliwy - łączy nas przyroda”.   
Okręg bydgoski reprezentowali ksiądz prałat Ryszard Próczkowski kapelan 
myśliwych okręgu bydgoskiego, kustosz sanktuarium św. Huberta w Żołędowie 
ksiądz Jarosław Kubiak oraz członkowie Komisji Kultury Aleksandra Szulc i 
Jarosław Lewandowski 
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- 17 października Hubertus okręgu bydgoskiego  
 

- 23 października XXII Bieg św. Huberta w Tucholi w imprezie obok myśliwych 
wystartowali leśnicy i sportowi sympatycy łowiectwa  
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- 24 października - I ogólnopolska Pielgrzymka Myśliwych na Jasną Górę  
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- 3 listopada tradycyjnie odbyła się Msza Hubertowska w Sanktuarium św. Huberta 
w Żołędowie, której przewodniczył ordynariusz diecezji bydgoskiej ksiądz biskup 
Krzysztof Włodarczyk w intencji myśliwych i leśników, 

- 16 listopada w Warszawie w Sejmie odbyła się inauguracja wystawy „Kulturowa 
Wartość Łowiecka”. Podczas tej uroczystości Minister Edward Siarka i 
Przewodnicząca Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska Ula Pasławska wręczyli 
Aleksandrze Szulc przyznany w 2019r. Przez Parlamentarny Zespół ds. Kultury  i 
Tradycji Łowieckiej medal Darz Bór, 

- Po ustąpieniu lockdownu w siedzibie ZO PZŁ w Żołędowie odbyło się kilka 
posiedzeń komisji, w trakcie których dyskutowaliśmy o sprawach bieżących i  
pracowaliśmy nad koncepcją obchodów 100-lecia PZŁ.  

Przewodnicząca Komisji Kultury i Promocji Łowiectwa  
Aleksandra Szulc 
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Sprawozdanie z działalności Komisji Kynologicznej przy ZO PZŁ w Bydgoszczy  

za okres od 01.08.2021 do 31.12.2021 r, 

 

1. Na terenie okręgu Bydgoskiego czynnie pracowało  „Pogotowie 

Postrzałkowe" przez następujące osoby: 

a. Boguski Janusz-'" gończy słowacki 

b. Cisoń Andrzej - Jagdterier 

c. Kaczmarek Micha/ -wyżeł niemiecki krótkowłosy 

d. Połczyński Krzysztof - płochacz niemiecki 

e. RewoIIński Tomasz - posokowiec bawarski 

f. Szyczewski Sławomir - posokowiec bawarski 

g. Świerczyński Leszek- posokowiec bawarski 

h. Zabłocki Ireneusz - jagterier 

 

2. Zorganizowano następujące imprezy kynologiczne: 

 

a. Test hodowlany dla wyżłów w Biskupinie 04.09.2021 r. Do testu zgłoszono 12 

psów oceniono psów 12 

b.  Test hodowlany dla psów małych ras myśliwskich w Biskupinie 

04.09.2021 r. Do testu zgłoszono 3 psy oceniono psów 3 

c. Ocena pracy retriverów w klasie A w Biskupinie 18.09.2021. Do oceny zgłoszono 1 

psa 

d. Ocena pracy retriverów w klasie B w Biskupinie 18.09.2021. Do oceny zgłoszono 4 

psy, oceniono 4 psy 

e. Ocena pracy tropowców dla jamników w Biskupinie 25.09.2021 r. Da 

oceny zgłoszono 13 psów, oceniono 13 psów 

f. Ocena pracy posokowców w Solcu Kujawskim. 02.10.2021 r. Do oceny 

zgłoszono 6 psów, oceniono 6 psów. 

 

3. Przemarsz myśliwych i członków KŁ wraz z psami główną ulicą Tucholi 

podczas największej imprezy Dni Barów Tucholskich 2021 

4. Współorganizacja w kolejnej Krajowej Wystawie Psów Ras 

Myśliwskich w Łącku, której pomysłodawcą i koordynatorem by/ 

nasz kolega Leszek Siejkowski 

5. Przeprowadzenie wykładów dla nowo wstępujących członków PZŁ z kynologii 

myśliwskiej podczas oceny eksterieru .przy ringach wystawowych podczas 

trwania wystawy. 
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6. Przeprowadzenie wykładów podczas kursów dla nowo wstępujących 

członków PZŁ z zakresu kynologii myśliwskiej, ras psów myśliwskich 

,hodowli, użytkowości i pracy Posokowca Bawarskiego kładąc szczególny 

nacisk na korzystanie z ułożonego tropowca do poszukiwania postrzałków 

zwierzyny grubej. 

7. Umacnianie pozytywnego wizerunku polskiego myśliwego poprzez 

organizowanie spotkań z młodzieżą szkolną i prezentowanie psów 

myśliwskich wykorzystywanych do polowań, które często zajmują ważne 

miejsce w rodzinach, niemających kontaktu z myśliwymi, 

8. Organizowanie spotkań w kołach łowieckich mające na celu uświadomienie 

etycznego, moralnego, społecznego I finansowego znaczenia konieczności 

korzystania z pomocy doświadczonych przewodników z ułożonym 

tropowcem do poszukiwania postrzałków zwierzyny grubej zwłaszcza w 

dobie ASF, 

9. Przeprowadzanie jednodniowych terenowych szkoleń w zakresie 

układania psa do poszukiwania postrzałków zwierzyny grubej i drobnej 

głównie na ptactwo, dla małych grup myśliwych posiadających młode psy i 

dla myśliwych, którzy zamierzają nabyć szczeniaka. Temat prowadzony 

przez hodowców psów myśliwskich oraz sędziów i asystentów 

kynologicznych z okręgu bydgoskiego 

10. Umożliwienie przeprowadzania oceny pracy posokowców, tropowców i 

dzikarzy w naturalnym łowisku podczas polowań zbiorowych w kołach 

łowieckich dzierżawiących obwody łowieckie na terenie bydgoskiego okręgu 

PZŁ.  

11. Przygotowanie sztucznej nory w Łącku do treningu na sztucznym lisie. 
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1 
Sprawozdanie z działalności Komisji Strzeleckiej przy Zarządzie Okręgowym w Bydgoszczy za okres 
1.08.2021 - 31.12.2021 

 

Bydgoszcz, 15 lipca 2022 r. 

 

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Strzeleckiej  

przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Bydgoszczy  

za okres 1.08.2021 – 31.12.2021 
 

 

W okresie 1 sierpnia 2021 roku – 31grudnia 2021 roku Komisja Strzelecka 

przy ZO PZŁ w Bydgoszczy działała w następującym składzie: 

 

1 Sylwia Głazowska – Przewodnicząca 

2 Zbyszko Montowski 

3 Jacek Modrzejewski 

4 Jakub Meler 

5 Przemysław Komorowski 

6 Tomasz Pinkowski 

7 Marian Marcinek 

 

Zakres działalności Komisji Strzeleckiej: 

1. pomoc członków Komisji dla ZO PZŁ w Bydgoszczy w organizacji imprez 

strzeleckich na strzelnicach okręgu bydgoskiego 

2. pomoc członków Komisji w prowadzeniu szkolenia strzeleckiego i 

sprawdzianów strzeleckich w trakcie szkoleń podstawowych dla stażystów 

3. pomoc członków Komisji w uzyskiwaniu sponsorów na zawody strzeleckie 

4. przedstawianie opinii dotyczących strzelectwa w okręgu bydgoskim 

Członkowie Komisji Strzeleckiej w przedmiotowym okresie zebrali się na 1 

posiedzeniu oraz ad hoc - przed ważnymi imprezami strzeleckimi lub podczas 

treningów strzeleckich na strzelnicy w Łącku. Omawiane były bieżące sprawy 

związane ze strzelectwem w okręgu. Komisja przede wszystkich skupiła się na 

popularyzacji strzelectwa myśliwskiego pośród członków PZŁ oraz formowaniu 

drużyn reprezentujących Okręg Bydgoski na: 

 

• III Pucharze PZŁ MIX  ( Toruń Glinki 1.08.2021),  

• VIII Mistrzostwach PZŁ Dian (Opole 8.08.2021),  

• LIII Mistrzostwach PZŁ Klasa Powszechna (Poznań 28/29.08.2021) 

• XX Mistrzostwa PZŁ Klasa Mistrzowska (Toruń 4/5.09.2021) 

• Finał Ligi Strzeleckiej (Tarnobrzeg 26.09.2022) 
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Sprawozdanie z działalności Komisji Strzeleckiej przy Zarządzie Okręgowym w Bydgoszczy za okres 
1.08.2021 - 31.12.2021 

 

Przedstawiciele Komisji Strzeleckiej brali czynny udział w treningach 

zawodników tworzących reprezentację okręgu bydgoskiego, przeprowadzali 

wewnętrzne eliminacje, dbali o możliwość zminimalizowania dla zawodników 

kosztów treningów oraz uczestnictwa w zawodach.  

 

Działalność członków Komisji Strzeleckiej widoczna była również w 

kwartalniku „Nemrod”, w którym ukazywały się relacje z zawodów rozgrywanych 

na strzelnicach okręgu. Przedstawiony został terminarz imprez strzeleckich w 

województwie Kujawsko - Pomorskim. Terminarz pojawił się również na stronie 

internetowej ZO PZŁ w Bydgoszczy.  

 

Galerie zdjęć z zawodów oraz ich wyniki pojawiały się zarówno na stronie 

internetowej ZO w Bydgoszczy, jak również na portalach społecznościowych. 

 

Członkowie komisji współuczestniczyli w organizacji oraz brali udział w 

sędziowaniu następujących zawodów: 

 

• VIII Mistrzostwach PZŁ Dian (Opole 8.08.2021) 

• III Warszawski Puchar Benelli (Suchodół 21.08.2021) 

• Mistrzostwa PZŁ Seniorów (Legnica 12.09.2021) 

• XX Puchar Łuczniczki (Bydgoszcz 18.09.2021) 

• Puchar CZ w Chodzieży (Piła 3.10.2021) 

 

 

Od sierpnia 2021 roku reprezentacje okręgu bydgoskiego uczestniczyły w 

następujących zawodach: 

 

▪ III Puchar PZŁ IX 01.08.2021: 

 

➢ Klasyfikacja drużynowa 
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1.08.2021 - 31.12.2021 

 

➢ Klasyfikacja indywidualna 

 

- Diany 

 

 
 

- Klasa Mistrzowska 

 

 
 

- Klasa Powszechna 

 

 
 

 

▪ XXII Memoriał Adama Kraińskiego - 07.08.2021 

 

- Klasa Mistrzowska 

 

 
 

 

- Klasa Powszechna 
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▪ VIII Mistrzostwa PZŁ Dian - 8.08.2021 

 

➢ Klasyfikacja drużynowa 

 

 
 

➢ Klasyfikacja indywidualna 

 

- Klasa Mistrzowska 

 

 
 

- Klasa Powszechna 

 

 
 

▪ Puchar Grodu nad Prosną - 14.08.2021 

 

- Klasa Mistrzowska 

 
 

- Klasa Powszechna 
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▪ IV Warszawski Puchar Benelli - 21.08.2021 

 

- Diany 

 

 
 

- Klasa Mistrzowska 

 

 
 

- Klasa Powszechna 

 

 
 

 

▪ LIII Mistrzostwa PZŁ w kl. powszechnej - 28.08.2021 

 

➢ Klasyfikacja drużynowa 
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➢ Klasyfikacja indywidualna 

 

 
 

 

 

▪ XX Mistrzostwa PZŁ Klasa Mistrzowska – 4/5.09.2021 

 

➢ Klasyfikacja drużynowa 

 

 
 

➢ Klasyfikacja indywidualna 

 

- Diany 

 

 
 

- Klasa Mistrzowska 
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- Klasyfikacja Senior 

 

 
 

 

▪ Mistrzostwa PZŁ Seniorów – 12.09.2021 

 

- Klasyfikacja Senior 

 

 
 

 

▪ XX Puchar Łuczniczki – 18.09.2021 

 

- Diany 

 

 
 

- Klasyfikacja Senior 

 

 
 

- Klasa Mistrzowska 
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- Klasa Powszechna 

 

 
 

▪ FINAŁ LIGI – 26.09.2021 

 

➢ Klasyfikacja drużynowa 

 

 
 

 

➢ Klasyfikacja indywidualna 

 

- Diany 
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- Klasa Mistrzowska 

 

 
 

- Klasa Powszechna 

 

 
 

- Klasyfikacja Senior 

 

 
 

▪ Puchar CZ w Chodzieży – 3.10.2021 

 

- Diany 

 
 

- Klasa Mistrzowska 
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- Klasa Powszechna 

 
 

Ogromnym wyróżnieniem są zdobyte przez Strzelców okręgu bydgoskiego 

Wawrzyny: 

 

Złoty Wawrzyn 

 
 

Srebrny Wawrzyn 

 

 
 

Brązowy Wawrzyn 

 
 

Srebrny Wawrzyn Dian 

 
 

Jak co roku członkowie Komisji Strzeleckiej uczestniczyli również w 

przygotowywaniu strzelań kontrolnych dla kół łowieckich oraz w przystrzelaniu 

broni indywidualnym myśliwym, a także w treningach i egzaminach dla kandydatów 

na myśliwych. 
 

Reasumując – zawodnicy okręgu bydgoskiego zaczęli okres sprawozdawczy 

pierwszym miejscem drużynowo na III Pucharze PZŁ MIX, a zakończyli drugim 

miejscem na Finale Ligi Strzeleckiej. 

 

          Przewodnicząca 

 

        Sylwia Głazowska 
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