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ZAWIADOMIENIE 
 
 
 
 Zarząd Koła Łowieckiego „SOKÓŁ” w Świdwinie informuje, że coroczne obowiązkowe 
sprawdzenie stanu technicznego i przestrzelanie broni odbędzie się w dniu 30.07.2017r. (niedziela) 
od godziny 10.00 do 12.00 w Łężku na strzelnicy u kolegi prezesa. 
 
 Zbiorowe polowanie na kaczki odbędzie się w dniu 27.08.2017r. (niedziela) o godz. 8.00. 
Zbiórka w Słonowicach na początku wsi po prawej stronie przy głównej drodze Świdwin - Łobez. 
Chęć udziału w polowaniu należy zgłaszać do kolegi łowczego K. Kaszuby. 
  

Jednocześnie zarząd Koła informuje, że w dniu 02.09.2017r. (sobota) odbędą się 
spotkania myśliwskie Darz Bór w Połczynie Zdroju. Koledzy, którym Koło zrefundowało zakup 
mundurów są zobowiązani do wzięcia udziału w paradzie kół. Informacji na ten temat będzie 
udzielał kolega prezes W. Pilarz, po ustaleniu programu imprezy. Prosimy też zgłaszać akces do 
udziału w popołudniowo-wieczornej części imprezy w celu rezerwacji odpowiedniej ilości miejsc 
przy stole naszego Koła. Informujemy przy tym, że cała impreza będzie miała miejsce na terenie 
połczyńskiego parku zdrojowego. Zgłoszenia przyjmuje prezes W. Pilarz. 

 
Statut Koła i nasze uchwały zobowiązują nas do regularnej opłaty składek do Koła i innych 

opłat związanych z pracami wyznaczonymi przez zarząd Koła. Zalegającym z opłatami grożą 
konsekwencje wstrzymania odstrzału od 01.09.2017r. a przy większych zaległościach skreślenie  
z listy członków Koła. Wszystkich kolegów prosimy o uregulowanie zaległości finansowych  
i rozliczenie się do 31.08.2017r. 
 

W związku ze zbliżającymi się terminami planowanych imprez w bieżącym roku 
gospodarczym, Zarząd Koła poniżej przedstawia ich plan oraz terminy realizacji:  

• szkolenie wabiarzy jeleni byków – przewidziany termin 04-05. 08 2017r. (potwierdzenie 
udziału w szkoleniu należy zgłosić do 15.07.2017 r.), szklenie jest nieodpłatne dla członków 
koła, wszelkich informacji na ten temat oraz zapisy na szkolenie prowadzi kolega skarbnik 
T. Starynowicz, 

• wymiana polowań zbiorowych z kolegami z Koła Łowieckiego Kogut z Kórnika – 
planowany terminy wyjazdu grupy ok. 20 myśliwych przewidziany jest na koniec 
października br.  Polowanie kolegów z Koła Łowieckiego Kogut w naszym kole 
planowane jest w terminie 08-09.12. 2017r. Koledzy biorący udział w polowaniu 
wyjazdowym do Kórnika, zobowiązani będą do pomocy w organizacji polowania w naszym 
kole. Wszelkich informacji oraz rezerwacji miejsc dokonuje kolega prezes W. Pilarz, 

• dwudniowe polowanie na gęsi, terminy: koniec listopada 2017 r. lub koniec stycznia 
2018r., koszt udziału ok. 300 zł, wszelkich informacji udziela oraz prowadzi zapisy kolega  
sekretarz G. Szyjka, 



• polowanie na bażanty – termin luty 2018 r., odpłatność ok. 600 zł, wszelkich informacji 
udziela oraz prowadzi zapisy kolega prezes W. Pilarz 

• wyjazd na targi łowieckie do Dortmundu – termin 07-08-09.02 2018 r. (środa, czwartek, 
piątek), odpłatność ok. 600 zł (całkowity koszt wyjazdu – 1200 zł, 600 zł pokrywa Koło), 
wszelkich informacji udziela oraz prowadzi zapisy kolega sekretarz G. Szyjka. 
 
Zarząd Koła Łowieckiego Sokół w Świdwinie zwraca się z prośbą o niezwłoczne 

podejmowanie decyzji co do udziału w powyższych planowanych imprezach, z uwagi na 
konieczność rezerwacji miejsc oraz podjęcia czynności organizacyjnych.  

 
Darz Bór 

 
Za zarząd Koła 

 


