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Bolesławiec, 13.07.2019r.  

Okólnik nr 2/2019 

Zarządu Okręgu PZHGP Jelenia Góra 
 

I. Zarządzenie 

 

W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia lotów gołębi młodych przypomina się o następujących 

ustaleniach i obowiązujących terminach: 

a) Przesyłanie spisów do Okręgu ustalono na dzień 10.08.2019r., adres poczty w formie papierowej: Zbigniew 

Złotkowski, ul. Karola Miarki 23/3, 59-700 Bolesławiec. 

b) Spisy o Mistrzostwo Okręgu i Polski – cały gołębnik w dwóch egzemplarzach; 

c) Spisy o mistrzostwo Derby – 15 szt. Gołębi z obrączkami DERBY w dwóch egzemplarzach. 

Wszystkie spisy obowiązkowo opieczętowane i podpisane przez dwóch członków Zarządu Oddziału 

(obowiązkowo Prezes) oraz podliczone ilości hodowców i gołębi na kopertach ( Wkładamy kopertę do koperty 

korespondencyjnej)  

d) Wraz ze spisami dostarczamy Plany lotów gołębi młodych 

e) Zarówno Plany lotów jak i spisy, które zostaną przesłane po wyznaczonym przez Zarząd Okręgu terminie będą 

podstawą do odrzucenia wyników lotowych; 

 

II. Sprawy ważne, wg Zebrania Zarządu Okręgu Jelenia Góra 

 

a) W związku z informacją przedstawioną przez Prezesa Okręgu Jelenia Góra w sprawie organizacji lotu 

Narodowego – Bruksela, która miała na celu zorganizowanie jednego transportu na lot dla całego Okręgu 

(propozycja została przedstawiona poszczególnym Oddziałom – nie uzyskała aprobaty ) ustalano, że oddział – 

0432 Karkonosze – 092 Lubań (organizują transport) oraz 087 Bolesławiec – 0489 Kwisa (organizują transport)  

b) Dokonano wyboru przedstawicieli z ramienia Okręgu, jako oskarżycieli w sprawach dotyczących posiedzeń 

Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej. Przedstawicielami zostali Zbigniew Złotkowski oraz Marian Mitera. 

c) W związku z organizacją Balu Mistrzów Regionu V, podjęto uchwałę o zwiększeniu kwoty za obrączkę do 0,66 

gr. za sztukę; 

d) Zatwierdzone zostało miejsce organizacji XXXVII Okręgowej Wystawy Gołębi Pocztowych – organizatorem 

technicznym została wybrana sekcja Pieńsk, Oddział 0489 Kwisa, szczegóły zostaną podane w najbliższym 

terminie; 

e) Ustalono datę weryfikacji wstępnych wyników lotowych Okręgu Jelenia Góra na dzień 06 września 2019r. – 

miejsce – siedziba Oddziału Bolesławiec, godzina zostanie podana w odpowiednim terminie; 

 

UWAGA !!! 

Przypominamy, że rywalizacja w lotach gołębi młodych wg regulaminu o Mistrzostwo Okręgu Jelenia 

Góra (Regulamin w załączeniu, s. 2) , rywalizacja o MP wg Regulaminu ZG PZHGP o Mistrzostwo gołębi młodych 

2019, rywalizacja o MP DERBY wg Regulaminu ZG PZHGP o Mistrzostwo DERBY gołębi młodych 2019, 

przypomina się o obowiązku szczepienia gołębi młodych przeciwko paramyxowirozie opieczętowania spisów 

przez lekarza weterynarii. WAZNE: PODAJEMY WZÓR WPISYWANIA OBRĄCZKI DERBY NA 

SPISACH załącznik nr 2, s. 3 

 

 

Za Zarząd : 

 

      Sekretarz:                                                                                                            Prezes: 

Andrzej Sieradzki                                                                                                Marian Mitera 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&channel=trow&q=paramyxowirozie&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjB-YaFzbbjAhUvyaYKHTttA_cQkeECCCsoAA
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