
Wodzisław Śl.26.05.2020r

Protokół nr 1/2020 z Zebrania Prezydium Zarządu Okręgu w dn. 26.05.2020r

1. Zagajenie, Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania
2. Sprawdzenie obecności
3. Zapoznanie z instrukcją dla Oddziałów PZHGP podczas przekraczania granicy między 

Polską a Niemcami 
4. Korekta Planu lotów 2020
5. Informacja wice Prezesa ds. finansowych o zobowiązaniach finansowych oddziałów na 

rzecz Okręgu
6. Wybór przewoźnika na loty zagraniczne 
7. Wybór konwojenta na loty Okręgowe
8. Przygotowanie wykazów rocznych do ZG
9. Wolne głosy i wnioski
10. Zakończenie

Ad.1. 
Dzisiejsze Zebranie rozpoczął i powitał obecnych kol. Prezes Czesław Wawrzyczny. 
Przyjęto jednogłośnie zaproponowany porządek zebrania

Ad.2.   
W Zebraniu uczestniczył wszyscy członkowie Prezydium

Ad.3.
Prezes odczytał wcześniej przekazaną na Oddziały instrukcję dotyczącą przekraczania 
granicy.

Ad.4.
Kol. Orszulik przedstawił propozycję skorygowanego planu lotów gołębi dorosłych Okręgu 
na 2020r.
31.05.2020 Cybinka 
07.06.2020 Kamień Pomorski
14.06.2020 Cybinka 
21.06.2020 Kamień Pomorski
28.06.2020 Bünde
28.06.2020 Cybinka 
05.07.2020 Burg
12.07.2020 Bünde
12.07.2020 Cybinka 
19.07.2020 Burg
26.07.2020 Bünde

Zatwierdzono jednogłośnie
 Ad.5.

Brak wpłat z Oddziałów Rydułtowy, Godów i Lyski. - Skarbnik zobowiązał się 
indywidualnie zebrać opłaty od powyższych Oddziałów.
 Ad.6.
 Na loty okręgowe 700 transport proponuje Wodzisław – samochód Man z przyczepą – cena 

4.00 zł – na lot zakładamy 1800 km. bez dodatkowej opłat za rozwóz i odbiór klatek - 
jednogłośnie

Ad.7.
Konwojentem Okręgowym jest kol. Fizia Antoni – opłata po 50 zł za każdy lot z kasy 
Okręgu, na loty organizowane przez Okręg 700 km, konwojenta płaci Okręg w kwocie 450, 
zapewnia Go Oddział Wodzisław jako organizator lotu.

Ad.8.
Wykazy roczne przygotuje kol. Mika w porozumieniu z kol. Gawlasem

Ad.9. 



W wolnych głosach kol. Gawlas zasugerował,żeby w przyszłych latach przy normalnej 
sytuacji sanitarno-epidemiologicznej robić loty ponad 500 km na najkrótsze gołębniki.
Kol. Orszulik poinformował o zmianie strony Okręgu, będzie trzech administratorów Strony 
– kol Okoń – rachmistrz, kol  Marek Ireneusz i Gawlas Wojciech jako przedstawiciele 
Zarządu. Koszt proponowanej strony to 400 zł na 3 lata – przegłosowane jednogłośnie.
Kol. Orszulik proponuje by dopuścić utrzymanie lotu Okręgowego przy cofaniu nawet 
poniżej 300 km. -  w dyskusji ustalono większością głosów, ze lot ma być ponad 300 km na 
pierwsze gołębniki w Okręgu. Ustalono utrzymanie mistrzostwa gołębi rocznych jak w 
ubiegłym roku, reszta mistrzostwa zgodnie z ustaleniami z pierwszego zebrania Zarządu.
Ustalono że trofeum zdobyte w Mistrzostwach Okręgu a nie odebrane przez hodowcę 
zostaje nie wręczone, przechodzi na nagrody w Okręgu na rok następny. 
Ewentualne przesunięcie lotów na sobotę nastąpi najpóźniej w czwartek do godz. 15:00, 
decyzja będzie podjęta na podstawie konsultacji Prezesa Okręgu i wice Prezesa ds. lotowych 
z przewodniczącymi Rejonów.
Brakujące protokoły z zebrań i bilanse należy dostarczyć do 2.06 do kol. Gawlasa, po 
wcześniejszym z Nim ustaleniem terminem.

Ad.10. 
Prezes podziękował wszystkim za udział w zebraniu i sprawną realizację Porządku kończąc 
hasłem Dobry Lot.


