Gdańsk, dnia 14.12.2017 r.

KOMUNIKAT NR 14/2017

Zarząd Okręgu Gdańsk PZHGP przekazuje Zarządom Oddziałów i członkom następujące
informacje:
1. 67 Ogólnopolska Wystawa Gołębi Pocztowych odbędzie się w dniach 12-14 stycznia 2018r.
w Sosnowcu. Program wystawy zamieszczony jest na stronie PZHGP.
2. Przypominamy, że zgodnie z rozdziałem VI §1, pkt. 2 Regulaminu Organizacyjnego PZHGP należy
przeprowadzić Walne Zebrania Sprawozdawcze we wszystkich ogniwach związku w terminach
określonych w/w regulaminem. Zobowiązuje się prezesów Oddziałów do przesłania protokołów z
zebrań sprawozdawczych w Oddziałach na adres sekretarza Zarządu Okręgu w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 10.03.2018r. Ponadto zobowiązujemy Prezesa Oddziału do złożenia informacji
do Zarządu Okręgu o terminie walnego zebrania sprawozdawczego.
3. Zarząd Okręgu zobowiązuje prezesów oddziałów do przesłania do dnia 10.01.2018r. na adres
sekretarza Okręgu wykazu miejscowości zagranicznych z których w roku 2018 będą wypuszczane
gołębie wg następującego wzoru:
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Jednocześnie przypominamy, że w wykazie należy uwzględnić tylko te miejscowości, które są
wykazane w wykazie umieszczonym na stronie PZHGP. Dotyczy to również lotów z kraju.
4. Rozliczenie finansowe z Oddziałów za rok 2016 należy przygotować do dnia 06.03.2018r.
W związku z powyższym zwołuje się zebranie z wiceprezesami ds. finansowych Zarządów
Oddziałów
w dniu 06.03.2018r. o godz. 1700 w Gdańsku (siedziba Oddziału Gdańsk).
Na zebranie należy dostarczyć „Bilans na dzień 31.12.2017r.” i „Rachunek wyników za 2017r.”
5. Zamówienia na obrączki rodowe na rok 2018 należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym
terminie do 21.02.2018r. na adres sekretarza Zarządu Okręgu.
6. Informujemy, że Zarząd Główny w 2019r. będzie zbywał obrączki derby dla uczczenia setnej
rocznicy powstania w niepodległej Polsce Pierwszych struktur organizacyjnych zrzeszających
Hodowców Gołębi Pocztowych oraz organizacji w Poznaniu XXXVI Olimpiady Gołębi Pocztowych.
Szczegółowe informacje zostaną przekazane w kolejnym Komunikacie.
7. Zarząd Okręgu uchwalił loty pow. 700 km – Maraton, które odbędą się w następujących
terminach: 01 lipiec 2018r. , 15 lipiec 2018r. oraz 29.07.2018r. Loty odbywają się w niedzielę.
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Jednostki organizacyjne PZHGP organizujące loty Maraton mogą zaplanować dodatkową
zastępczą miejscowość spełniającą kryteria dla lotów Maraton i w przypadku niekorzystnych
warunków atmosferycznych mogą skorzystać z tej opcji. Zastępczą miejscowość należy ująć
w planie lotów.
8. Zarząd Okręgu Gdańsk PZHGP nie organizuje Lotu Narodowego z Brukseli.
9. Informujemy, że na stronie Zarządu Głównego PZHGP
Współzawodnictw Lotowych, które będą obowiązywać w 2018r.

zamieszczono

Regulaminy

10. Informujemy, że uchwałą Zarządu Okręgu Gdańsk PZHGP z dnia 08.12.2017r. w lotach Maraton
okręg został podzielone na 3 grupy:
Grupa 1: Oddział Puck, Rumia, Wejherowo, Gdynia Chylonia, Gdańsk Wrzeszcz, Lębork.
Grupa 2. Oddział: Gdynia-Sopot, Gdańsk, Kościerzyna, Kartuzy-Żukowo.
Grupa 3: Oddział Kociewie, Tczew, Nowe, Kwidzyn, Malbork, Elbląg.
11. Zarząd okręgu zamierza reaktywować działalność Klubu Dalekodystansowego. W związku
z powyższym prosimy na zebraniach sprawozdawczych w sekcjach i oddziałach zebrać dane
hodowców z adresami zamieszkania, którzy deklarują przynależność do Klubu i uczestniczenia
w lotach dalekodystansowych. Prezesi oddziałów przekażą powyższe informacje na adres
sekretarza Zarządu Okręgu do dnia 10.03.2018r.
12. Informujemy, że Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Okręgu Gdańsk odbędzie się dnia
17.03.2018r. o godz. 11,00 w Tczewie – Zajazd Słoneczny.
13. Zarząd Okręgu Gdańsk PZHGP składa serdeczne podziękowania za sprawną organizację wystawy
okręgowej kol. Janowi Kopka i członkom Oddziału Gdańsk Wrzeszcz. Składamy również
podziękowania pocztom sztandarowymza udział w oficjalnej części wystawy.
14. Informuje się Zarządy Oddziałów, że wszelką korespondencję związkowa należy wysyłać
wyłącznie na adres sekretarza Zarządu Okręgu: Andrzej Lieske, 84-107 Kłanino 44,
tel. 791462114, e-mail: andrzejlieske@wp.pl

Zarząd Okręgu Gdańsk składa wszystkim hodowcom zrzeszonym w Okręgu Gdańsk i ich rodzinom
najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia, zdrowia szczęścia i pogody ducha
a w zbliżającym się Nowym Roku wszelkiej pomyślności, mistrzowskich wyników i satysfakcji
w hodowaniu gołębi.

Za Zarząd
Sekretarz Zarządu Lieske Andrzej

