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 W filii GOK K¹ty 
Opolskie 16 listopada br. 
odby³o siê zebranie cz³onków 
Polskiego Zwi¹zków Hodow-
ców Go³êbi Pocztowych sekcji 
nr.5 K¹ty Opolskie. Okazj¹ do 
spotkania by³o podsumowanie 
sezonu oraz wrêczenie nagród 
za rok 2007. Najlepszych ho-
dowców wyró¿niono pucha-
rami i dyplomami w kate-
goriach:  

Mistrzostwo  
Go³êbi Doros³ych: 

Mistrz  Gajda - Wieszala,  
I v-ce Mistrz Antoni Roczek 

II v-ce Mistrz  
Dorota i Grzegorz 

Pasierowscy 
Mistrzostwo 

 Go³êbi M³odych: 
Mistrz  Antoni Roczek 

I v-ce Mistrz  Józef Gabor 
II v-ce Mistrz   

Gajgda i Wieszala 
Nagrody wrêczy³ Wójt Gminy 
Zygmunt Cichoñ w obecnoœci 
zaproszonych goœci: Jana 
Zaj¹ca – So³tysa Wsi K¹ty 
Opolskie, Radnego Jerzego 
Orlika, Zarz¹du i cz³onków 
PZHGP sekcja 5 K¹ty Op. 

Zakoñczenie sezonu !!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Co u hodowców ??? 
 

Sekcja nr 5 w K¹tach 
Opolskich w najbli¿szym 
czasie bêdzie obchodziæ 60-
lecie swojej dzia³alnoœci. 
Obecnie liczy 18 osób, s¹ to 
hodowcy ze wsi K¹ty Op., 
Przywory i Miedziana. Uczest-
nicz¹ we wspó³zawodnictwie 
w Oddziale Krapkowice, który 
zrzesza 170 hodowców  
(w Polsce 43 tys.).  

Zarz¹d tworz¹: Grze-
gorz Pasierowski – prezes, 
Joachim Gajda – sekretarz, 
Dorota Pasierowska – skarb-
nik. Cz³onkowie sekcji nr 5 to: 
Dorota Pasierowska, Joachim 
Gajda, Józef Wieszala, Józef 
Gabor, Manfred Jarosz, Grze-
gorz Pasierowski, Edward 
Broma, Piotr Kremmer, Ginter 
Pasoñ, Jerzy Widera, Norbert 
Duda, Antoni Roczek, Werner 
Kozubek, Reinhold Mische, 
Kondrad Gabor, Norbert Ki-
lisz, Werner Pacula, Waldemar 
Jarosz.  

       Sport go³êbiarski 
zrzesza ludzi o wspólnej pasji. 
Cechuje ich zami³owanie do 
obcowania z natur¹, odpowie-
dzialnoœæ i systematycznoœæ. 
Bardzo wa¿n¹ cech¹ jest 
cierpliwoœæ. S¹ to ludzie ¿ycz-
liwi i wyrozumiali wobec siê-
bie. 

Ten rok dla nich by³ 
jednym z ciekawszych i bar-
dziej udanych na przestrzeni 
lat. Go³êbie dawa³y wiele ra-
doœci swoim opiekunom szyb-
ko wracaj¹c z rejsów konkur-
sowych.  

Sezon trwa od maja 
do wrzeœnia, a loty odbywaj¹ 
siê co tydzieñ. W tym okresie 
ptaki pokonuj¹ dystans od 100 
do 800 km. Rywalizacja pole- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ga na jak najszybszym poko-
naniu tej odleg³oœci. Fenome- 
nem natomiast jest to, ¿e wy-
puszczone z du¿ych odleg³oœci 
zawsze wracaj¹ do domu, do 
swojego gniazda. Niczym 
podniebne rumaki przemie-
rzaj¹ setki kilometrów by 
odnaleŸæ swoje miejsce gdzie 
czeka na nich go³êbnik i gos-
podarz. Posiadaj¹ zdolnoœæ 
nawigacji, w trakcie lotu pow-
rotnego sprawdzaj¹c prawi-
d³owoœæ swego kierunku 
poruszania siê w powietrzu 
przy pomocy dot¹d nie roz-
szyfrowanych mechanizmów. 
Jest to jedna z najwiêkszych  
i najbardziej fascynuj¹cych za-
gadek.   

Du¿ym problemem 
dla hodowców jest fakt, i¿ 
m³odzie¿ nie wykazuje zain-
teresowania tym sportem i nie-
zbyt garnie siê do jego kon-
tynuacji. A¿ ¿al, bo jest on 
œciœle zwi¹zany z nasz¹ œl¹sk¹ 
ziemi¹. Hodowla go³êbi na 
Œl¹sku Opolskim liczy dzie-
si¹tki lat, to nasi ojcowie  
i dziadkowie zaszczepili w nas 
umi³owanie do tego zajêcia. 
Kiedyœ go³êbie by³y niemal¿e 
w ka¿dym domu. Dziœ spa-
ceruj¹c po naszych wsiach 
mo¿na zauwa¿yæ charakterys-
tyczne wloty, które s¹ umiesz-
czone w pomieszczeniach gos-
podarczych. To pami¹tka po 
okresie, gdy sport go³êbiarski 
bardzo siê rozwin¹³. Niestety 
podobnie jak i w innych dzie-
dzinach naszego ¿ycia, tak  
i w tej dotyka nas problem. 
Zbyt du¿o mieszkañców na-
szej gminy wyje¿d¿a za gra-
nicê do pracy. Uniemo¿liwia 
to kontynuacjê tego hobby  
i ogranicza liczbê potencjal-
nych zainteresowanych. Jed- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
noczeœnie bardzo ciê¿ko jest 
zainteresowaæ m³odych ludzi, 
którzy w dobie komputerów  
i innych atrakcyjnych dziedzin 
¿ycia zapominaj¹ o takich for-
mach spêdzania czasu. A szko-
da, bo to w³aœnie z Opolszczy-
zny wywodzi siê wielu wybit-
nych dzia³aczy odnosz¹cych 
sukcesy w skali kraju i na 
Ogólnoœwiatowych Olimpia-
dach Go³êbiarskich.  

Teraz po okresie wys-
taw gdzie mogliœmy pochwaliæ 
siê naszymi najlepszymi oka-
zami czeka nas krótki od-
poczynek. A potem przygoto-
wania do nowego sezonu i na-
dzieje na wyhodowanie super 
asa przestrzeni.  

Grzegorz Pasierowski 
Prezes Sekcji nr 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadbaj o zwierzêta zim¹. 
 
               Zwierzêta na wsi to 
czêsto „pracownicy”. Psy pil-
nuj¹ domu a koty ³owi¹ 
myszy. Tak jak dla ludzi, tak i 
dla nich czas zimy jest 
nie³atwy. Dlatego nie zapomi-
najmy o zwierzêtach i pomó¿-
my im przetrwaæ zimê. 

Buda psa powinna 
staæ w zacisznym miejscu        
i byæ ocieplona (np. styro-
pianem). Najlepiej aby mia³a 
przedsionek lub os³onê przed 
wiatrem (mo¿na zawiesiæ ka-
wa³ek grubego materia³u, 
który bêdzie os³ania³ wejœcie). 
Do œrodka warto w³o¿yæ 
s³omê, która bêdzie dodatkowo 
izolowaæ od zimna. Jeœli trzy-
mamy psa na ³añcuchu lub     
w ma³ym kojcu pamiêtajmy, 
¿e brak ruchu powoduje 
wych³odzenie organizmu – 
podczas silnych mrozów na-
le¿y psa spuœciæ z ³añcucha      
i zapewniæ mu mo¿liwoœæ ru- 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
chu lub dostêp do ogrzewa-
nego pomieszczenia. 

Nale¿y podawaæ ciep-
³¹ karmê rano i wieczorem 
oraz zapewniæ dostêp do œwie-
¿ej wody. Pamiêtajmy, ¿e przy 
silnych mrozach woda zamar-
za. Tak¿e koty potrzebuj¹ 
naszej pomocy w tym trudnym 
okresie. 

Jeœli rozpoczyna siê 
dokarmianie ptaków nale¿y 
robiæ to systematycznie ca³¹ 
zimê. Ptaki szybko przyzwy-
czajaj¹ siê do pomocy w zdo-
bywaniu po¿ywienia. Zadbaj-
my aby karmnik by³ jak naj-
bardziej niedostêpny dla ko-
tów. Karma powinna byæ 
œwie¿a i sucha. Potrzebuj¹ one 
dostêpu do wody wiêc w pob-
li¿u warto umieœciæ poid³o. 

Mo¿emy pomóc tak¿e 
zwierzêtom - tym bezdomnym 
w schroniskach czy azylach. 
Tam na pewno przydadz¹ siê 
stare koce, poœciel, rêczniki. 
Tak¿e przed wyrzuceniem 
starych mebli warto zadzwoniæ 
do schroniska – szafki czêsto 
wykorzystywane s¹ na domki 
w kojcach dla kotów. 
Zwierzakom w schronisku czy 
prywatnym azylu przyda siê 
ka¿da iloœæ karmy. 
 (cd ze str.5) W Tarnowie 
Opolskim w tym okresie  te¿ 
sporo siê dzia³o. Rozpoczêto 
budowê wodoci¹gów, wybu-
rzono tak¿e stare wapienniki  
a na ich miejsce powsta³y 
nowoczesne zak³ady wapien-
nicze. Rok szkolny 1968/69 
dzieci powita³y w nowej szko-
le przy ul. Kopernika. Tak¿e 
przedszkole otrzyma³o w 1968 
roku w³asny budynek. W roku 
1964 dziêki staraniom probo-
szcza parafii ksiêdza Jerzego 
Szczeponika dokonano reno-
wacji koœcio³a. 


