Jubileuszowa XV Środkowopomorska Wystawa Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Kobylnicy.

DRODZY KOLEDZY

Jesteśmy dumni, że mogliśmy zaprezentować szerokiej publiczności nasze osiągnięcia
hodowlane na XV Jubileuszowej Środkowopomorskiej Wystawie Gołębi i Drobiu Ozdobnego w
Kobylnicy 05-06 Stycznia 2013 r. Przez 16 lat istnienia Związku nasi członkowie trudzili się
ciągle podnosząc poziom hodowlany swoich pupili, a także poziom organizacyjny wystaw
mając ambicje być dobrym i liczącym się związkiem w kraju i ten cel osiągnęliśmy.

Nasze wystawy są chętnie odwiedzane przez hodowców z całego Pomorza i nie tylko, a także
przez tłumnie zwiedzających gości z całego Powiatu Słupskiego, których nawet nie odstraszyła
„Halina M.”, a wręcz odwrotnie była to wystawa największa z dotychczas organizowanych.
Udział wzięło 70 wystawców prezentując ponad 1.100 szt. gołębi, w 83 rasach, uzyskując
79 ZW, 5 W, 22 I , II i II I kolekcji puchar starosty, puchar Wójta oraz 3 puchary dla
najlepszego Srebniaka, Motyla Warszawskiego i Polskiego Pocztowego Wystawowego
. Było też kilkadziesiąt kur, a także kaczki, bażanty, przepiórki i pawie.

Gratulacje i podziękowania od Władz Samorządowych powiatu słupskiego i Gminy Kobylnica,
a także od hodowców i zwiedzających gości za profesjonalną organizację wystawy, przyjemną
atmosferę dają nam gwarancję i potwierdzają, że to co robimy jest „dobre” i dobrze służy
społeczeństwu oraz jest „przepustką” do organizowania kolejnych wystaw w Kobylnicy.

Jako organizator pragniemy spełnić oczekiwania wszystkich wystawców, gwarantując im
bardzo dobre warunki dla licznie wystawianych eksponatów, chcemy aby hodowcy chętnie
przyjeżdżali na Ziemię Słupską i dobrze się czuli w gościnnej Gminie Kobylnica.

Chciałbym podziękować wszystkim osobom, którzy w jakichkolwiek sposób przyczynili się do
zorganizowania wystawy w Kobylnicy, w szczególności: Panu Staroście Powiatu Słupskiego,
Wójtowi Gminy Kobylnica, Dyrekcji Szkoły, Służbom Sanitarnym i Weterynaryjnym Powiatu,
którzy nie dali się zastraszyć „obłąkanej” Halinie M. i wyrazili zgodę na zorganizowanie tej
wystawy . Dziękuję także kolegom, którzy trudzili się aby wystawa pod każdym względem
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przebiegła profesjonalnie są to:
Bogdan
Szmidt, Tadeusz Pawlicki, Mieczysław Mitura, Ireneusz Rogowski, Adam Radliński, Józef
Kielar, Tomasz Dziewiątkowski, Bogdan Niewadził, Grzegorz Pająk, Tadeusz
Kasperkiewicz, Ryszard Ryłło, Włodzimierz Grzybek, Arkadiusz Moskwa, Robert
Klimkowski
. Dziękuję również związkom z Gdańska i Szczecina za dobrą współpracę, a także sędziom,
którzy od lat obsługują nasze wystawy, a szczególnie z odległych Katowic.

„ BADŹ CZŁOWIEKIEM WŚRÓD STWORZEŃ, BRATEM MIĘDZY BRAĆMI”

z dekalogu Św. Franciszka z Asyżu.

Z poważaniem Prezes

Marian Jarząbek
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