


GOLEBIE i drobny inwentarz

Malopolski Festiwal Polskiej
Zielononózki Kuropatwianej

Proszowice 21.09.2014

Otwarcie Festiwalu

w dawnej Galicji) dokonali
Starosta Zbigniew Wójcik
oraz Prezes Jan Pajka. Ksiezna
zostala wybrana dr inz. Jolanta
Calik z Dzialu Ochrony Zaso
bów Genetycznych Zwierzat
z Instytutu Zootechniki
w Krakowie- Balicach, nato
miast Ksieciem Zielononózki
zostal Wicemarszalek Woje
wództwa Malopolskiego
Wojciech Kozak - wspanialy
hodowca, honorowy czlonek
Stowarzyszenia Proszowickich
Hodowców Golebi Rasowych
iDrobnego Inwentarza "Zielo
nonózka':

Podczas Festiwalu bylo
obecne stoisko Urzedu
Marszalkowskiego \Vojewódz
twa Malopolskiego "Zasmakuj
w Malopolsce': gdzie mozna
bylo spróbowac produktów
regionalnych z Malopolski,

takich jak: kielbasa lisiecka,
obwarzanek krakowski, oscy
pek, jablko lackie czy suska
sechlonska. Przy stoisku bylo
takze Kolo Gospodyn Wiej
skich "Lelowianki': które przy
gotowalo dla zebranych gosci
nalesniki z jablkami lackimi
oraz zupe fasolowa z fasoli
"Piekny Jas': Atrakcja dla dzie
ci byly konkursy z nagrodami
dotyczace produktów trady
cyjnych. Gosciem specjalnym
Festiwalu byl uczestnik I edycji
"Master Chef Polska", Miko
laj Rej, który specjalnie dla
gosci smazyl jajecznice z jaj
zielononózki kuropatwianej.
Jajecznica przygotowywana
byla na biezaco z róznymi

wowy przemiesz
czal sie ulicami
Proszowic. Na

jego czele podazal
ulan krakowski na

koniu oraz brycz
ka z "para ksia
zeca" w asyscie
mlodych krako
wian. Ksiezna
i Ksiaze Zielo
nonózki zostali

powitani marszem
krakowskim.

Po przybyciu na
plac wystawowy
zostala wygloszo
na krótka liturgia,
po której nastapilo
poswiecenie zwie

rzat z okazji swieta ich patrona,
sw. Franciszka z Asyzu. Caly
Festiwal poprowadzili Mieczy
slaw Czuma i Leszek Mazan.

Kolo Gospodyn Wiejskich Lelowianki

Po tym jak prezes Waldemar
Bucki zabral glos, uroczystosc
oficjalnie otworzyl Wicemar
szalek Województwa Malo
polskiego Wojciech Kozak,
Prezes Polskiego Zwiazku
Hodowców Golebi Raso
wych i Drobnego Inwentarza
Jan Pajka, Starosta Powiatu
Proszowickiego Zbigniew
Wójcik, Dyrektor Instytutu
Zootechniki w Balicach Euge
niusz Herbut oraz Burmistrz

Gminy i Miasta Proszowice
Jan Makowski. Uroczystego
nadania tytulu Ksiecia i Ksiez
nej Zielononózki Kuropatwia
nej (na czesc Ksieznej Marii
Czartoryskiej - która zapo
czatkowala hodowle drobiu

z czego tych ostatnich bylo
najwiecej. W wolierach wysta
wiono natomiast bazanty oraz
rysie starego typu z hodowli
Waldemara Buckiego. Po raz
kolejny swoja obecnoscia na
Festiwalu zaszczycil nas Insty
tut Zootechniki Panstwowego
Instytutu Badawczego Kraków
-Balice, który wystawil owce
wrzosówki, króliki popielnian
skie, króliki nowozelandzkie
oraz cieszace sie najwiekszym
zainteresowaniem kury karma
zyny. Przy stoisku Instytutu
mozna bylo nie tylko dostac

interesujace ulotki,
ale takze skorzystac
z fachowej porady
jego pracowników.
Po raz pierwszy na
naszym Festiwalu
pojawilo sie stoisko
Uniwersytetu Rolni
czego w Krakowie,
któremu przewod
niczyl dr Krzysztof
Anders. Uniwersytet
zaprezentowal ges
koludzka oraz czubat
ke polska·

O godzinie 12:30
w Kosciele Parafial

nym NMP w Proszo
wicach zostala odpra
wiona uroczysta
Msza Swieta w inten
cji hodowców i ich
podopiecznych. Po
Mszy korowód wysta-

P raz czwarty

w podkra
kowskichOProszowicach

odbyl sie Malopolski Festi
wal Polskiej Zielononózki
Kuropatwianej. Glównym
organizatorem festiwalu bylo
Stowarzyszenie Proszowickich
Hodowców Golebi Rasowych
i Drobnego Inwentarza "Zielo
nonózka': Juz o godzinie 7:00
nastapilo otw'arcie placu wysta
wowego. W czesci zadaszonej
wystawione byly kury, kacz
ki, króliki, gesi oraz golebie,
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Jolanta Calik i Wojciech Kozak - Ksiezna
i Ksiazezielononózki kuropatwianej na
rok 2014-2015
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oraz medale wreczone przez
Prezesa Polskiego Zwiazku
Golebi Rasowych i Drobne
go Inwentarza Jana Pajke oraz
Komisarza wystawy Zdzisla
wa Walczyka. W imieniu
Instytutu Zootechniki dr
Józefa Krawczyk przekaza
la na rzecz Stowarzyszenia
"Zielononózka" pare kur
karmazynów oraz dwie pary
królików. Na okolicznosc

Festiwalu zostaly wykonane
kalendarze ze zdjeciami Ksie
cia i Ksieznej Zielononózki
na rok 2014/2015 oraz folde

ry zawierajace informacje
o poprzednich edycjach Festi
walu, o tradycji wybierania
Ksiecia i Ksieznej Zielononóz
ki oraz produktach tradycyj
nych zarejestrowanych przez
Stowarzyszenie. Dziekujemy
Prezesowi Polskiego Zwiaz
ku Janowi Pajce za obecnosc
i uczestnictwo w Festiwalu.

ERBUY

zapewni, ze rasie nie zagro
zi wyginiecie. Hodowcy
owacjami na stojaco podzie
kowali Wicemarszalkowi

Wojciechowi Kozakowi za
obecnosc i duze zaangazo
wanie na rzecz ratowania

ginacych i zagrozonych ras.

15.10.2014

twa i Rozwoju Wsi Marka
Sawickiego medale "Zaslu
zony dla Rolnictwa" wreczyl
Starosta Zbigniew Wójcik.
Otrzymali je: Andrzej Dubiel,
Waldemar Bucki, Wojciech
Kozak, Zdzislaw Kulis, Jerzy
Drozdz oraz Zdzislaw Fili

pek. Wszyscy wystawcy
zwierzat otrzymali puchary
za uczestnictwo w wystawie

siodelka i plastikowy
ruszt do wolier.

Podczas otwarcia
wlasciciel Waldemar

Bucki zaprezento
wal rysie w pieciu
kolorach: czarny
luskowaty z czarny
mi lotkami, czarny
luskowaty z bialymi
lotkami, czerwony
luskowaty i zólty luskowaty.

Obecny na spotkaniu
Wiceprezes PZHGRiDI
Stanislaw Wójcik podzieko
wal za zaproszenie, podkre
slaj,}c, ze bardzo sie cieszy
z wyróznienia rasy rys polski
i budowy golebnika, który

Klub Kola Gospodyn Wiejskich Szreniawa

oraz Klub Kola Gospodyn
Wiejskich "Szreniawa" dzia
lajacy przy Stowarzyszeniu
"Zielononózka':

Po tanecznych wyste
pach uczniów z Piotrko
wic Malych oraz zespolów
ludowych "Zielononózka"
oraz "Na krakowska nute"
nadszedl czas na wyróznienia.
W imieniu Ministra Rolnic-

Czlonkowie SPHGRiDI z malymi Lelowiakami w strojach krakowskich

Golebnik zostal wybudo
wany przez firme profesjo
nalnie zajmujaca sie budo
wa tego typu budynków.

Projekt budynku
byl wzorowany
na golebnikach
z gospodarstwa
Marka Rzep
ki - wybitnego
hodowcy oraz
producenta arty
kulów dla hodow
ców drobiu.

Dodatkowo prze
kazal on wyposa
zenie do golebni
ka: miski legowe,
karmidla, poidla,

dodatkami (szparagi, grzyby
kurki, boczek) i wydawana
gosciom. Pomoca sluzyli mu
uczniowie-kucharze z Zespolu
Szkól w Piotrkowicach Malych
pod przewodnictwem Iwony
Kobas.

Nie zabraklo takze stoisk

gospodyn wiejskich, które
czestowaly wlasnorecznie
przygotowanymi specjala
mi na bazie jaj zielononózki
kuropatwianej. Odbyl sie takze
konkurs kulinarny na najlep
szy "Omlet Proszowicki".
Komisja pod przewodnictwem
dr inz. Jolanty Calik, dr Józefy
Krawczyk, Jana Pajki, Euge
niusza Herbuta, Waldemara

Buckiego oraz Mieczyslawa
Czumy pierwsze miejsce za
przygotowany omlet przyznala
Kolu Gospodyn Wiejskich ze
Szczytnik. W konkursie braly
udzial: Kolo Gospodyn Wiej
skich "Lelowianki", Zespól
Szkól w Piotrkowicach Malych

Otwarcie golebnika

15pazdzierni-

ka 2014 roku
w Lelowicach

(Malopolska)
miala miejsce uroczystosc
otwarcia pierwszego w Polsce
wzorcowego golebnika do
hodowli golebi rasy rys polski.
Uroczystego otwarcia i prze
ciecia wstegi w asyscie dzieci
w strojach krakowskich doko
nali Wicemarszalek Woj. Malo
polskiego Wojciech Kozak,
Starosta Powiatu Proszowickie

go Zbigniew Wójcik, Przewod
niczaca Powiatu Proszowickie
go Barbara Gacek, Burmistrz
Gminy Nowe Brzesko Grze
gorz Czajka, Wójt Gminy
Palecznica Marcin Gawel oraz

Posel na Sejm RP Jan Kubik.

Wstege przecinaja Starosta Zbigniew
Wójcik, Wicemarszalek Woj. malopolskiego
Wojciech Kozak oraz Wójt Gminy
Palecznica Marcin Gawel.

- pazdziernik-grudzien 2014137


