Gmina Pieńsk

Wędkarze podsumowali 2018 rok

W dniu 27.01.2019 w EuRegioKom w Pieńsku spotkali się wędkarze z tutejszego Koła PZW aby rozliczyć miniony 2018
rok i wypracować plan działania na 2019.
Zebranie tradycyjnie otworzył Prezes Koła w Pieńsku kol. Tomasz Mach. Uczczono minutą ciszy tych wędkarzy, którzy
odeszli na inne łowiska. Po wstępie przewodnictwo obrad objął po jawnym głosowaniu kol. Zdzisław Holek.
Na zebranie przybyło 30 osób, które miały głos w sprawie podejmowania ważnych dla koła postanowień. Po
zakończeniu formalnych procedur był czas też na wręczenie wyróżnień wędkarzom, którzy w 2018 roku odnosili
sukcesy na poziomie koła.
Nagrody w postaci statuetek wręczali Prezes Koła PZW i delegat z ramienia Zarządu Okręgu w Jeleniej Górze kol. Jerzy
Pozierak.
Po złożeniu sprawozdań z działalności wszystkich komisji i zarządu co do których nie było zastrzeżeń przyszedł czas
na dyskusje. Wędkarze podkreślali w swych wypowiedziach głównie sprawę śmieci nad brzegami naszych wód.
Wszyscy zgodnie uznali ze jest to patologiczny temat, który dotyczy nie tylko naszych wędkarzy.
Jako nowość w kole uczestnicy zebrania podjęli uchwałe w sprawie odpracowania 1 godziny w ciągu roku na rzecz
koła albo w zamian ekwiwalent pieniężny w wysokości 5zł. Uchwała wejdzie w życie z dniem 01.01.2020.
Inną nowością jest przywrócenie zawodów nocnych w sprawie tej podjęto też odpowiednią uchwałę. Trzeba podkreślić
że generalnie w Kole PZW w Pieńsku nie ma żadnych spraw, które by rzutowały na pracę Zarządu Koła.
Warto podkreślić o czym była mowa, to zaangażowanie i działalność szkółki wędkarskie, która pod czujnym okiem kol
Marcina Grześkowa z zawodów na zawod odnosi coraz większe sukcesy. Rozwijanie pracy z dziećmi i młodzieżą jest
też jednym z celów działalności PZW w to wszystko pragnie wpisać się także nasze koło. Zebranie które rozpoczęto o
godz 10:155 trwało do 12:30 i przebiegało w przyjacielskiej atmosferze. Nie odnotowano żadnych niepokojących
wypowiedzi które miałyby świadczyć o rozdźwiękach w działalności koła PZW w Pieńsku.
Dużych ryb i bezpiecznych powrotów z łowisk także życzenia na nowy rok 2019 towarzyszyły zakończeniu obrad
zebrania sprawozdawczego które w imieniu Zarządu Koła złożył Kol. Tomasz Mach,
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