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Piła, 14.02.2021

Komunikat informacyjny nr. 2/2021

Szanowni Członkowie Klubu oraz Sympatycy naszego Klubu, informuję, że w bieżącym roku będziemy obchodzić XXV – Lecie
działalności statutowej naszego Klubu, uroczystość planujemy przeprowadzić w 2 dekadzie września – o ile warunki sanitarne
obowiązujące w sporcie będą przychylne.
Nadmieniam, że rys historyczny klubu ważniejsze wydarzenia statutowe, wyniki oraz osiągnięcia sportowe zawodników i
trenerów były przedstawione z okazji XX - Lecia Klubu, informacje klubowe aktualizowane są bieżąco na naszej stronie a ponadto
w regionalnych mediach.
Szanowni, aktualnie przygotowujemy informacje o klubie, zawodnikach, trenerach, działaczach a przede wszystkim o
wydarzeniach związanych z życiem pilskiego strzelectwa sportowego, historycznego, o zawodach strzeleckich i innych
przedsięwzięciach – zrealizowanych i nie zrealizowanych.
Rozpatrując działalność strzelecką klubu w aspekcie regionu pilskiego musze stwierdzić, że od roku 2001 tylko nasz klub brał
udział w reprezentowaniu Powiatu Pilskiego oraz Miasta Piła, do 2001 roku była jeszcze sekcja strzelecka WKS „Sokół” Piła.
Uważam, że osiągnięcia Klubu to praca Zarządu, Zawodników, Trenerów, Rodziców Zawodników oraz Działaczy związanych z
Klubem, to dzięki dobrej atmosferze społecznej ( byli tacy co chcieli to zniszczyć) osiągnęliśmy w każdej dziecinie najwyższy
poziom w śród Pilskich Klubów Sportowych, zarówno sportowy jak i organizacyjny w zakresie imprez oraz współpracy z innym
stowarzyszeniami sportowymi.
Przypomnę, że z żadnego z Pilskiego Klubu Sportowego zawodnicy nie ustalili aktualnych Rekordów Polski, nasze
zawodniczki ustaliły dwa dotychczas niepobite Rekordy Polski, to nasz klub w 2008 roku zajął II miejsce wśród klubów strzeleckich
PZSS podczas Finału OOMŁ, rozpatrując Finały OOMŁ również w innych dyscyplinach sportu żaden inny Klub w Pile tego nie
dokonał, nasz Klub w roku 2009 zajął I miejsce wśród Klubów Powiatu Pilskiego, to my organizowaliśmy w latach 2013-2014-2015
Finały Mistrzostw Polski w konkurencji „ruchoma tarcza 10 m” z udziałem Łukasza Czapli 7 krotnego Mistrza Świata.
Szanowni, w celu urozmaicenia oraz zwiększenie informacji o działalności naszego Klubu , jego oddziaływaniu wychowawczym
oraz promowaniu strzelectwa sportowego i historycznego w Powiecie Pilskim oraz Mieście Piła ( którego Władze zapomniały od
2018 roku o strzelcach jako grupie społecznej), uważam, że Powinniśmy Wspólnie opracować „Historię Klubu na XXV Lecie”.
ZAPRASZAM WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH DO
PRZESYŁANIA WŁASNYCH HISTORYCZNYCH INFORMACJI – ZDJĘĆ – ITP.O NASZYM KUBIE.
Najciekawsze informacje oraz zdjęcia przesłane na adres email: icila@wp.pl oraz do Pani wiceprezes ks-agi03@wp.pl
zostaną ujęte z danymi autora w opracowywanym jubileuszowym biuletynie informacji o Klubie.
Poniżej zdjęcie z uroczystości XX Lecia Klubu.

Informuję, że aktualnie przyjmowane są wnioski na przedłużenie licencji – z PZSS otrzymaliśmy już 3 przesyłki z licencjami, informacje
u Prezesa Arka Tel.507-372-307, biuro klubu czynne we środy w godz.16.00 – 18.30 ( po kontakcie telefonicznym z funkcyjnym Zarządu).
Planujemy rozpocząć zajęcia we wszystkich grupach po otrzymaniu informacji dotyczącej odblokowania działań w sporcie strzeleckim
na obiektach otwartych oraz zamkniętych, treningi, konsultacje, zawody oraz szkolnie dla „prowadzących strzelanie”.
Nadmieniam, że na stronie jest wykaz czołowych Naszych Strzelców, Zarząd Klubu przygotował za miejsca I – II – III w poszczególnych
konkurencjach okolicznościowe puchary natomiast do 8 miejsca dyplomy, planowane wręczenie w ramach spotkań w sali strzeleckiej klubu.
Zapraszam do Współpracy, Kazimierz Sadowski – prezes wolontariusz.

