
Laureatem  Specjalnych  „Cisów  Przybiernowskich”  jest  koło  wędkarskie,  które

powstało 17 lutego 1975 roku. Można je uznać za specyficzne, gdyż obce są mu problemy

wynikające z chęci  niezdrowego konkurowania,  nie  notuje  się pracy sądów koleżeńskich,

wszelkie sprawy załatwiane są podczas dyskusji i konstruktywnych rozmów. Można by rzec,

że ten schemat nie pasuje do dzisiejszych czasów pędu, pośpiechu, kłótni i słów „za wszelką

cenę”.

Nad jeziorem przybiernowskim jakby czas płynął wolniej. W tym miejscu jest jakaś

magia spokoju i refleksji. A oprócz tych filozoficznych dogodności są tu także ryby i to duże.

Sądzę, że jest to zasługa ludzi – dobrych ludzi, których można tu spotkać, wędkować i z nimi

żyć.

Ale wędkarstwo to nie tylko łowienie ryb. Od lat Koło Wędkarz w Przybiernowie dba

o rozwój edukacji wędkarskiej – corocznie w okresie wakacyjnym organizowane są warsztaty

ekologiczno – wędkarskie z pracownikami nauki przy wsparciu Gminy i  Zarządu Okręgu

PZW  w  Szczecinie.  W  ten  sposób  wyrastają  nam  kolejne  pokolenia  kulturalnych  i

świadomych wędkarzy. Młodzież w dobie tabletów w taki sposób zauważa, że można miło

spędzić czas na świeżym powietrzu, a przy okazji poznać namacalnie magię natury. 

Liczne spotkania wędkarskie organizowane przez Zarząd Koła cieszą się zawsze dużą

frekwencją.  Na każde zawody przychodzi około 50 uczestników. To naprawdę sporo przy

Kole liczącym 215 członków. Zawsze jest miło, smacznie i sympatycznie. Kilka razy w roku

wędkarze organizują sprzątanie naszego jeziora dbając o to, aby wypoczywało się nam czysto

i bezpiecznie. 

W Przybiernowie prężnie działa grupa Społecznej Straży Rybackiej PZW skupiona w

Kole Wędkarz, która nie licząc się z pogodą oraz porą dnia i nocy dzielnie patroluje naszą

wodę chroniąc ją przed kłusownictwem.



W  Kole  Wędkarz  w  Przybiernowie  udało  się  utrzymać  wysoki  poziom  kultury

wędkarskiej przy zachowaniu spokoju i błogiej sielanki, ale to nie przyszło samo. To efekt

wspólnej  pracy  i  chęci  doskonalenia.  Dowodem  na  to  niech  będzie  ostatnio  zakupiony

sztandar,  który  ma  przypominać  o  godnym  i  prestiżowym  członkostwie  w  Kole  PZW

w  Przybiernowie.  Sztandar  został  sfinansowany  dzięki  darczyńcom,  sponsorom  i

mieszkańcom Przybiernowa, którzy zauważają społeczną działalność Koła.

Wędkarze z Przybiernowa to jedno z niewielu tak dobrze działających kół w regionie a

nawet i w kraju! 

Laureat Specjalnych „Cisów Przybiernowskich”:

Koło Wędkarz nr 42 w Przybiernowie.


