Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele!
Na wstępie serdecznie Wam dziękuję za to, że zdecydowaliście się być delegatami
na XXI Zjazd Delegatów PZPC. Świadczy to o Waszej odpowiedzialności i trosce za
dyscyplinę, w sytuacji w jakiej się aktualnie znalazła. Za to, Drodzy Delegaci, mam do Was
wszystkich – byłych zawodników, trenerów, działaczy oraz sędziów ze wszystkich okręgów
w Polsce - ogromny szacunek!
W szczególny sposób dziękuję tym, którzy zdecydowali się kandydować do władz
naszego związku, do poszczególnych komisji. Za kilkanaście godzin, w sobotni dzień 17
grudnia 2016 roku, w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie, wspólnie
wybierzemy nowe władze Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów, w tym prezesa na
kadencję 2017-2020. To bardzo ważny moment w pięknej historii naszej dyscypliny!!!
Wszyscy mamy świadomość odpowiedzialności, jaka na nas spoczywa. Wspólnie dokonajmy
zmian, ale uczyńmy to mądrze i z rozwagą.
Szanowni Pastwo, czas zacząć się wzajemnie szanować, być razem, ufać sobie i
pomagać! Podnoszenie ciężarów mamy w Polsce jedne, jedne tradycje, jeden kierunek
działania. Działajmy wspólnie. Z tym apelem zwracam się do wszystkich – do zawodniczek
i zawodników, byłych sportowców dyscyplin, trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy.
Działając razem oraz szanując się nawzajem, możemy osiągać wielkie sukcesy sportowe
i organizacyjne!
Jako kandydat do objęcia zaszczytnej funkcji Prezesa PZPC, zapewniam Was, że
motywem mojego działania w dyscyplinie była jest i będzie współpraca ze wszystkimi! Mam
świadomość, że czeka nas bardzo ciężka praca, ale tylko takie podejście jest gwarantem
sukcesów.
Dzisiaj nadchodzi moment, kiedy wszystkie sprawy złe, można wreszcie zmienić. Mam
autorski pomysł na uporządkowanie sytuacji, nie tylko w naszych ciężarach, ale także w
całym Polskim Związku Podnoszenia Ciężarów! Zaprezentuje go – jako kandydat na funkcję
Prezesa PZPC – podczas obrad XXI Krajowego Zjazdu Delegatów!
Niech powróci znów normalność oraz wspólne, profesjonalne działanie całego związku,
nowego Zarządu i nowego Prezesa.
Dlatego proszę Was bardzo o głos na mnie podczas XXI Krajowego Zjazdu Delegatów.

Z wyrazami szacunku
Mariusz Jędra

