
Sprawozdanie z pracy z młodzieżą w kole PZW Reńska-Wieś Kofama w roku 2017

Koło Reńska Wieś- Kofama w 2017 roku zorganizowała 2 duże imprezy, które były 
skierowane dla dzieci i młodzieży.

DZIEŃ DZIECKA
Tradycyjnie od blisko 20 lat w pierwszych dniach czerwca wyspa na Odrze w Kędzierzynie –

Koźlu jest miejscem spotkania dzieci i młodzieży na zawodach wędkarskich i pikniku rodzinnym
organizowanym  z  okazji  Dnia  Dziecka  przez  Koło  PZW  Reńska  Wieś  –  Kofama.  Mimo
zapowiadanej  gwałtownej  zmiany  pogody  wyspa  od  wczesnych  godzin  rozbrzmiewała  gwarem
dzieci  oczekujących  wraz  z  opiekunami  i  uzbrojonymi  wędkami  na  rozpoczęcie  zawodów.
Ostatecznie i pogoda i dobre nastroje i ryby, a także wysoka frekwencja uczestników i gości dopisały.
Wśród uczestników i opiekunów można było zauważyć wielu wytrawnych wędkarzy. Byli także tacy
,którzy z łezką w oku obserwowali poczynania dzieci wspominając swoje pierwsze wędkowanie oraz
starty w podobnych zawodach przed kilkunastoma latami.  Organizatorzy przygotowali  dla trzech
grup wiekowych około 100 stanowisk do bezpiecznego wędkowania oraz 20 osobową grupę sędziów
i  instruktorów,  którzy  opiekowali  się  wraz  z  rodzicami  wędkującymi  dziećmi.  Od  strony wody
bezpieczeństwa  uczestników  zawodów  strzegli  ratownicy  WOPR,  którzy  po  zakończeniu  części
sportowej zawodów zorganizowali dla nich przejażdżki łodziami po Odrze. Zwycięzcy zawodów w
poszczególnych kategoriach otrzymali puchary, cenne nagrody w postaci sprzętu wędkarskiego oraz
promocyjne koszulki Koła Reńska Wieś- Kofama i czapki WOPR Kędzierzyn – Koźle.  Podobne
nagrody,  upominki  i  słodycze otrzymali  wszyscy startujący.  W imieniu  Marszałka Województwa
wręczono także puchary zwycięzcom zawodów o puchar Marszałka członkom Koła Reńska Wieś-
Kofama. Gośćmi imprezy byli Wiceprezes Zarządu WOPR Oddział Kędzierzyn – Koźle Tadeusz
Witko oraz Prezes Koła PZW Kędzierzyn – Koźle 1 i Członek Zarządu PCK - Mieczysław Ferdzyn.
Imprezę prowadził Prezes Koła Marian Magdziarz wraz z Członkami Zarządu, Komisji Rewizyjnej i
Sądu Koleżeńskiego oraz Woluntariuszami. Sędzią Głównym Zawodów był Andrzej Mazur.

Wyniki zawodów:
Grupa wiekowa 6 – 9 lat

1.Maja Ujma – 1280 p-w
2.Milena Słaboń – 780 p-w
3.Krużołek Karolina – 700 p-w

Grupa wiekowa 10-12 lat
1.Alot Mateusz - 520 p w
2.Petryszyn Oliwia – 440 p w
3.Urbanek Dominik – 300 p-w

Grupa wiekowa 13 – 16
1.Skomski Bartosz – 2200 p w
2.Duda Mateusz – 280 p-w
3.Grzybowski Hubert- 80 p-w

Największa ryba zawodów: Leszcz 1030-Ujma Maja





WĘDKOWANIE Z GWIAZDĄ
W dniu - 26.08.2017r. Koła PZW Reńska Wieś Kofama w partnerstwie z Kołami: Azoty i

Kędzierzyn-Koźle  nr  1  zorganizowały  kolejną  wspólną  imprezę,  której  adresatami  były  dzieci
zamieszkujące powiat kędzierzyńsko – kozielski, choć tym razem nie zabrakło uczestników z innych
powiatów .W grupie wiekowej 10-12 lat wystartowały także dzieci z Anglii. Mowa tu rzecz jasna o
zawodach pod nazwą „Wędkowanie z  Gwiazdą",  które rozegrane zostały na rzece Odrze i  były
wędkarskim  zakończeniem  wakacji.  „Wędkowanie  z  Gwiazdą”  odbyło  się  w  tym  roku  pod
Honorowym Patronatem Prezydenta  Miasta  Kędzierzyn-Koźle  Sabiny Nowosielskiej,  która  była
także  gościem  imprezy.  Nasze  wspólne  przedsięwzięcie  okraszone  było  –  jak  każdego  roku  –
spotkaniem z Gwiazdami  sportu tj.  siatkarzami ZAKSY aktualnym Mistrzem Polski:  Jungiewicz
Sławomir, Rejno Krzysztof, Zapłacki Krzysztof, Drzyzga Tomasz (menadżer drużyny) oraz trenerem
Andrea Gardinim. W tym roku wielką niespodzianką dla dzieci i kibiców był udział w imprezie
znanego  i  cenionego  oraz  powszechnie  lubianego  trenera  Waldemara  Wspaniałego.  Nasi  goście
okazali  się  być  niezwykle  otwartym,  cierpliwymi  i  życzliwymi  dla  dzieci  i  ich  opiekunów.
Wykazywali  także  duże  zainteresowanie  wędkarstwem  i  pracą  z  dziećmi  Polskiego  Związku
Wędkarskiego. Wśród obecnych i  byłych siatkarzy ZAKSY jest  wielu wędkarzy.  Zarząd Okręgu
Opolskiego  przyznał  Pani  Sabinie  Nowosielskiej  oraz  Klubowi  ZKSA medale  za  zasługi  dla
wędkarstwa opolskiego. Medale wręczył Marian Magdziarz członek Zarządu Okręgu przy aplauzie
dzieci i rodziców. Sobotnie spotkanie stało się rodzinnym, sportowym piknikiem z ZAKSĄ: były
rzuty kulą  zanętową na celność,  ćwiczenie  celności  w wykonaniu  szanownych mam,  wyścigi  w
workach, przeciąganie liny: dzieci, rodziców, działaczy kół wędkarskich a przede wszystkim zawody
wędkarskie.  Wszyscy zwycięzcy konkursów zostali  nagrodzeni.  Dzieci  wzięły również  udział  w
swoistym  kursie  ratownictwa  medycznego  zorganizowanego  przez  Ochotniczą  Straż  Pożarną
Oddział Ratownictwa Wodnego Koźle oraz w pokazie sprzętu i działań Policji. Ratownicy WOPR
dbali o bezpieczeństwo uczestników imprezy oraz organizowali przejażdżki łodziami po Odrze .A
wszystko to w świetnej, rodzinnej atmosferze, z uśmiechem, serdecznością i przekonaniu, że razem
można  więcej.  Co  nasze  koła  udowodniły  kolejny  raz!
Zawody wędkarskie rozegrane zostały w trzech kategoriach wiekowych: 6 – 9, 10 – 12 i 13 – 16 lat.
W kategorii 6-9 lat podium ukształtowało się następująco:
1.SłotaMarlena1300p,
2. Kędzierski Szymon 1225p
3. Kędzierski Maciej 1220p.
W kategorii 10-12 lat:
1. Deneka Jan 2930p.
2. Alot Mateusz 2070 p
3. Kordek Karol 1430 p

W kategorii 13 – 16 lat:
1. Młynarski Tomasz 1040 p
2. Grzybowski Hubert 660 p
3. Wojtaszek Patrycja 270p

Nagrodzony został także łowca największej ryby - 600gr klenia Deszczka Mateusz.

Niezwykle ważnym jest fakt, że w naszym działaniu każde dziecko było zwycięzcą, ponieważ liczyła
się tak naprawdę dobra zabawa i sam udział w wędkowaniu, zabawach sportowych oraz pokazach.
Każde  dziecko  zostało  nagrodzone  :  materiałami  promocyjnymi  ZAKSY sprzętem wędkarskim,
przyborami  szkolnymi,  koszulkami  z  logo  Koła  Reńska  Wieś  Kofama  itp.  Był  też  czas  na
pamiątkowe zdjęcie z Mistrzem Polski, autograf np. na koszulce, piłce itp. Impreza od kilkunastu lat
cieszy się dużą popularnością. W zawodach i konkursach wzięło udział blisko 100 dzieci. Łącznie z
rodzicami opiekunami i organizatorami współzawodniczyło i dobrze się bawiło około 500 osób.



 

 



 

 





Nasi  najmłodsi  zawodnicy brali  również  udział  w 6 zawodach kołowych w dyscyplinach
spławikowej oraz spinningowej. Bezkonkurencyjna zarówno w spławiku jak i w spinningu okazała
się nasza perełka juniorka Natalia Polok. Wywalczyła 1 miejsce w dyscyplinie spławikowej
o Puchar  Marszałka Województwa Opolskiego. Zdobyła też tytuł Wędkarza Roku w dyscyplinie
spinningowej w kategorii junior. Należy nadmienić, że wszystkie dzieci na podium otrzymały cenne
nagrody,   a  wszyscy  uczestnicy  poczęstunek  po  zawodach.  Wszystkim  dzieciom  serdecznie
gratulujemy i zapraszamy na kolejne zawody. 

 
 

 

Do zobaczenia nad wodą !!!

Sprawozdanie opracowali:
Jędrzejczyk Tomasz- v -ce prezes ds. sportu
Juda Przemysław- rzecznik prasowy


