
Sprawozdanie pracy z młodzieżą za 2018r.

W roku 2018 udało nam się przeprowadzić dwie imprezy skierowane do dzieci, które były 
uwzględnione w harmonogramie zawodów naszego koła.

Pierwsza z nich to czerwcowy Dzień Dziecka. Zawody te jak i „Wędkowanie z Gwiazdą” 
zostały rozegrane na akwenie „Kiszka”.
Klasyfikacja była przeprowadzona w 4 kategoriach wiekowych.
W kategorii do 5 lat zwyciężyli:
1- Kilarska Amelia
2- Kachel Kacper
3- Molendowicz Maciej
Kategoria 6-9 lat:
1- Szik Daria
2- Czarnik Daniel
3- Gajda Sara
Kategoria 10-12 lat:
1- Tomaniak Oliwia
2- Jędrzejczyk Marcin
3- Deszczka Mateusz
Kategoria 13-16 lat:
1- Młynarski Tomasz
2- Urbanowski Aleks
3- Gendera Krzysztof



Drugi raz spotkaliśmy się z młodymi wędkarzami na zawodach, które już kilka lat 
organizujemy a mowa tu o „Wędkowaniu z Gwiazdą”. 
Pomimo kapryśnej pogody frekwencja dopisała.
Tegoroczna Gwiazdą był nowy nabytek ZAKSY siatkarz Tomasz Kalembka (zamiłowany wędkarz),
który przekazał dzieciom zdjęcia i gadżety klubowe oraz nagrodę specjalną piłkę z autografami 
wszystkich zawodników drużyny.
Wyniki w kategorii do 5 lat:
1- Kilarska Amelia
2- Masełko Tomasz
2- Badura Krystyna
3- Kędzierski Maciej
Kategoria 6-9 lat:
1- Krawczyk Adam
2- Czarnik Daniel
3- Gajda Sara
3- Krzynówek Małgorzata
Kategoria 10-12 lat:
1- Jędrzejczyk Marcin
2- Tomaniak Oliwia
3- Grzybowska Małgorzata
Kategoria 13-16 lat:
1- Młynarski Tomasz
2- Woźniak Aleksandra
3- Urbanowski Marcel

Wielkie słowa uznania dla wszystkich dzieci, które wspaniale radziły sobie z wędką.
Po zmaganiach nad wodą najmłodsi wraz rodzicami (opiekunami) oraz zaproszonymi gośćmi udali 
się na stanicę „Hula-Gula”, gdzie czekał na wszystkich ciepły posiłek w postaci kiełbasek z ogniska
waty cukrowej, słodyczy i zimnych napojów.
Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni sprzętem wędkarskim oraz wyprawkami szkolnymi.
Obydwóm imprezom oprócz wędkowania towarzyszyły wszelakie atrakcje, które by było ciężko 
wszystkie wymienić. Najbardziej oblegany był dmuchany zamek, pływanie motorówkami z 
ratownikami WOPR, malowanie twarzy oraz inne gry i zabawy.
Zawody były objęte patronatem Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle Sabiny Nowosielskiej, która 
osobiście dopingowała zmagania dzieciaków.
Wszystkie atrakcje nie obyły by się bez wsparcia sponsorów oraz osób, które pomagały przy 
organizacji.

W zawodach i konkursach wzięło udział 110 dzieciaków, a łącznie z opiekunami, 
zaproszonymi gośćmi i organizatorami współzawodniczyło i dobrze się bawiło blisko 300 osób.
Dziękujemy wszystkim za udział i zapraszamy za rok.




