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Biuro '"formacji i Promocji Mias~ll'- Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle 

1. Nazwa organizatora: 

Kolo Miasto nr I PZW w Kędzierzynie-Koźlu 

Nazwa wydarzenia: 

Czynny wypoczynek dzieci ze szkół podstawowych z Naszego miasta ,z okazji Dnia 

Dziecka nad wodami PZW . 

2. Termin oraz miejsce przedsięwzięcia (opcjonalnie harmonogram): 

19.09.2020 rok Januszkowice 

3. Zasięg terytorialny: 

powiatowy 

4. Charakter przedsięwzięcia (sportowy, kulturalny, konkurs, festyn): 

Konkurs-festyn 

Liczbowe określenie uczestników: 

- Uczestników 18. 

- gości/widzów: 40 

- organizatorów: 14 

5. Opis realizacji wydarzenia: 

Po raz XIV ty Koło Miasto nr 1w Kędzierzynie-Koźlu zorganizowało 
zawody wędkarskie pod Patronatem Pani Prezydent naszego miasta 
Kędzierzyna- Koźla Sabiny Nowosielskiej .W tym roku ze względu na 
panującą sytuację zawody te odbyły się w innym terminie i w innym 
miejscu .z uwagi na postawioną nową wiatę przy Naszych wodach 
postanowiliśmy tam zorganizować te zawody .Przy ładnej pogodzie 
dzieci zaczęli łowić ryby w grupach .po 1,5 godzinnej wyczerpującej 
rywalizacji zostały podane wyniki Przed zawodami dla dzieci komisji 
sędziowska przeszła po każdym stanowisku szykując zanętę oraz 
stanowiska ,aby zawody te odbyły się wzorowo i bezpiecznie .Jak co 
roku każde dziecko otrzymało w nagrodę wędkę oraz medal a zespół 
zawodników puchar puchary jak i nagrody wręczali zaproszeni goście 
w osobach przewodniczący Rady miasta w Kędzierzynie-Koźlu Pan 
Ireneusz Wiśniewski. Andrzej Sałacki trener kadry Polski w 
ujeżdżaniu konia ,Bronisław Piróg. Panią Prezydent reprezentowała 
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Pani Teresa Głuszek z Biura Informacji i Promocji Miasta Kędzierzyn
Koźle oraz zasłużeni wędkarze Naszego koła. W zorganizowaniu 
naszej imprezy czynnie włączyli się druhowie Ochotniczej Straży 
pożarnej w Januszkowieach , Rada Sołecka w Januszkowicach która 
zakupiła słodycze ,Stowarzyszenie Odnowy Wsi w Januszkowieach 
piekło ciasta dla wszystkich uczestników oraz Mniejszość niemiecka z 
Januszkowie pomagała w organizacji oraz pokazała pokaz gry na 
instrumencie muzycznym. Po zawodach każdy kto był uczestnikiem 
naszego pikniku został poczęstowany ciastem ciepłą grochówką oraz 
ciepłymi kiełbaskami. Bardzo serdeczne podziękowania składamy dla 
Pani Prezydent za patronat, członkom naszego koła jak i Zarządowi 
opolskiemu PZW na czele z dyrektorem biura kol. Jakubem Roszakiem 
W delegacji z Okręgu PZW uczestniczyli ponadto Jerzy liberka 
Przewodniczący komisji gospodarczej ,Marek Waszkiewicz 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZOPZW 

Zawody te odbyły się zgodnie z zaleceniami sanitarnymi. 

6. Szczegółowy opis sposobu promocji wydarzenia (radio, plakaty, gazeta): 

Poprzez ogłoszenia telefoniczne - meilowe strony internetowe Facebook 

Informacja o partnerach i sponsorach oraz ich wkład w przedsięwzięcie: 

Mniejszość niemiecka Januszkowie pieczenie ciast 

Sołectwo Januszkowice zakup słodyczy 

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Januszkowice pieczenie oraz gotowanie przysmaków 

Starostwo Powiatowe Kędzierzyn-Koźle zakup słodyczy i nagród 

CASYNO Państwo Kotowiczowie gotowanie grochówki 

Koło PZW miasto Kędzierzyn-koźle zakup golonek i nie tylko 

Ochotnicza Straż Pożarna w Januszkowieach 
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