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47-200 Kędz i erzyn -Koźle 
SPRAWOZDANIE 

z realizacji przedsięwzięcia promującego miasto Kędzierzyn- Koźle 

1. Nazwa przedsięwzięcia: zawody wędkarskie pod nazwą " Wędkowa nie z gwiazdą" 

połączone z festynem rekreacyjno-sportowym_ 

2. Miej sce i t ermin imprezy: 31.08.2019 w godz. 9.00- 13.00 na zbiorniku wodnym "Kiszka" 

w Kobylicach i na stanicy wędka rskiej "Hula Gula" przy akwenie Dębowa w gm. Reńska Wieś . 

3. Organizator imprezy : Koło Polskiego Związku Wędka rski ego Reńska Wieś- Kofama, 
Kędz ierzyn- Koź le, ul Piastowska 51 B. 
Współorgan izatorem imprezy jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe odd z iał 

Kędzierzyn - Koź l e oraz SOdzucker Polska Cukrownia Cerekiew w Polskiej Cerekwi. 

4. Liczba uczestników: w imprezie udział wz ięło: 

55 dzieci i młodzieży 

90 opiekunów i rodziców 
25 organizatorów 
Łącznie 170 osób 

5. Zasięg przedsięwzięcia : objął tereny: miasta Kędz ierzyn- Koź le, Powiatu Kędz i erzyńsko

Kozielskiego, Gminy Reńska Wieś. 

6. Osiągnięte cele przedsięwzięcia: impreza pod nazwą "Wędkowanie z gwiazdą" 
skierowana była do dzieci i młodz ieży z terenu Kędzierzyna- Koź la oraz pobliskich 
miejscowości, w formie zawodów wędka rskich w czterech grupach wiekowych. Połączone 
one były z innymi konkurencjami sportowo- rekreacyjnymi oraz z poczęstunkiem tj .: 
pieczenie kiełbasy na ognisku, kręcenie waty cukrowej i wydawanymi napojami. 
Celem przedsięwzięcia była promocja wędkarstwa jako formy aktywnego wypoczynku, 
rozwijania wiedzy ekologicznej i ochrony środowiska , bezpiecznego zachowania s ię nad 
wodą a także integracja środowiska wędkarzy z l oka lną społecznośc i ą . 

Impreza ta była zorganizowana we współpracy z WOPR-em w Kęd zierzynie- Koźlu . 

7. Impreza t a była objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Kędzierzyn- Koźle. 

8. Świadczenia finansowe: 

- z Urzęd u Miasta Kędzierzyn- Koź le otrzyma li śmy 600 PLN 
- ze Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie- Koźlu również 600 PLN 
Ww. środ ki zostały przeznaczone na zakup upominków dla dzieci i młodzieży. 

9. Całkowity koszt przedsięwzięcia: 4843 PLN, w tym ze środków własnych koła 

przeznaczono 3643 PLN. 



10. Opis formy promocji miasta Kędzierzyn- Koźle: 

- informacje na stronach internetowych 
- dokumentacja fotograficzna 
- ekspozycja banerów: miasta Kędz ierzyn- Koź l e i St arostwa Powiatu Kędz ierzyńsko-

Kozielskiego. 

11. Gwiazdami imprezy byli zawodnicy klubu siatkarskiego Zaksa Kędz ie rzyn- Koź le Sławomir 

Jungiewicz oraz Korneliusz Banach 

12. Honorowymi gośćmi byli: V-ce prezydent miasta Kędzierzyn- Koźle Wojciech J agiełło, 

członek za rządu Starostwa Powiatowego w Kędz i erzynie- Koźlu Paweł Masełko, Prezesi 
WOPR w Kędz ierzynie Koźlu Tadeusz Witko oraz Stanisław Wolkiewicz. 

Kędz ierzyn- Koź l e 2.09.2019 Za za rząd 


