Sprawozdanie z pracy z młodzieżą
w kole PZW Murów w roku 2014
styczeń
Od początku stycznia do końca kwietnia w każdą środę o godz. 18.00 w sali wiejskiej
w Zagwiździu prowadzono z dziećmi zajęcia z wędkarstwa rzutowego. Powstają dwie
drużyny Murów 1 i Murów 2.

11. styczeń – w Ozimku odbyło się spotkanie opiekunów szkółek młodzieżowych okręgu
PZW Opole celem podsumowania roku 2013 i przedstawieniem planu pracy na rok 2014.

01. luty - w Ozimku dwie drużyny Murów 1 i Murów 2 startują w pierwszych halowych
zawodach rzutowych

02. marzec – startujemy w Grodkowie w drugich zawodach rzutowych.

30. marzec – startujemy w trzecich zawodach w Gogolinie, które są również początkiem
kwalifikacji w XXI Turnieju Młodzieży Wędkarskiej. W teście z wiedzy ekologiczno –
wędkarskiej zajmujemy w trzech kategoriach U12, U14 i U16 odpowiednio 3, 4, 5, 9 i 10
miejsce indywidualne co daje drużynowo 4 i 8 miejsce na 17 drużyn.

11. kwiecień – w Ozimku odbywa się dwu dniowe szkolenie dla instruktorów wędkarstwa
rzutowego. W trakcie warsztatów zdobyto umiejętności w w/w zakresie, którą
przekazywał trener kadry narodowej w wędkarstwie rzutowym.

27. kwiecień – na Odrze w Opolu odbyły sie zawody wędkarskie o "Puchar Grabówki".
Kadeci z Zagwiździa zrzeszeni w kole PZW Murów zajęli odpowiednio 1, 2 i 4 miejsce.

10. maja – startujemy na stadionie w Grodkowie w Mistrzostwach Okręgu PZW Opole w
Wędkarstwie Rzutowym. W konkurencji sprawnościowej indywidualnie nasza
zawodniczka zajmuje 1. miejsce.

31. maj – na bazie szkółki wędkarskiej stworzono drużyny z Gimnazjum w Zagwiździu i
Szkoły Podstawowej w Murowie, które uczestniczyły w Opolu w Mistrzostwach
Województwa Opolskiego Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w Wędkarstwie
Spławikowym. W zawodach uczestniczyło 226 zawodniczek i zawodników. Za całoroczna
prace z młodzieżą w 2013r. koło otrzymuje nagrodę II stopnia (350 zł).

06-08. czerwiec – trzydniowy pobyt na wycieczce po Ziemi Gnieźnieńskiej. Pobyt m.in.
w Biskupinie, Gnieźnie i Wenecji to nagroda za wyniki w całorocznym cyklu Turnieju
Młodzieży Wędkarskiej. W kategorii U14 indywidualnie zdobywamy 4 miejsce. W gronie
17 drużyn drużynowo zajęliśmy 8 i 9 miejsce.

14. czerwca - w naszym kole odbywają się pierwsze zawody z okazji Dnia Dziecka.

13. lipiec – na stawie w Zagwiździu odbywa się tradycyjny „Festyn rodzinny z wędką”.
W festynie uczestniczy 98 zawodników i ok. 400 kibiców. Festyn wychodząc poza ramy
gminy zyskuje wsparcie z Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna”. Czynne wsparcie
OSP Zagwiździe, Rady Sołeckiej, Wójta Gminy Murów oraz firmy S.T.E znacząco podnosi
atrakcyjność imprezy. Festyn w ramach programu Odnowy Wsi Zagwiździa zostaje
wpisany jako cykliczna impreza promująca walory miejscowości, która została wpisana
do Sieci 13 Najciekawszych Wsi Opolszczyzny. W ramach programu festynu zostaje
włączona ogólnopolska akcja BIG JUMP oraz promocja sportu kajakowego.

20. wrzesień – po zwycięskich eliminacjach wojewódzkich, Opolszczyznę reprezentuje
członek szkółki wędkarskiej Dawid Jambor, który uczestniczy w Skoczowie w
międzyregionalnym finale konkursu wiedzy o rybactwie.

21. września - na stawie „Za Hutą” odbywa się zakończenie sezonu wędkarskiego dla
dzieci i młodzieży.

06. 12 – w Ozimku odbywa się szkolenie opiekunów szkółek młodzieżowych. Wg statystyki
koło PZW Murów posiada (drugie miejsce) największą liczbę „członków uczestników” w
skali całego okręgu PZW Opole.

koniec grudnia – pozyskano dwie wędki do wędkarstwa rzutowego.
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