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Biuro Informacji i Promocji Miasta 
Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle 
ul, Grzegorza Piramowicza 32 
47-200 Kędzierzyn-Koźle 

SPRAWOZDANIE 

.11 Bieg dla Jacka- objęty przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle Honorowym Patronatem po raz 
kolejny okazal się dużym wydarzeniem sportowym i charytatywnym. Środowisko lokalne bardzo pozytywnie 
zareagowalo na apel Klubu Sortowego "Koziolek" i Publicznej Szkoly Podstawowej nr 9. W tiegu wzięlo udział 
166 osób pomimo bardzo u~wnego deszczu. 

Ogromnie jesteśmy zadowoleni, że tak duża iloŚĆ biegaczy zdecydowała się wspomóc chorego na 
bialaczkę Jacka Kaduka, którzy przybyli do nas ze Zdzieszowic, Krapkowic, GIogówka, Raciborza, Opola, 
Bytomia, Oświęcimia, Gliwic, Bydgoszczy, Częstochowy, Sosnowca i pobliskich miejscowości. Podczas biegu 
wprowadzona byla oplata startowa, która zasilila konto fundacji: NA RARUNEK DZIECIOM Z CHOROBĄ 
NOWOTWOROWĄ Udalo się zebrać 4985 zl. Dodatkowo na ~czenie w ramach akcji "II Biegu dla Jacka" zostalo 
przekazane 10 tyś zł z Fundacji PKO. 

Bardzo dziękujemy za tak znaczące wsparcie imprezy i zabezpieczenie medali okolicznościowych , które 
bardzo ppodobaly się sportowcom. Podczas biegu informowano uczestników i media o objęciu imprezy 
honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Kędzierzyn- Koźle , podobnie jak na wszelkich materialach 
informacyjnych poprzedzających to wydarzenie. Pragnę pionformować, że wręczono Jacusiowi efekt pierwszego 
biegu: profesjonalny rower szosowy marki COLNAGO - marzenie chlopca. Jeszcze raz bardzo dziękujemy! 

Wszystkie zakladane przez nas glówne cele zostaly spelnione, byly nimi: 
- upowszechnianie kunury fizycznej poprzez podnoszenie wiedzy i sprawności fizycznej oraz polepszenie stanu 
zdrowia wśród dzieci, mlodzieiy i doroslych z terenu Gminy Kędzierzyn-Koź~, 
-wspieranie dzialalności charytatywnej, 
- ukazanie szlachetnego przesłania i piękna sportu, 
- organizacja zawodów sportowych, 
- umożliwienie osobom niepetnosprawnym udział w życiu sportowym, 
. wspieranie wolontariatu, 
- popularyzacja biegania, 
- integracja środowisk i grup wiekowych oraz rodzinnych, 
- promocja Gminy Kędzierzyn-Koź~. 

Zorganizowanie biegu przyczynilo się do rozpowszechnienia wiedzy o możliwościach miasta 
w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu. Akcja wplynęła na budowanie aktywności spoiecznej. Uczestnicy biegu 
przeprowadzili analizę poziomu własnej sprawności fizycznej. Inicjatywa oddolna przyczyniła się do budowania 
wrażliwości i zwracania uwagi na potrzeby drugiego czlowieka. Bieg miał charakter charytatywny, zatem cel 
organizowania imprezy byt bardzo szlachetny. Impreza miała zwrócić uwagę na potrzeby osób niepetnosprawnych 
żyjących obok nas. 


