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Sprawozdanie z realizacji zadania pn. "III MINI MARATON MANHATAN Pamięci Jana Pawia I,. 

W dniu 31 marca 2019 roku Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych "DOBRA 

RODZINA" zo rganizowało imprezę sportową skierowaną dla uprawiających sporty biegowe, 

marszobiegi, dzieci, młodzieży i dorosłych. Tego dnia przy sprzyj aj ącej pogodzie łącznie w całej 

imprezie wystartowało ok. 400 osób. Zawody rozegrano w Kędzi erzyn i e -Koźlu na zabezpieczonej 

trasie tj . Alei Jana Pawła II oraz Alei Ignacego Lisa. Osiągnięto zamierzone cele takie jak: 

upowszechnienie kultury fizycznej i sprawności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z 

miasta Kędzierzyna-Koźla, wspólnie spędzanie czasu wolnego rodzinnie i w gronie rówieśników, 

integracja środowisk i grup wiekowych, promocja rodzicielstwa zastępczego, uczczenie pamięci św. 

Jana Pawła II. Każdy kończący bieg na 4,2km otrzymywał na mecie piękny specjalnie tłoczony 

medal z logiem imprezy oraz logiem Miasta Kędzierzyn.Koźle . W udost ępnionej nam !-lali 

Sportowej "Śródmieśc ie" znajdowało s ię biuro zawodów, szatnie, toalety, punkt gastronomiczny, 

miejsce na scenie na d ekoracj ę zwyc ięzców. Obok rywali zacj i sportowej wewnątrz hali 

przygotowaliśmy miasteczko atrakcji dla dziec i (zj eżdżal nię i ściankę wsp i naczkową) oraz kilka 

sto isk wystawowych z atrakcjami w tym punkt masażu dla zawodników. Zawodnicy mięli również 

możliwość skorzystania z darmowego wej ścia na duży basen krytej pływalni w dniu zawodów. 

Imprezę zabezpieczali wolontariusze Stowarzyszenia oraz uczniowie Zespołu Szkół nr l im. 

Powstańców Ś ląskic h z K·Koż!a, którzy otrzymali koszulki z logiem miasta. 

Patronat medialny przyjęł a TVP 3 Opole, TV Kędzierzyn·Kożle , Radio Park, KK24, Rad io DOXA. 

Impreza odbywała s ię pod Honorowym patronatem Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla, o czym 

i nfonnowały plakaty, banery oraz wspomniane media. Projekt plakatu informuj ącego o wydarzeniu 

został pozytywnie zaakceptowany przez Wydzi ał Promocj i Miasta, baner i roll up zostały 

umieszczone w centralnym punkcie na scenie w miejscu dekoracj i oraz na zewnątrz przy bramie 

start/meta. Konferansjer i komentator sportO\\'Y przypominali wszystkim zgromadzonym o 

współfinansowaniu projeklu ze ś rodków Gminy Kędzierzyn.Koźl e. Jako organizator q liczymy, że 

taka forma na slał e wpisze się w kalendarz imprez sportowych w Naszym m ieście. Za okazaną 

pomoc i zaangażowanie serdecZJ1ie dziękujemy_ 

Sprawozdanie sporządzi ł: Piotr Orian 
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