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Sprawozdanie z realizacji II Mini Maratonu Manhatan                                                                    
Pamięci  Jana Pawła II 2 kwiecień 2018 

      W dniu 2 kwietnia 2018 roku Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych DOBRA RODZINA 

zorganizowało imprezę sportową skierowaną do całego społeczeństwa: dla uprawiających 

sporty biegowe, marszobiegi, dzieci, młodzieży i dorosłych a w szczególności dla rodzin 

wychowujących dzieci. Łącznie w całej imprezie wystartowało ponad 300 osób. Zawody 

rozegrano w Kędzierzynie-Koźlu na zabezpieczonej trasie Alei Jana Pawła II, Wojska 

Polskiego, Judyma, Dzierżonia i Plac Wolności.  Osiągnięto zamierzone cele takie jak: 

upowszechnienie kultury fizycznej i sprawności fizycznej oraz polepszenie stanu zdrowia 

wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z regionu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, 

wspólnie spędzanie czasu  wolnego rodzinnie i w gronie rówieśników, integracja środowisk i 

grup wiekowych, promocja rodzicielstwa zastępczego, promocja lokalnych kupców C.H. 

Manhatan oraz uczczenie pamięci św. Jana Pawła II. W wynajętej Hali Sportowej 

„Śródmieście” znajdowało się biuro zawodów, szatnie, toalety,  punkt gastronomiczny, 

miejsce na scenie na występy artystyczne i dekorację zwycięzców. Obok rywalizacji 

sportowej prezentowały się dzieci i młodzież ze Szkoły Muzycznej nr 2 z K-Koźla. Imprezę 

zabezpieczali wolontariusze Stowarzyszenia, uczniowie Zespołu Szkół w Komornie. Patronat 

medialny przyjęła TVP Opole, Radio Park, TVM, KK24, Gość Niedzielny, NTO. Impreza 

odbywała się pod Honorowym patronatem Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla o czym 

informowały plakaty, banery oraz wspomniane media. Projekt plakatu informującego o 

wydarzeniu został pozytywnie zaakceptowany przez Wydział Promocji Miasta, baner i roll up 

zostały umieszczone w centralnym punkcie miejsca dekoracji w hali sportowej podczas 

imprezy. Konferansjer i komentator sportowy przypominał wszystkim zgromadzonym o 

współfinansowaniu projektu ze środków Gminy Kędzierzyn-Koźle. W godzinach 12:00 do 

17:00 skorzystaliśmy z parkietu hali sportowej i zgodnie z ustaleniami uregulujemy 30% 

opłaty.   

Za okazaną pomoc i zaangażowanie serdecznie dziękujemy. 

 

 




