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Sprawozdanie z realizacji zadania pn."" Kryterium Tribike im. Wernera Lepicha" 

W dniu 27 kwietnia 2019 roku Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych "DOBRA 

RODZINA" zorganizowało imprezę sportową skierowaną dla osób uprawiających kolarstwo szosowe. Tego 

dnia mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych łącznie w całej im prezie wystartowało ok. 100 

osób. Zawody rozegrano w Kędzierzynie-Kaź!u na zabezpieczonej trasie tj. Alei Jana Pawła II oraz krótkim 

odcinku ul. Wojska Polskiego. Osiągnięto zamierzone cele takie jak: kontynuacja imprezy O dużym 

znaczeniu na mapie Polskiego Związku Kolarskiego, propagowanie zdrowego stylu życia, integracja 

środowiska kolarskiego, uczczenie pamięci Wernera Lepicha trenera wielu znanych kolarzy, 

upowszechnienie kolarstwa i sprawności fizycznej wśród mieszkańców miasta Kędzierzyna-Koźla, wspólnie 

spędzanie czasu wolnego rodzinnie i w gronie rówieśników, promocja miasta i rodzicielstwa zastępczego. 

Każdy zawodnik na podium otrzymywał nagrodę pieniężną i medal z logiem imprezy oraz logiem Miasta 

Kędzierzyn-Koźle. Puchar wręczany był dla najlepszego zawodnika/zawodniczki w kategoriach wiekowych. 

Dzieci na podium dostały medale i nagrody rzeczowe. W udostępnionej nam Hali Sportowej "Śródmieście" 

znajdowało się biuro zawodów, szatn ie, toalety, punkt gastronomiczny, miejsce przy scenie na dekorację 

zwycięzców. Zawodnicy mięli również możliwość skorzystania z darmowego wejścia na duty basen krytej 

pływalni w dniu zawodów. Imprezę zabezpieczali wo lontariusze Stowarzyszenia oraz uczniowie II Liceum 

Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w K-Koźlu, którzy otrzymali koszulk i z logiem miasta. Każdy 

uczestnik imprezy oraz gośc ie zaproszeni mogli zjeść posiłek oraz wypić kawę, herbatę lub wodę. 

Patronat medialny przyjęło Radio Park oraz KK24. Impreza odbywała s ię pod Honorowym patronatem 

Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla, o czym informowały plakaty, banery oraz wspomniane media. 

Projekt plakatu infonnującego o wydarzeniu został pozytywnie zaakceptowany przez Wydział Promocji 

Miasta, baner i roll up zostały umieszczone w centralnym punkcie na scen ie w miejscu dekoracji oraz na 

zewnątrz przy bramie start/meta. Konferansjer i komentator sportowy przypominali wszystkim 

zgromadzonym o współfinansowaniu projektu ze środków Gminy Kędzierzyn-Koźle. Jako organizatorzy 

liczymy, że taka forma wyścigów kolarskich na stałe wpisze się w ka lendarz imprez sportowych w Naszym 

mieście. Za okazaną pomoc i zaangażowanie serdecznie dziękujemy. 
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