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URZĄD MIASTA 
47-200 Kędzierzyn-Kotle 

ul. Grzegorza PiramowicZil 32 

Kędzierzyn-Koźle, 3.11.2020 

Wp/. 09 -11- 2020 dn. 

Biuro Informacji i Promocji MI.~ 
Sprawozdani~ z wydarz~nia objęt~go 

orowym Patronatem Pruydenta Miasta Kędzierzyn-Koźl~ 

· 1. Nazwa Organizatora: Fabryka Aktywności - Stowarzy .. ~ni~ Inicjatyw Społecznych XYZ 

2. Nazwa wydarzenia: Aktywny Kędzierzyn-Koźle (nle)wirtualnie 

3. Termin: 19.1ipca/9.si~rpnla/13.wrz~śnla/31.paźdzl~mlka 2020 roku 

4. Charakter przedsięwzięci a: impreza sportowa mająca na c~łu int~grację łokałn~j 

społeczności oraz promująca aktywny tryb tycia. 

5. Liczbowe określenie uczestników: 

a. Uczestników: 182 indywidualnych startów. W każdym z biegów udział wzięło około 100 

uczestników. Łącznie blisko 400 uczestników. 

b. Gości /widzów: ze względu na obowiązujące przepisy, goście ani widzowie nie mogli 

bra~ udziału w wydarzeniach 

c. Organizatorów: Fabryka Aktywności - Stowarzyszenie Inicjatyw Spolecznych m 

6. Opis realizacji wydarzenia: 

W ramach cyklu Aktywny Kędzi.erzyn-Koźle, zaproponowaliśmy uczestnikom udział 

w czterech biegach, w czterech różnych lokalizacjach miasta. Dwa na dystansie okolo 5 km. 

Jeden bieg blisko 11 km oraz jeden bieg godzinny. W czasie cyklu pokazaliśmy uczestnikom 

miejsca, które warte są pokazania: fajne ścieżki leśne na osiedlu Piastów, najstarszy las bukowy 

nadleśnictwa Kędzierzyn. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć stadion Kuźniczka i zasmakować 

nocnego biegania w zabytkowym kozielskim parku. Wielu mieszkańców i uczestników spoza 

miasta nie znało tych tras. 

Cykl Aktywny Kędzierzyn-Koźle miał na celu integrację lokałnej społeczności. Drugim 

celem, było propagowanie aktywnego spędzania czasu na świeiym powietrzu. Naszym celem 

było również promowanie Kędzierzyna-Koźla jako miasta przyjaznego sportowcom. To udało 

się doskonale. W wydarzeniach udział wzięło blisko 400 uczestników. Niemal 40% osób 

uczestniczących w cyklu Aktywny Kędzierzyn-Koźle, to zawodnicy spoza Kędzierzyna-Koźla, a to 

realnie wpłynęło na promocję Kędzierzyna-Koźla. 

Na każdym z wydarzeń umieszczane były logotypy miasta: flagi i banery. 

Pełna galeria zdjęć dostępna jest na profilu facebookowym @FabrykaaktywnosciXYZ oraz na 

stronie oraz: 

- Leśna z hakiem: 

- Gruba Dycha na Dąbrowie: 

. Bieg Godzinny: 

- SFP, Strasznie Fajna Piątka: 

Partnerami cyklu był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie·Koźlu oraz 

Nadleśnictwo Kędzierzyn . 

Dzięki wsparciu Gminy Kędzierzyn-Koźle uczestnicy otrzymywali nagrody (gadżety 

promujące miasto) . . 

ŁąCZn i e, w czterech biegach uczestnicy pokonali blisko 3 tysiące kilometrów. -J 
J 
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