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l . Nazwa organizatora:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. J . Gagarina w K-Koz'lu

2. Nazwa wydarzenia:

RAZEM DLA POLSKI

. Termin oraz miejsce przedsięwzięcia (opcjonalnie harmonogram):

06-123 1.2021 — K—Kożle, miasta Polski

UJ

4. Zasięg terytorialny: ,

K—Kożle, województwo opolskie, Nowy Tomyśl, Rudziniec Gliwicki, Chochołów

S. Charakter przedsięwzięcia (sportowy, kulturalny, konkurs, festyn):

patriotyczny, kulturalny

6, Liczbowe określenie uczestników:

— uczestnikow: 600

— gości/widzów: -

— organizatorów: 20

7. Opis realizacji wydarzenia:

"*=: RAZEM DLA POLSKl — FINAŁ AKCJI ”r:

Z dumą i radością możemy oznajmić — SUKCES, SUKCES, SUKCES. ..
W ogólnopolskiej akcji, której celem było wsprzątanie Małej Ojczyzny, udział wzięło w różnych
miej scach kraju ponad 600 osób.
Honorowym patronatem przedsięwzięcie objęła Prezydent Kędzierzyna - Koźla — pani Sabina
Nowosielska.
Byli z nami:
- uczniowie, nauczyciele i rodzice z PSP nr 9 z K-Koźla
(https:!iwwwjaceboolccom/miastomozliwoscilposts/5080905515270374),
- społeczność PSP nr 12 z K-Koźla - https://pspllkedzierzyn-kozle.edu.plf.../uczniowe—psp.../
— społeczność PSP nr 15 z K—Kożla — https:!lwowiacebook.com/media/setz/...
— społeczność PSP nr 19 z K—Kożla,
- Przedszkolaki :: Publicznych Przedszkoli nr 22 i ?
https://wmv.facebook.com/przedszkoleaZ/posts/SOSI912822053280
—Kdm -
PZW Azoty
(https://www.facebook.com/events/253457013490375/?post_id=255030226666387&View=permali
nk),
Reńska Wieś — Kofama
(https:lf'wwwjacebookxom/pcrmalinkphp?story_fbid=3007340749479413&id=15534289377039
42),
Strzelce Opolskie — Miasto
(https:J/ww.facebook.com/kolopzwstrzelceopolskie.miasta/posts/4542091742551582),
Komprachcice



(https:l/mvwnfacebookxom/eveats/253457013490375/?post_id2256884846480925&view=permali
nk)
- Sekcja Karpiowa Azoty _
(https:l/wmviacebcolccom/events/253457013490375!?post_idr—25592958657645l&view=permali
nk),
Klub Karpiowy SPINA
(https:l/Wfacebook.com/events/2534570I3490375?post__id=255712776598132&view=permali
nk)!

- Międzygminny Związek Czysty Region,
— Zespól Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z K—Koźla.
— wielu ludzi dobrej woli wiedzących, że kolejna rocznica Odzyskania Niepodległości przez nasz kraj
to wielkie i podniosłe wydarzenie, które świętować postanowili na ten wyjątkowy sposób (
https:ilwwwfacebookxom/l00022810810024lposts/10727262034977300.
Byliśmy w: K—Kożlu, Januszkowicach, Strzelcach Opolskich. Komprachcicach, Prószkowie, Nowym
Tomyślu, Rudzińcu, Wiśle, Chochołowie...
Wierzymy, że za rok zrobimy jeszcze więcej!!!
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym!
A Polska ponownie — po cichu —- wypiękniała! !!
Posprzątać swoją Ojczyznę — to tak niewiele, a_iednocześnie to czyn o ogromnym znaczeniu.
Patriotyzm w takim wydaniu ma również. wielką wartość!

8. Szczegółowy opis sposobu promocji wydarzenia (radio, plakaty, gazeta):

Akcja promowana była w NTO, Radio Park, Radio Doxa, KK24, Nowej Gazecie Lokalnej

(portal i czasopismo), strona Urzędu Miasta i FB UM.

9. Informacja o partnerach i sponsorach, oraz ich wkład w przedsięwzięcie:

Koła PZW: Azoty, Reńska Wieś-Kofeina, Strzelce Opolskie-Miasto, Komprachcice,

Międzygminnym Związek Czysty Region

10. Podpis:
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