
Szanowna Pani Prezydent, 

Kędzierzyn- Koź le , dn 13.01 .2018 

Urząd Miasta Kędzierzyna-Koźla 

Biuro Informacji i Promocji Miasta 

w związku z objęciem przez Panią Prezydent Honorowego Patronatu obchodów 

trzeciej rocznicy powstania park run Kędz ierzyn -Koźle przedstawiam w imieniu park run 

Kędzierzyn-Koźle sprawozdanie. 

W dniu 13 stycznia 2018 roku w koz ielskim parkru odbył się 153 bieg w ramach 

ogólnoświatowej inicjatywy społecznej parkrun. Biegiem tym , świętowaliśmy roczn icę 

powstania tej inicjatywy w naszym m i eście . Kędzie rzyn-Koźle zadebiutował na mapie 

światowej parkrun trzy lata temu jako 16 loka lizacja w Polsce. Pie'rwszy bieg w Kędzierzyn ie

Koźlu odbył s ię dokładnie 3 stycznia 2015. Obecnie to 51 miejsc. gdzie w każdą sobotę 

punktualnie o 9:00 odbywają się biegi parkrun. Na świecie parkrun obecny jest w 19 krajach 

i w 1000 loka lizacjach. W systemach zarejestrowanych jest niemal 4 miliony biegaczy. 

W Polsce w każdą sobotę w parkrun "bawi s ię~ ponad 3 tysiące biegaczy plus wolontariusze. 

którzy organizują bieg , bo jest to oddolna inicjatywa i biegi organizowane przez lokalną 

spoleczno ść. 

W sumie przez te trzy lata biegacze (z li czając wszystkie czasy) spędzili na trasie 

ponad 116 dni i pokonali łączn ie niemal 29 tys ięcy kilometrów. W 201 7 roku we wszystkich 

biegach parkrun w Kędzierzynie-Koźlu wzięło udział prawie 2 tys iące osób. A do początku 

ponad 4 tys iące . Każdego sobotniego ranka na starcie staje ponad 40 osób 

rozpoczynaj ących na sportowo weekend . parkrun ma znaczenie nie tylko dla biegaczy. 

parkrun to miejsce. gdzie można oderwać się od szarej rzeczywistości , codziennych stresów 

i problemów. Możl iwe jest to dzięki rodzinnej atmosferze i specyficznych warunków na 

podstawie. których funkcjonują te biegi/marszobieg i. Choć mierzymy czas, nie on jest 

najważn iejszy . Choć mierzymy czas to każdy biega w tempie najlepszym dla siebie. Nie ma 

limitów w jakim uczestnicy muszą dotrzeć do mety. To, że biegi są organizowane przez 

wolontariuszy daje szansę na uczestniczenie w organizacji biegu każdemu , nawet osobą. 

które nie b iegają. • 



13 stycznia 2018 roku w kozielskim parku na linii startu stanęło 68 biegaczy i 

chodziarzy. Przy organizacji biegu pomagało 10 wolontariuszy. 27 biegaczy chcąc uczcić 

rocznicę przebiegło dystans 15 km łącząc "starąH trasę parkrun z nową w kozielskim parku . 

Pełne wyniki dostępne są na stronie wwwparkunpl/kedzierzyn·kozle. 

Pełna dokumentacja fotograficzna oraz opisy wydarzenia dostępna jest na naszym profilu 

facebookowym : @parkrun Kędzierzyn-Koź le oraz na stronie www w zakładce Nowości. 

Bardzo dziękujemy za okazane wsparcie Urzędu Miasta i objęcie Honorowym 

Patronatem obchodów ważnej dła nas rocznicy przez Panią Prezydent. 

Tomasz Cholewiriski 

Koordynator parkrun Kędzierzyn·Koźle 
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