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Sprawozdanie z realizacji zadania pn."PÓlMARATON DOBREJ RODZINY Pamięci Jana Sułkowskiego" 

W dniu 3 1 marca 20 19 roku Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych "DOBRA 

RODZINA" zorganizowało imprezę sportową skierowaną dla uprawiających biegi 

długodystansowe. Tego dnia przy sprzyjającej pogodzie łącznie w całej imprezie wystartowało ok. 

190 osób. Zawody rozegrano w Kędzierzynie-Koźlu na zabezpieczonej trasie tj. Alei Jana Pawia II . 

Alei Ignacego Lisa i deptaku przy ul. Wojska Polskiego. Osiągnięto zamierzone cele takie jak: 

upowszechnienie kultury fizycznej i sprawności fizycznej wśród dorosłych z miasta Kędzierzyna

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

grup wiekowych, promocja rod zic ielstwa zastępczego, uczczenie pamięci trenera i wychowawcy 

Jana Sułkowsk i ego . Każdy kończący bieg półmaratoński otrzymywał na mecie piękny specjalnie 

tłoczony medal z logiem imprezy oraz logiem Miasta Kędzierzyn-Koźle a na podium puchary i 

nagrody. W udostępnionej nam Hali Sportowej "Śródmieście" znajdowało się biuro zawodów, 

szatnie, toalety, punkt gastronomiczny, miejsce na scenie na dekoracj ę zwycięzców. Obok 

rywalizacji sportowej wewnątrz hali przygotowaliśmy kitka stoisk wystawowych z atrakcjami w 

tym bardzo istotny dla zawodników punkt masażu. Zawodnicy mięl i również możliwość 

skorzystania z dannowego wej ścia na duź.y basen krytej pływalni w dniu zawodów. Imprezę 

zabezpieczali wolontariusze Stowarzyszenia oraz uC1lliowie Zespołu Szkół nr l im. Powstańców 

Śląski ch w K-Koźlu, którzy otrzymali koszulki z logiem miasta. 

Patronat media lny przyjęl a: TVP 3 Opole, TV Kędzierzyn-Koźl e, Radio Park, KK24, Radio DOXA. 

Impreza odbywał a się pod Honorowym patronatem Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla, o czym 

informowały plakaty, banery oraz wspomniane media. Projekt plakatu infonnującego o wydarzeniu 

zastal pozytywnie zaakceptowany przez Wydział Promocji Miasta, baner i roll up zostały 

umieszczone w centralnym punkcie na scenie w miejscu dekoracj i 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 fomla biegu długodystansowego na stałe wpisze się w kalendarz imprez sportowych w 

Naszym mieśc ie. Za okazaną pomoc i zaangażowanie serdecznie dziękujemy. 
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