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Urząd Miasta w Kędzierzynie-Koźlu 

DOtyczy: sprawozdanie z parkrun #260 - S rocznica parkrun Kedzierzyn-Koźle 
( 

W dniu l1.stycznia 2020 roku odbyła się w kozielskim parku dwieście sześciedziesiata 

pierwsza edycja parkrun Kędzierzyn-Koźle. Jednocześn ie był to bieg z okazji 5 rocznicy powstania 

parkrun Kedzierzyn-Koźle. Patronat honorowy nad imprezą objęła Pani Sabina Nówosieiska Prezydent 

Miasta Kędzierzyna-Koźla ; 

parkrun to inicjatywa oddolna realizowana przez samych uczestników/wolontariuszy stąd 

cieszy nas każde wsparcie. Cenimy sobie przychylność i zaangażowanie Urzędu Miasta w realizację 

naszego projektu. Bardzo ważnym aspektem jakim kierujemy się organizując cotygodniowe biegi jest 

integrowanie lokalnego środowiska biegowego, mieszkańców miasta i okolic. W naszych spotkaniach 

udział biorą uczestnicy z innych miast a nawet krajów. parkrun jest inicjatywa ogólnoświatową (21 

krajów, ponad 1800 lokalizacji i ponad 4 miliony zarejestrowanych osób). Dzięki naszej aktywności 

na profilach społecznościowych my i uczestnicy przyczyniamy się do promocji miasta i naszego 

zabytkowego parku w Koźl u. 

Organizując bieg numer 260 .chcieliśmy uczcić 5 rocznicę dołączen i a Kędzierzyna-Koźla do 

ogólnoświatowej inicjatywy parkrun. 

W sobotę l1.stycznia w spotkaniu udział wzięło ponad 150 osób: biegaczY i zawodników 

Nordic Walking. Trasę ,5 km pokonało 113 zarejestrowanych śmiałków . Wśród uczestników nie 

zabrakło też woloT'ltariuszy. Szczególnie cieszy ' nas udział najmłodszych mieszkańców naszego 

miasta. Juniorzy pokonali trasę 5 km a najmłodsi 2,5 km. 

Dzięki wsparciu Urzędu Miasta w dniu biegu mogliśmy skorzystać z gościnności i 

sal Miejskiego Ośrodka Kultury - Dom Kultury Koźle. Dziękujemy za przekazany pyszny 

tort, przygotowany specjalnie na tą okazję. 

Komplet rezultatów biegu numer 260 dostępny jest na naszej stronie: 

https: //www.parkrun.pl /kedzierzvnkozle/rezultaty/weeklyresults/?run5egNumber=260 

Zdjęcia dostępne są na naszym profilu facebookowym: 

https: /Iwww.facebook.com/pg/parkrunKeyKeY/photos/?tab=album&album id=1967613230049747 

https: /Iwww.facebook.com/pg/parkrunKeyKey/photos(?tab=album&album id-197098883304SS20 

Dziękujemy bardzo za okazane wsparcie i objęcie honorowym patronatem przez 

Panią Prezydent naszego wydarzenia. - 260 parkrun Kędzierzyn-Koźle. 

Z poważaniem 

Tomasz Cholewiński 
Koordynator parkrun KędZierzyn-Koźle 


