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~~.ł . 2 1 -04- im . awozdal ie Z wydarzenia objętego Honorowym Patronatem 

Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle 

Biuro Informacji i Promocji Miasta 

l. Nazwa organizatora: MMKS Kędzierzyn-Koźle, Need For Swim, Opolski Okręgowy 

Związek Pływacki, Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle 

2. Nazwa wydarzenia: 

Koziołki Pływackie 2021 (XI-ta edycja) 

3. Termin oraz miejsce przedsięwzięcia (opcjonalnie harmonogram): 

17-18.04.2021 Kryta Pływalnia MOSiR w Kędzierzynie-Koźlu w godz. 8.00 - 20.00 

(sobota) oraz 8.00 - 14.00 (niedziela) 

4. Zasięg terytorialny: 

Międzynarodowy 

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

Zawody sportowe 

6. Liczbowe określenie uczestników: 

uczestników: 450 + 16 osób komisja sędziowska. 

- gości/widzów: bez udziału publiczności 

organizatorów: 10 

7. Opis realizacji wydarzenia: 

W dn_ 17-18.04.2021r na Krytej Pływalni MOSiR w Kędzierzynie-Koźlu, odbył się 

Międzynarodowy Mityng Pływacki "KOZIOŁKI PŁYWACKIE". XI-ta edycja tej 

imprezy odbywającej się pod Honorowym Patronatem Prezydent Miasta Pani Sabiny 

Nowosielskiej, zgromadziła na starcie, aź 450 zawodniczek i zawodników z ponad 36 

klubów z Polska i Czech. Zawody zorganizowane zostały przez klub MMKS 

Kędzierzyn-Koźle oraz firmę "Need For Swim". 

W organizacji imprezy bardzo dużą pomoc udzieliły organizatorom Urząd Miasta 

Kędzierzyn-Koźle, MOSiR Kędzierzyn-Koźle, Opolski Okręgowy Związek Pływacki. 

Wśród sponsorów imprezy znalazły się między innymi Grupa Azoty SA, ZAKSA, 

Starostwo Powiatowe, Czysty Region Sp. z 0.0. OSHEE, MAD V A VE, H20 SHOP. 

Zawody otworzył Wiceprezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle Pan Wojciech JagieUo. 

Znakomita oprawa muzyczna oraz doskonała praca konferansjerów, oźywiła 

znakomicie te bardzo popularne w kraju zawody. Po raz pierwszy w historii Koziołki 

Pływackie rozegrano takźe w kategorii Masters. 



Nasze miasto reprezentowało 41 zawodników sekcji pływania MMKS K-Koźle ( 

uczniów PSP nr 9 w Kędzierzynie Koźlu i SMS Racibórz) oraz dwóch mastersów. 

Odbyło się kilkadziesiąt konkurencji pierwszego i drugiego dnia zawodów. Do 

zdobycia w zawodach było ponad 1000 sztok pamiątkowych medali, specjalnie 

projektowanych i tłoczonych na Koziołki Pływackie 2021, a takźe bardzo duźa ilość 

nagród rzeczowych. Kędzierzynianie zdobyli łącznie, aź 41 medali (38 sztuk I-go dnia 

zawodów oraz 3 krązki w niedzielę). 

Zajęliśmy 3 miejsce w klasyfIkacji medalowej z największa ilością zdobytych medali 

oraz drugie miejsce w klasyirkacji punktowej. Medale dla Naszego klubu zdobyli: 

Filip Wróbel, Śliwiński Gabńel, Diana Emerling, Lena Kuźaj, Zuzanna Kordek, 

Amadeus Gohla, Skrzypiec Szymon, Maja Prochera, Natalia Skrzypczak, Wojciech 

Merz, Olga Matyjasek, Liliana Gorska, Kamil Gohla, Patrycja Wojciechowska, 

Mateusz Kuterski, Julia Jaśkowska, Jakub Trojnar, większość z nich wielokrotnie a w 

kategorii Masters Bronisław Kisielewski oraz Artur Moszyk. 

Znakomita atmosfera panująca na gościnnej Kędzierzyńskiej pływalni mobilizowała 

zawodników do wspaniałej rywalizacji we wszystkich konkurencjach. Zawody były 

bardzo dobrym sprawdzianem przed zbłiźającymi się m.in. Mistrzostwami Polski. 

Organizatorzy imprezy, zebrali bardzo wiele pozytywnych opinii, a większość 

zawodników trenerów i opiekunów, wyjeźdźała z Naszego Miasta bardzo zadowolona. 

W Internecie była dostępna bezpośrednia transmisja z zawodów na stronie 

www.łivetiming.pl oraz "You Tube", którą obserwowało kilka tysięcy osób. 

Wszystkie wyniki i statystyki dostępne są na stronie www.łivetiming.pl w zakladce 

"zawody okręgowe". 

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

Na niecce basenu umieszczono baner miasta Kędzierzyn-Koźle, a obok podium 

postawiono roD-up z logo Kędzierzyna-Koźle. Ponadto w komunikacie zawodów 

zamieszczono informację o objęciu zawodów Honorowym Patronatem Pani 

Prezydent, równieź w komunikacie zawodów umieszczono adnotację o 

współimansowaniu imprezy przez Gminę i miasto Kędzierzyn-Koźle. Spiker 

zawodów wielokrotnie informował zawodników i trenerów o Patronacie i 

współimansowaniu zawodów przez Miasto i Gminę Kędzierzyn-Koźle. Ponadto 

informację o zawodach umieszczono na stronach internetowych OOZP, MMKS 

Kędzierzyn-Koźle. Logo miasta Kędzierzyn-Koźle, było umieszczone na koszulkach 

(T -shirtach), dyplomach, wstąźkach medali i komunikatach. 



Relację z zawodów przeprowadzono bezpośrednio na stronie www.livetiming.pl oraz 

Von Tube. Zdjęcia zamieszczono w prasie (Gazeta Lokalna, Dobra Gazeta, NTO) 

oraz na stronach internetowych KK24, PSP nr 9, MMKS K-Koźle, i stronie "Koziołki 

Pływackie na Facebooku. 

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

W organizacji imprezy pomagali nam: Starostwo Powiatowe, Sklep H20, OSHEE, 

"Czysty Region" sp. z o. o., Made Wawe, Grupa Azoty, ZAKSA, którzy zapewnili 

wodę mineralną i bezcukrowe batoniki dła zawodników oraz nagrody rzeczowe i 

wsparcie f"mansowe 
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