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1. Nazwa organizatora:

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku Ziemi Kozielskiej z siedzibą

w Kędzierzynie — Koźlu.

2. Nazwa wydarzenia:

IV spływ kajakowy —— trendy senior w 100 — lecie III Powstania Śląskiego.

3. Termin oraz miejsce przedsięwzięcia (opcjonalnie hannonogram):

04.09.2021 roku; spływ kajakowy od Kuźniczek na przystań Szkwał w Koźlu oraz

biesiada śląska na mecie.

4. Zasięg terytorialny:

Województwo opolskie i dolnośląskie.

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

Przedsięwzięcie integracyjne: spływ —— impreza sportowa, biesiada ślaska -— impreza

kulturalna.

6. Liczbowe określenie uczestników:

— uczestnikow: 120

— gości/widzów: 47

— organizatorów: 8

7. Opis realizacji wydarzenia:

W dniu 4 września 2021 roku uczestnicy wydarzenia: seniorzy z Uniwersytetów

Trzeciego Wieku z Głuchołaz, Korfantowa, Nysy, Prudnika, Kędzierzyna -— Koźla,

Nowej Rudy oraz Czech, a także emeryci ze Związku Emerytów, Rencistów

i Inwalidów z Kędzierzyna — Koźla rejestrowali się na przystani Szkwał. Kajakarze

pojechali autobusem do Kuźniczek, po przeszkoleniu Spłynęli rzeką Kłodnica i rzeka

Odrą'na przystań Szkwał, gdzie uhonorowani zostali nagrodami i pamiątkowym

medalami. Grupa turystyczna przeszła z przystani pod pomnik Bojowników

o wyzwolenie Ślaska, gdzie złożyła wiązankę kwiatów, a następnie płynęła statkiem po

Odrze. Wspolne śpiewanie i tańce, występy artystyczne zespołów z Większyc

i Komarna oraz smaczny śląski posiłek w asyście wielu wspaniałych gości umili!
sobotnie popołudnie.



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

' Seniorzy w kajakach. Kozielska biesiada integracyjna. — lokalna 24.131 /77

zdjęć/ 05.09.2021;

› Kędzierzyn —— Koźle Miasto Możliwości /Faeebook 04.09.2021;

: Seniorzy chwycili za wiosła - strona Urzędu Miasta 04.09.2021;

. Kozielska biesiada seniorów — Nowa Gazeta Lokalna nr 30 z dnia 07.09.2021.

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

Gmina Kędzierzyn — Koźle dofinansowanie W kwocie 5 000,00 zł;

Starostwo Powiatowe dofinansowanie w kwocie 2 000,00 zł;

Rada Osiedla Zachód dofinansowanie w kwocie 900,00 zl;

Senator Beniamin Godyla fundator słodkości.

10. Podpis:
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