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OŚRODEK LECZENIA, TERAPII I REHABILITACJI UZALEŻNIE Ń
W ŁODZI, FILIA W OZORKOWIE

Misją Stowarzyszenia Monar jest pomoc ludziom marginalizowanym, potrzebuj ącym
wsparcia (uzależnionym, bezdomnym, zakażonym HIV) w duchu tolerancji, dbało ści o ludzk ą
godność oraz poszanowanie praw człowieka. Wierzymy, że nikt nie jest stracony na zawsze,
że każdy człowiek zasługuje na pomoc, na szansę odnalezienia swojego miejsca w świecie.
Lansujemy życie bez narkotyków, otwartość na innych, odpowiedzialno ść za własne życie
i wiarę w możliwości człowieka.
Na co dzień mówimy naszym podopiecznym o konieczno ści

mobilizacji, brania

odpowiedzialności, zdobywania nowych doświadczeń.
W myśl tego, w ramach terapii w naszych Ośrodkach realizowane s ą obozy terapeutyczne
Wakacyjne spływy kajakowe

Obozy w górach

Nasz Ośrodek w Ozorkowie umożliwia rozwój zainteresowań, edukacj ę jak i pozwala si ę
zrelaksować bądź oczyścić dzięki przygotowanym do tego pomieszczeniom:
Sauna

Klasa, pracownia komputerowa, studio, stolarnia

W związku z tym, iż zainteresowania i sposób spędzania wolnego
czasu są jednym z czynników poprawiających jakość życia nie tylko osób
uzależnionych, mając również na celu promocję zdrowego , wolnego
oo używek stylu życia, propagowanie dobrego współzawodnictwa oraz
integrację różnych środowisk powstał pomysł organizowana biegów.
Wśród osób uzależnionych częstym problemem jest stygmatyzacja i życie z pi ętnem uzale żnienia,
dlatego uważamy, że ogromne znaczenie ma nadawanie tym ludziom innej to żsamo ści, w tym
przypadku uczestnika, ale też współorganizatora ogólnopolskiej imprezy. Na co dzie ń mówimy naszym
podopiecznym o konieczności mobilizacji, brania odpowiedzialno ści, zdobywania nowych do świadcze ń.
Organizacja biegu dla wielu osób miała wartość wynikaj ąc ą nie tylko z integracji ze środowiskiem
biegaczy i społecznością lokalną, ale z możliwości współtworzenia wa żnego przedsi ęwzi ęcia.

Tak oto powstała „I Zdrowa Dycha”, którą wspierali
Jan Komasa
Polski reżyser i scenarzysta filmowy
„Od 13 lat związany jestem z Ośrodkiem MONAR w Łodzi- z jego
kierownikiem Piotrem Adamiakiem oraz całym zespołem.Jest mi niezmiernie miło,
że będę mógł gościć na obchodach 30- lecia tego ośrodka.Ju ż teraz serdecznie zapraszam
na tę uroczystość. Będę z Wami podczas biegu w Ozorkowie 21 września”

Józef Pawłowski
Absolwent Akademii Teatralnej w Warszawie. Wyst ępy przed kamer ą Jó żef Pawłowski
zaczął od gościnnych ról w serialach. Mogliśmy go zobaczyć w „Czasie honoru”, „Ojcu
Mateuszu” czy „Hotelu 52″. Później przyszły role w filmach. Najpierw małe, jak student
w obrazie „Wałęsa. Człowiek z nadziei”. W filmie „Jack Strong” Pawłowski wcielił si ę
w Waldemara Kuklińskiego. W 2014 roku zobaczymy go te ż w filmie „Warsaw by
Night” i główna rola w filmie „Miasto 44″.

Przebieg wydarzenia
Przygotowania pełną parą
Po lewej biuro zawodów oczekujące na biegaczy z pakietami startowymi, po prawej ju ż
w pełnej gotowości Oddział Straży Pożarnej oraz Karetka Pogotowia zapewniaj ąca pomoc
medyczną w trakcie biegu.

Poniżej mała scena, z której prowadzona była impreza, w oddali wida ć namioty, w których po
biegu czekał na uczestnika regeneracyjny posiłek oraz miła słodka niespodzianka.

Bieg

Na każdego czekał medal, a dla najlepszych wyj ątkowe statuetki.

W związku z dużym zainteresowaniem „Zdrową Dych ą”, postanowili śmy powoła ć kolejne
integrujące wyzwanie biegowe

„I Księżycowy Cross”
Tutaj zaangażowanie i patronat już były większe i to
nawet w temacie sportowym

Honorowy patronat objął Burmistrz Miasta Ozorkowa – Jacek Socha

Piotr Kędzia lekkoatleta, uczestnik Igrzysk Olimpijskich (2004, 2008)
Syn ziemi łódzkiej, człowiek o żelaznych płucach, dwukrotny olimpijczyk (Ateny,
Pekin), wielokrotny medalista mistrzostw Polski, Europy i świata, zało życiel
Olimpijskiej Akademii Biegania. Piotrek patronuje naszej imprezie poniewa ż, jak sam
mówi: „jedyną rzeczą od której warto się uzależnić to bieganie”. Jego kontakt ze
społecznością monarowską zainspirował wiele osób do pracy nad sob ą. Bieganie to dla niego nie tylko
sposób na życie, ale także i swego rodzaju filozofia. Przebieranie nogami i pompowanie powietrza do płuc
traktuje on jako doskonały sposób wyrażenia własnej osobowo ści i zarazem najlepszy egzamin
ludzkiego charakteru.
„Szanowni Państwo
Powołuję się na moją znajomość i współpracę z Markiem Kotańskim, zało życielem
MONARU, i pamiętam Jego idee, które ważne były dla wszystkich ludzi chc ących robi ć
coś pożytecznego. Dlatego z wielką przyjemnością popieram idee organizacji
Księżycowego Crossu – biegu z przygodami przy świetle księżyca, z któr ą to inicjatyw ą
wystąpili działacze MONARU w Ozorkowie. Idea tego biegu jest jasna i prosta – zaj ąć
się czymś, co po pierwsze jest zdrowe, po drugie polega na dobrej rywalizacji sportowej, po trzecie daje
możliwość pożytecznego spędzenia czasu, nawiązania nowych kontaktów i znajomo ści. Takie
inicjatywy będę popierał zawsze, a szczególną wdzięczność i uznanie kieruj ę do pomysłodawców i
organizatorów. Mam nadzieję, że moje poparcie uaktywni również administracj ę samorz ądow ą,
mieszkańców przemiłego Ozorkowa, sponsorów, ofiarodawców i przyczyni si ę do tego, że Ksi ężycowy
Cross stanie się kolejnym ważnym wydarzeniem sportowym i społecznym. Przykro mi, że nie b ęd ę z
Wami na miejscu 31 stycznia, ale w tym samym czasie b ęd ę grał w przedstawieniu „Czas nas uczy
pogody” w Och-Teatrze w Warszawie. Hasło czas nas uczy pogody przekazuj ę Wam jako motto
biegania w świetle księżyca.
Z poważaniem,
Krzysztof Materna”
Józef Pawłowski objął funkcję konferansjera, poprowadził imprezę, witał każdego
zawodnika na mecie

Centralne Biuro Ochrony Gunners Security nieodpłatnie dbało o
bezpieczeństwo podczas trwania imprezy

Sport Factory - Sklep biegowy w Łodzi m.in. profesjonalnie zaj ął się
zbiórką używanej odzieży sportowej, przeznaczonej dla zaproszonej
młodzieży ze Świetlic Środowiskowych z Województwa Łódzkiego.

Wsparli nas również

Ośrodki i świetlice Monaru, Świetlica Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Łęczycy, władze Ozorkowa,
dyrekcja i pracownicy Gimnazjum nr 1 w Ozorkowie, Młodzieżowy Dom Kultury, Miejska Kryta
Pływalnia „Wodnik”, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi, a także żołnierze 25. Brygady
Kawalerii Powietrznej, policjanci, strażacy, członkowie drużyny ASG Pustak.

Przebieg wydarzenia
Na chwilę przed rozpoczęciem odprawy, instrukcje oraz ostatnie przygotowania

Odprawa wszystkich służb porządkowych

Rozpoczęcie imprezy

Za zgodą dowódcy generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych Jednostka 25 Brygady
Kawalerii Powietrznej z Leźnicy Wielkiej udost ępniła i obsługiwała 2 Quady
wojskowe, które otwierały i zamykały kolumn ę biegaczy

Odbiór pakietów, rozgrzewka i start

Uczestnicy biegu próbowali swych sił w półmaratonie i ćwier ćmaratonie. Bieg rozpocz ął si ę
o zachodzie słońca. Limit czasu na pokonanie dystansu wynosił 3,5h. Trasa przebiegała
najpierw ulicami Ozorkowa, gdzie nad bezpieczeństwem uczestników, zamkni ęciem ruchu
ulicznego czuwały zastępy ozorkowskiej Policji i Stra ży Po żarnej. Potem zaczynały si ę polne
i leśne ścieżki, a co za tym idzie absolutna ciemność, którą rozjaśniał jedynie blask ksi ężyca.

Momentami
było naprawdę
ciemno.

Na dobiegających do mety czekały medale, regeneracyjny posiłek oraz odnowa biologiczna

Tym razem nasz bieg odbił się echem w publicznych mediach oraz
na portalach społecznościowych
Łódzkie Wiadomości Dnia w Serwisie Informacyjnym przedstawiły relacj ę z wydarzenia
https://www.facebook.com/video.php?v=920700924629254&fref=nf
Na stronie e-ozorkow.pl również pojawił si ę obszerny artykuł http://e-ozorkow.pl/biegali-wblasku-ksiezyca/

Na stronie maratonypolskie.pl biegacze równie ż wyrazili swoje opinie

Jedna z blogerek umieściła taki opis
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I Zdrowa Dycha
I Zdrowa Dycha Nordic
Walking
I Księżycowy Cross
I Księżycowy Cross
Nordic Walking

