
 
SPORT – konkurs 1 000 000 zł 
 
W ramach priorytetu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej zakresem zadań objęte 
zostały następujące obszary tematyczne: 

1) wspieranie szkolenia kadr trenerskich, instruktorskich i sędziowskich, 
2) wspieranie udziału w zawodach sportowych oraz organizacji zawodów sportowych 

w województwie opolskim, 
3) wspieranie organizacji imprez sportowych w ramach upowszechniania kultury 

fizycznej, 
4) upowszechnianie kultury fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych. 

 
Dofinansowanie otrzymało 50 zadań spełniających kryteria formalne i merytoryczne z 74 
zgłoszonych do konkursu. 
 
Największe z nich to m.in.: 

• Akademicki Związek Sportowy KU PO – 120 000 zł (+ 80 000 zł = 200 000 zł) 
• OKS ODRA Opole – 100 000 zł 
• Prezes LKJ Lewada – 80 000 zł 
• Prezes KS Budowlani Opole – 60 000 zł 

 
 
AZS Klub Uczelniany Politechnika Opolska - dotacja 120 000 zł i wcześniej 80 000 zł (razem 
200 000 zl)  
AZS KU PO to 1337 członków, 35 sekcji, 16 reprezentantów Polski, 4 zespoły ligowe. 
Sportowcy zrzeszeni w AZS KU Politechniki Opolskiej biorą udział w zawodach sportowych 
rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i europejskiej zajmując w nich czołowe lokaty. Przez AZS 
KU PO zostanie zorganizowanych wiele imprez rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej, celem 
których będzie wyłonienie najlepszych zawodników i drużyn w poszczególnych dyscyplinach 
sportu Promowana będzie kultura fizyczna w środowisku młodzieży szkolnej i akademickiej.  
Na realizację zadania przez AZS KU PO składają się 2 obszary: 
1. Uczestnictwo w zawodach rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej w dyscyplinach: 
a) Lekka atletyka 
b) Kajakarstwo 
c) short-track 
2. Organizacja ogólnodostępnych imprez sportowo-rekreacyjnych kierowanych do 
społeczności lokalnej województwa opolskiego, w tym 
a) Test Coopera dla Wszystkich- organizowana cyklicznie, 2 razy w roku, ogólnodostępna 
impreza pozwalająca ocenić poziom własnej wydolności fizycznej 
b) VI Opolska Doba Sportu- organizowana już po raz szósty impreza polegająca na 24 
godzinnym uprawianiu sportu przez opolan na różnych obiektach i w różnych dyscyplinach 
c) Amatorskie Mistrzostwa Woj. Opolskiego w narciarstwie zjazdowym i snowboardzie- 
Family Cup to rozgrywane rokrocznie, w rodzinnej atmosferze zawody dla społeczności woj. 
opolskiego 
 
 
 



 
OKS Odra Opole – 100 000 zł 
Przedmiotem zadania jest przygotowanie do udziału w rozgrywkach Nice I ligi roku 2018 
(sezon 2017/2018 oraz 2018/2019) drużyny seniorów. Odra Opole jest najwyżej 
sklasyfikowanym klubem województwa opolskiego najbardziej popularnej dyscyplinie sportu 
jaką jest piłka nożna. W roku 2017 Odra Opole awansowała do Nice I ligi, po zakończeniu 
rundy jesiennej zajmuje drugie miejsce w tabeli premiowane awansem do najwyżej klasy 
rozgrywkowej jaką jest ekstraklasa. Byłoby wielkie wydarzenie, gdyż ostatnio na najwyższym 
poziomie zespół z województwa opolskiego był w 1981 roku i była to właśnie Odra. Celem 
Klubu jest walka zespołu seniorów o upragniony awans co byłoby wielką promocją 
województwa opolskiego. 
 
LKJ Lewada – 80 000 zł 
W ramach realizacji zadania publicznego LKJ LEWADA planuje zorganizowanie trzech 
przedsięwzięć sportowych o znacznej randze: dwóch edycji Międzynarodowych Zawodów w 
Ujeżdżeniu CDI oraz znanych i wpisanych już od wielu lat w kalendarz imprez klubu LKJ 
LEWADA - Jeździeckich Mistrzostw Gwiazd Art-Cup, a także całoroczne wspieranie 
zawodników klubu LKJ LEWADA w ich pracy i współzawodnictwie sportowym.  
Międzynarodowe Zawody w Ujeżdżeniu CDI - organizowane są na skalę międzynarodową i 
przeprowadzone zostaną w nowoczesnym Ośrodku Szkolenia Olimpijskiego w Zakrzowie  w 
dwóch terminach: 13 - 15.04.2018 oraz 26 - 28.10.2018 roku.  
XXI Jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd ART CUP, które odbędą się w dniach 25-26 sierpnia 2018 
roku w Zakrzowie.  
 
KS Budowlani Opole – 60 000 zł 
Celem zadania jest zachowanie ciągłości procesu treningowego, przez podniesienie poziomu 
sportowego zawodników, przygotowanie ich do udziału w krajowych zawodach o najwyższej 
randze (Olimpiada Młodzieży, Mistrzostwa Polski Juniorów, Mistrzostwa Polski Młodzieży, 
Mistrzostwa Polski Seniorów, Drużynowe Mistrzostwa Polski, Puchar Polski) oraz otrzymanie 
powołania do kadry narodowej przez jak największą ilość zawodników klubu w celu 
reprezentowania kraju, Opolszczyzny, klubu na najważniejszych zawodach 
międzynarodowych w 2018 roku (Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata). 
Działający od 1989 roku Klub Sportowy "Budowlani" w Opolu specjalizuje się w szkoleniu 
podnoszeniu ciężarów na najwyższym poziomie we wszystkich kategoriach wiekowych. 
Trenerzy pracujący w Klubie wychowali wielu reprezentantów kraju, medalistów 
najważniejszych zawodów rangi krajowej i międzynarodowej takich jak: Mistrzostwa Polski , 
Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, oraz Igrzyska Olimpijskie. Sukcesy zawodników nie 
są wynikiem przypadku a efektem szkolenia prowadzonego z najwyższą starannością i z 
uwzględnieniem najnowszych metod szkoleniowych przez wykwalifikowaną kadrę 
trenerską.  
Klub Sportowy "Budowlani" w Opolu to najlepszy męski zespół w historii polskich ciężarów, 
który zdobył 24 tytuły Drużynowego Mistrza Polski.  
 
 


