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Gmina Przyjazna
środowisku

Grunt Na Medal

Przejrzysta Gmina

Gmina Fair Play

'”^~2gul!ntS z pianem pracy Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na II półrocze
2014 r. poniżej przedstawiam materiał w tem acie:,,Informacja o działalności klubów
sportowych w gminie - osiągnięcia poszczególnych klubów, w tym młodzieżowych
oraz wykorzystanie dotacji przez poszczególne klub/’.
W roku 2014 Gmina Zdzieszowice wspiera kluby sportowe w ramach
otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych z obszaru „Poprawy
warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2 0 1 4 roku".
W otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych w w/w obszarze
w 2014 roku wzięło udział 11 organizacji.
Poniżej zostały one przedstawione wraz z krótką charakterystyką
prowadzonej przez kluby działalności:
1. Miejski Klub Sportowy „Ruch" Zdzieszowice
www.ruchzdzieszowice.pl
Klub założony w 1946 roku, kiedy pod szyldem KS „Anna" założono Robotniczy Klub
Sportowy, który z czasem przerodził się w Unię Zdzieszowice, a od roku 1968
funkcjonował jako Hutniczy Klub Sportowy „Ruch" Zdzieszowice. Od 2012 roku klub
zmienił nazwę na Miejski Klub Sportowy „Ruch" Zdzieszowice. Piłkarska Polska
wielokrotnie już słyszała o Ruchu Zdzieszowice: najpierw za sprawą Pucharu Polski,
kiedy w 2009 zmierzył się w 1/32 z pierwszoligowym Dolcanem Ząbki, a w
kolejnych latach za sprawą awansu do II ligi oraz meczu 1 /1 6 pucharu Polski z
Ruchem Chorzów (2010 rok). Na prawdziwy piłkarski szczyt drużyna ze
Zdzieszowic wspięła się w roku 2011, kiedy zespół w 1 /1 6 Pucharu Polski pokonał
ekstraklasową Jagiellonie Białystok, a w kolejnej fazie odprawił z kwitkiem byłego I
ligowca z Kluczborka i tym samym znalazł się w gronie 8 najlepszych zespołów w
kraju. W 1 /4 Pucharu Polski drużyna ze Zdzieszowic odpadła w dwumeczu ze
swoim imiennikiem z Chorzowa (1-4 u siebie i 1-2 w Chorzowie).
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Klub posiada sekcję piłki nożnej (ok. 25 zawodników), która obecnie rywalizuje w III lidze śląsko opolskiej. W sezonie 2 0 1 3 /2014 klub zajął 13 miejsce i wyniku reorganizacji rozgrywek II ligi (z
dwóch grup pozostawiono jedną) spadł do ligi III. Obecnie klub plasuje się na 8 miejscu mając na
koncie trzy wygrane i jedną porażkę.
Prezesem Miejskiego Klubu Sportowego „Ruch" Zdzieszowice jest Krystian Chmiel.
Klub otrzymał w roku 2014 dotację w wysokości 250.000,00 zł.
2. Stowarzyszenie Miłośników Wychowania poprzez Sport i Rekreację „Koksownik"
Zdzieszowice
•y w ^ koksownikzdy.ieszowice.futbolowo.pl
Klub założony w roku 1996 przez sympatyków futbolu w celu szkolenia i wychowania młodzieży
poprzez zaszczepianie w wychowankach ducha sportowej rywalizacji.
W chwili obecnej w „Koksowniku" piłkę nożną uprawia 75 zawodników podzielonych na kategorie
wiekowe: juniorów (22 osoby w wieku 16 - 19 lat), trampkarzy (20 osób w wieku 13 - 15 lat),
młodzików (10 osób w wieku 10 -1 2 lat) oraz piłkarskie przedszkole (22 osoby w wieku 7 - 9 lat).
Wszystkimi grupami opiekuje się wykwalifikowana kadra czterech trenerów, którym pomagają
wolontariusze.
Drużyna juniorów „Koksownika" w sezonie 2 0 1 3 /2 0 1 4 zajęła pierwsze miejsce w I lidzie
juniorów(tylko jedna porażka w sezonie) i uzyskała awans do Opolskiej Ligi Juniorów.
Dodatkowo klub posiada drużyny w Lidze Trampkarzy oraz w Lidze Żaków.
Stowarzyszenie prowadzi również zajęcia dla najmłodszych piłkarzy w ramach tzw. piłkarskiego
przedszkola (drużyny młodzików i żaków).
Wychowankowie „Koksownika" reprezentują między innymi barwy klubów II i III ligowych: Rozwój
Katowice, Ruch Zdzieszowice.
Prezesem klubu jest Jarosław Dresler.
Klub otrzymał w roku 2014 dotację w wysokości 35.000,00 zł.
3. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Azymek" Zdzieszowice.
Klub założony w roku 2010, kiedy to z sekcji lekkiej atletyki, siatkówki oraz biegów i jazdy
rowerowej na orientację działających przy MGOKSiR Zdzieszowice powstał LUKS „Azymek".
Obecnie w ramach klubu sport uprawia czynnie około 134 osoby zrzeszonych w 3 sekcjach:
• sekcja orientacji sportowej (biegi i jazda rowerowa) zrzesza około 70 sportowców
reprezentujących Gminę Zdzieszowice w zawodach rangi lokalnej, ogólnopolskiej i
międzynarodowej.
• sekcja lekkiej atletyki liczy 19 sportowców (w tym pięć dziewczyn) uprawiających sport i
reprezentujących naszą Gminę na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim.
• sekcja piłki siatkowej w której zajęciach uczestniczy 45 osób (w tym 16 najmłodszych).
Drużyny siatkarskie Klubu rywalizują w lidze III seniorów, lidze juniorów oraz wojewódzkiej
lidze kadetów.
Wszystkie zajęcia prowadzą wykwalifikowani trenerzy a oferta klubu skierowana jest do wszystkich
mieszkańców naszej Gminy chcących aktywnie spędzać czas.
Prezesem Klubu jest Adam Hyjek.
Klub otrzymał w roku 2014 dotację w wysokości 45.000,00 zł.
4. Ludowy Klub Sportowy „Victoria" Żyrowa
: . o, //y z y ovvalutboIowo.pl/mdex.php
Klub powstał w roku 1919. Obecnie w zajęciach uczestniczy ok. 90 piłkarzy podzielonych na grupy
seniorów (ok. 28 zawodników), którzy rozgrywają mecze w ramach opolskiej kl. A, juniorów (ok. 16
zawodników) rywalizujących w I lidze juniorów.
Dodatkowo w klubie prowadzone są zajęcia dla najmłodszych adeptów piłki nożnej w trzech
grupach: trampkarzy, młodzików i orlików, które reprezentują Gminę Zdzieszowice w rozgrywkach
ligowych. Uczestniczy w nich ok. 46 osób.
Prezesem klubu jest Norbert Lepich.

Klub otrzymał w roku 2014 dotację w wysokości 37.000,00 zł.
5. Ludowy Klub Sportowy „Górnik” Januszkowice
htip://lksgormkianu szkowice.futbolowo.pl/index.php
Klub został założony na nowo przez sympatyków piłki nożnej z Januszkowie na początku 2011 roku
kontynuując bogatą tradycję futbolu w tym sołectwie. W klubie oprócz drużyny seniorów liczącej
ok. 30 zawodników jest sekcja lekkiej atletyki (ok. 20 osób) gdzie można uprawiać biegi i Nordic
Walking.
Drużyna seniorów występuję w piłkarskiej klasie B. Zawodnicy sekcji lekkoatletycznej odnoszą
sukcesy na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej w konkurencjach biegowych oraz Nordic
Walking.
Prezesem klubu jest Artur Kuik.
Klub otrzymał w roku 2014 dotację w wysokości 21.220,00 zł.
6. Ludowy Klub Sportowy „Korona" Krępna
j iUp.//koronakrepna,futbolowo.pl/
Klub piłkarski, w ramach którego w rozgrywkach drużyna seniorów (ok. 24 zawodników)
rywalizuje w B klasie. Drużyna juniorów w sezonie 2 0 1 3 /1 4 uzyskała awans do I ligi juniorów
jednak z powodu braku osób chętnych do uprawiania piłki nożnej zarząd klubu zdecydował o
niezgłaszaniu tej grupy do rozgrywek.
Prezesem klubu jest Krzysztof Moszek.
Klub otrzymał w roku 2014 dotację w wysokości 15.000,00 zł.
7. Uczniowski Klub Sportowy „Lotna"
Klub prowadzi zajęcia z orientacji sportowej dla grupy 40 dzieci i młodzieży podzielonej na
kategorie wg stopni zaawansowania na grupy: KM 10 - (10 osób rocznik 2003 i młodsi), KM 12 - (20
osób rocznik 2002/2001), KM 14 - (10 osób rocznik 2000 i starsi). Treningi prowadzą
wykwalifikowani instruktorzy orientacji sportowej. Zawodnicy klubu występują i osiągają sukcesy
w zawodach szczebla krajowego i międzynarodowego oraz w Euroregionalnej Lidze BNO.
Prezesem klubu jest Maciej Oleszek.
Klub otrzymał w roku 2014 dotację w wysokości 12.000,00 zł.
8. Opolski Klub Taekwon-do
, / / www.taekwoiido.opole.pl/
Klub prowadzi zajęcia sportowe o 1995 roku. Od 2009 roku działa również w Zdzieszowicach.
Treningi prowadzone są w dwóch grupach, podzielonych ze względu na wiek i zaawansowanie. W
zajęciach, odbywających się na hali sportowej przy publicznej szkole podstawowej nr 2 w
Zdzieszowicach, obecnie uczestniczy 47 zawodników. Podczas tak krótkiego okresu działalności
udało się już w Zdzieszowicach wyszkolić zawodników, którzy zostali powołani do Kadry
Województwa Opolskiego Młodzików. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych
instruktorów z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa.
Prezesem klubu jest Łukasz Rewieński.
Klub otrzymał w roku 2014 dotację w wysokości 5.000,00 zł.
9. Akademia Sztuk Walki Tarnów Opolski - Zdzieszowice
i; ti p://akademiasztukwalki.pl/
Akademia działa na terenie województwa opolskiego od roku 1994 a zajęcia w naszej gminie się
prowadzone od roku 1996. Obecnie w zajęciach prowadzonych na hali sportowej przy publicznych
szkołach podstawowych nr 1 i 2 w Zdzieszowicach uczestniczy ponad 107 osób podzielonych na
grupy wiekowe: dzieci do 10 roku życia - 36 osób, dzieci 11-13 lat - 32 osoby, młodzież 14-17 lat 25 osób, osoby pełnoletnie - 14 osób.
W klubie trenuje Oliver Siekierka, który w roku 2012 został mistrzem Europy juniorów w kategorii
kata.

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów z zachowaniem wszelkich
wymogów bezpieczeństwa.
Prezesem Akademii jest Paweł Papoń.
Klub otrzymał w roku 2014 dotację w wysokości 7.000,00 zł.
10. Klub Sportowy Zdzieszowice - Bike Team
hu p : / / www.zdzieszowice-biketeaffl.livenet.pl/
Klub założony w grudniu 2013 r. przez miłośników kolarstwa z terenu Gminy Zdzieszowice.
Zawodnicy startują w wyścigach szosowych jak i MTB [m. in. w Bike Maraton, który co roku odbywa
się w Zdzieszowicach). W klubie trenuje obecnie 16 zawodników.
Prezesem klubu jest Arkadiusz Kałużny.
Klub otrzymał w roku 2014 dotację w wysokości 4.000,00 zł.
11. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Winner" Zdzieszowice
Klub założony w listopadzie 2013 r. Prowadzi zajęcia skierowane są dla miłośników pływania (36
osób) oraz tenisa ziemnego (12 osób). Głównymi odbiorcami oferty klubu są dzieci i młodzież.
Prezesem klubu jest Tomasz Antosiak.
Klub otrzymał w roku 2014 dotację w wysokości 5.000,00 zł.
Do chwili obecnej tylko kluby, które w transzach otrzymały dotacje, rozliczyły się z części
przyznanych środków. Pozostałe kluby w okresie późniejszym dokonają rozliczenia przekazanej
dotacji.
Poniżej zestawienie dotychczas przekazanych i rozliczonych środków:
Nazwa podmiotu
Miejski Klub Sportowy „Ruch" Zdzieszowice
Zdzieszowice, ul. Nowa A 2
LUKS Azymek Zdzieszowice
Zdzieszowice, ul. Nowa 3
Stowarzyszenie Miłośników Wychowania Poprzez Sport i Rekreację
Zdzieszowice, ul. Filarskiego 17/2
LKS "Victoria" Żyrowa
Źyrowa, ul. Hrabiów von Gaschin 1

Kwota
przekazana

Kwota
wykorzystana

150 000,00 zł

141617,90 zł

25 000,00 zł

24 399,37 zł

17 000,00 zł

18 922,24 zł

20 000,00 zł

20 000,00 zł

Z poważanie
BU R

Osób*

W załączeniu:
1. Rozliczenie dotacji za 2013 r.

Sporządził: Piotr Lebok

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a ZP
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ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2 0 1 3 roku

Nazwa zadania

Nazwa organizacji pozarządowej
Miejski Klub Sportowy „Ruch" Zdzieszowice

Poprawa warunków uprawiania sportu na
terenie Gminy Zdzieszowice

Kwota udzielonej
dotacji

Kwota
wykorzystanej
dotacji

Kwota
do zwrotu

699 500,00 zł

699 500,00 zł

0,00 zł

Stowarzyszenie Miłośników Wychowania Poprzez
Sport i Rekreację „Koksownik"

30 000,00 zł

30 000,00 zł

0,00 zł

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Azymek"
Zdzieszowice

55 000,00 zł

55 000,00 zł

0,00 zł

LKS „Victoria" Żyrowa

30 000,00 zł

30 000,00 zł

0,00 zł

LKS „Górnik" Januszkowice

21 000,00 zł

2 1 0 0 0 ,0 0 zł

0,00 zł

LKS „Korona" Krępna

15 000,00 zł

15 000,00 zł

0,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy Lotna

12 000,00 zł

12 000,00 zł

0,00 zł

Akademia Sztuk Walki Tarnów Opolski-Zdzieszowice

4 500,00 zł

4 493,93 zł

6,07 zł

Opolski Klub Taekwon-Do

4 500,00 zł

4 355,47 zł

144,53 zł

8 7 1 5 0 0 ,0 0 zł

8 7 1 3 4 9 ,4 0 zł

1 5 0 ,6 0 zł

Razem

