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Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań
Olimpijskich położony jest przy wyjeździe z Wałcza
drogą Krajową nr 22 w kierunku Gorzowa
Wielkopolskiego.

Wałecka Bukowina, gdzie znajduje się Centralny
Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań
Olimpijskich, to teren porośnięty bukowym lasem w
granicach administracyjnych miasta. Pierwsze
zabudowania istniały już w drugiej połowie XIX
wieku. Obiekty sportowe powstały w latach
trzydziestych XX wieku. Już w 1940 roku sportowcy
przygotowywali się tu do Olimpiady. Po 1945 obiekt
zachował charakter sportowo rekreacyjny a w 1949
roku zorganizowano tu Ośrodek Przygotowań
Olimpijskich. W tym czasie istniał tu niewielki, w
dużym stopniu zniszczony obiekt sportowy, jednak
świadomość doskonałych warunków naturalnych a
przede wszystkim zapał ówczesnych działaczy
sportowych z pierwszym kierownikiem tego ośrodka
Piotrem Madzińskim na czele, sprawiły, iż szybko
odtworzono boisko, bieżnię i przygotowano miejsca
noclegowe zapraszając sportowców. Dzięki takiemu
działaniu tym wałeckim ośrodkiem zainteresował
się Jan Mulak - trener kadry narodowej lekkoatletów.
Taki był początek przepięknego zjawiska jakim był
słynny, polski, lekkoatletyczny Wunderteam. W latach
50-tych i 60-tych była to jedna z czterech potęg
światowych (USA, ZSRR, Niemcy i Polska). Tutaj
trenowali wszyscy najwięksi polscy sportowcy - Jerzy
Chromik, Kazimierz Zimny, Zbigniew Orywał, Bronisław
Malinowski a Zdzisław Krzyszkowiak w sierpniu 1961
roku ustanowił rekord świata w biegu na 3 km z
przeszkodami. Oficjalne otwarcie Ośrodka nastąpiło

w 1950 roku i w tym samym roku odbyło się tu
pierwsze zgrupowanie pierwszoligowych zespołów
koszykówki i siatkówki oraz zgrupowanie kadry
narodowej lekkoatletów. Od 1953 roku do Wałcza
zaczęła przyjeżdżać kadra narodowa kajakarzy, a w
1962 roku kadra narodowa wioślarzy. Specyficzne
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ukształtowanie jeziora Raduń sprawiło, że to
miejsce szczególnie upodobali sobie do treningów
wodniacy i do dnia dzisiejszego systematycznie
przyjeżdżają do Wałcza, nazywając COS-OPO czyli
Bukowinę swoim drugim domem. Obecnie w
Centralnym Ośrodku Sportu olimpijską formę trenują
kajakarze – na przykład Marek Kolbowicz, Konrad
Wasilewski, Michał Jeliński, Adam Korol – zdobywcy
złotego medalu na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie.

Mimo kolejnych przemian w polskim sporcie
Ośrodek stale gości znakomitych sportowców,
zarówno polskich i zagranicznych, w miarę
możliwości lokalowych udostępniając również bazę
noclegowo-rekreacyjną również turystom.
Przyjeżdżają tu chętnie wczasowicze, organizowane
są nawet kolonie, zimowiska oraz inne formy
wypoczynku dla dzieci i młodzieży, konferencje,
narady, szkolenia, imprezy firmowe z grami i
zabawami integracyjnymi. Baza gastronomiczna
COS-OPO Wałcz oferuje smaczne posiłki,
przygotowane we własnej kuchni a dostosowywane
odpowiednio do rodzaju grup. COS-OPO w Wałczu
jest partnerem programu Ministerstwa Pracy i
Polityki Społecznej „Karta Dużej Rodziny” – dla
posiadaczy kart 20% zniżki na zakwaterowanie i
wyżywienie, pływalnię, boisko, halę sportową, korty
tenisowe, siłownie, zabiegi odnowy biologicznej
oraz wypożyczenie sprzętu sportowego.
Głównym jednak zadaniem Ośrodka Przygotowań
Olimpijskich jest umożliwienie jak najlepszych
warunków do treningu, rehabilitacji i wypoczynku
polskim olimpijczykom. Na bieżąco modernizowana
i rozwijana jest tu baza sprzętowa do prowadzenia
treningów, podobnie i coraz bogatsza jest oferta
rehabilitacyjna, odnowy biologicznej i medyczna.
To stałe podwyższanie standardu usług oraz
wspaniałe bukowe lasy, świeże powietrze, czyste i
przepięknie położone jezioro sprawiają iż jest to
wymarzone miejsce do wypoczynku i uprawiania
sportu, zarówno amatorskiego, jak i zawodowego.
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