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KLUBY SPORTOWE DZIAŁAJĄCE W FORMIE STOWARZYSZEŃ, 

KTÓRYCH STATUTY NIE PRZEWIDUJĄ PROWADZENIA  DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

wpisane do ewidencji prowadzonej przez Starostę Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 
 

 

L.

p. 

Data wpisu Numer 

ewidencyjny 

Nazwa klubu sportowego 

 

Adres siedziby Cel działania 

1.  30 X 2002 r. 1/2002 Ludowy Klub Sportowy „ŚLĄSK”                   

w Reńskiej Wsi 

ul. Brzegowa 11 

47-208 Reńska Wieś 

Zmieniono siedzibę na: 

ul. Opolska 7 

47-208 Reńska Wieś 
adres korespondencyjny  

od dnia 18.01.2019 r.:                            

ul. Kamienna 1,            

47-208 Reńska Wieś 

 Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży, 

w tym niepełnosprawnej oraz wśród osób dorosłych na 

terenie gminy, 

 uprawianie sportu i rozwijanie zainteresowań 

sportowych młodzieży szkolnej oraz rozwijanie 

zainteresowań członków Klubu zdrowym, aktywnym  

stylem życia, 

 inspirowanie różnych środowisk w państwie do 

tworzenia niezbędnych warunków dla zapewnienia 

prawidłowego, biologicznego rozwoju młodzieży 

szkolnej w celu rozwoju sprawności fizycznej. 

2.  19 XI 2002 r. 2/2002 Ludowy Klub Sportowy 

PoRaWie Większyce 

ul. Hahna 2 

47-208 Reńska Wieś 

Zmieniono siedzibę na: 

ul. Raciborska 9B 

47-208 Reńska Wieś 

 Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży    

i dorosłych na terenie działania Klubu oraz 

wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę 

fizyczną i sport. 

3.  30 XI 2004 r. 165/2004 Stowarzyszenie Wędkarzy Akwenu              

w Kędzierzynie-Koźlu osiedle Rogi 

ul. Targowa 21/2 

47-200 Kędzierzyn-Koźle 
 Celem stowarzyszenia jest prowadzenie racjonalnej 

gospodarki rybacko-wędkarskiej, a w szczególności: 

a) zarybianie akwenu i hodowanie ryb dla   ich 

rekreacyjnego i sportowego połowu zgodnie                   

z obowiązującym regulaminem PZW, oraz zgodnie       

z regulaminem wewnętrznym Stowarzyszenia; 

b) propagowanie wędkarstwa oraz organizowanie 



zawodów wędkarskich; 

c) ochrona środowiska naturalnego akwenu poprzez 

przeciwdziałanie jego dewastacji    i utrzymanie 

czystości. 

4.  03 VIII 2005 r. 172/2005 Klub Piłkarski Kędzierzyn-Koźle 

w Kędzierzynie-Koźlu 

ul. Konopnickiej 16 

47-200 Kędzierzyn-Koźle 
 Rozwijanie wśród ludności miasta i gminy,                    

a w szczególności wśród młodzieży zamiłowania do 

uprawiania sportu oraz podniesienia jej poziomu 

sportowego drogą systematycznej pracy, poprzez 

rozwijanie sportu oraz rozwój życia kulturalno-

oświatowego, dążenia do wspólnego wzrostu kultury     

i zdrowotności swoich członków. 

5.  30 I 2006 r. 1/2006 Klub Sportowy „Caper” 

 

ul. Stalmacha 20 

47-220 Kędzierzyn-Koźle 
 Rozwój, upowszechnianie i podnoszenie poziomu 

kultury fizycznej i sportu, ze szczególnym 

uwzględnieniem sportu dzieci i młodzieży, również 

wśród osób niepełnosprawnych, wychowanie                 

i szkolenie zawodników na najwyższym poziomie 

mistrzostwa sportowego, ochrona prawna                       

i reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia. 

6.  14 VI 2006 r. 2/2006 Getbol Klub „ISKRA” Raszowa 

 

ul. Korfantego 12/17 

47-232 Kędzierzyn-Koźle 
 Rozwijanie różnych form kultury fizycznej 

 Kształtowanie pozytywnych cech charakteru                  

i osobowości 

 Integrowanie środowisk i społeczności lokalnych na 

terenie swojego działania 

 Popularyzacja gry GETBOL 

- 13 IX 2006 r. 3/2006 Międzyszkolny Uczniowski Klub 

Sportowy „VICTOR” 

 

Klub połączył się z Uczniowskim 

Klubem Sportowym „Olimpijczyk” 

z/s w PSP nr 19 ul. Mieszka I 4  

al. Jana Pawła II 29 

47-220 Kędzierzyn-Koźle 

Zmieniono siedzibę na: 

ul. Grunwaldzka 27 

47-220 Kędzierzyn-Koźle 

 Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia 

sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe             

i sprzętowe szkoły oraz pomoc organizacyjna                 

i materialną rodziców  i sympatyków Klubu 

 Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych 

form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych 

do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań 

sportowych 

 Uczestniczenie w imprezach sportowych 



organizowanych na obszarze działania samorządu 

terytorialnego i poza nim 

 Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły    

w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności 

fizycznej   i umysłowej 

 Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym 

uwzględnieniem funkcji zdrowotnych 

 Organizowanie uczniom wszystkich szkół powiatu 

kędzierzyńsko-kozielskiego różnorodnych form 

współzawodnictwa sportowego 

 Kształtowanie pozytywnych cech charakteru                  

i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań 

sportowych Klubu. 

7.  10 VII 2007 r. 1/2007 Ludowy Zespół Sportowy  

„ZRYW” Pawłowiczki 

ul. Wyzwolenia 

47-280 Pawłowiczki 
 Planowanie i organizowanie życia sportowego              

w Pawłowiczkach w oparciu   o możliwości obiektowe  

i sprzętowe Klubu oraz pomoc organizacyjną                 

i materialną członków  i sympatyków Klubu. 

 Angażowanie wszystkich członków do różnorodnych 

form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych 

do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań 

sportowych. 

 Uczestniczenie w imprezach sportowych 

organizowanych na obszarze działania samorządu 

terytorialnego i poza nim. 

 Organizowanie zajęć sportowych dla członków              

i mieszkańców w celu wszechstronnego rozwoju ich 

sprawności fizycznej   i umysłowej. 

 Upowszechnianie właściwych postaw w zakresie 

ochrony zdrowia, higieny życia codziennego oraz 

promocji zdrowia. 

 Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym 

uwzględnieniem funkcji zdrowotnych. 

 Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa 



sportowego. 

 Kształtowanie pozytywnych cech charakteru                   

i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań 

sportowych Klubu. 

8.  10 VII 2007 r. 2/2007 Ludowy Zespół Sportowy  

„MACIOWAKRZE” 

ul. Mickiewicza 30 

Maciowakrze 

47-280 Pawłowiczki 

 Planowanie i organizowanie życia sportowego              

w Maciowakrzu w oparciu      o możliwości obiektowe   

i sprzętowe Klubu oraz pomoc organizacyjną                 

i materialną członków  i sympatyków Klubu. 

 Angażowanie wszystkich członków do różnorodnych 

form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych 

do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań 

sportowych. 

 Uczestniczenie w imprezach sportowych 

organizowanych na obszarze działania samorządu 

terytorialnego i poza nim. 

 Organizowanie zajęć sportowych dla członków              

i mieszkańców w celu wszechstronnego rozwoju ich 

sprawności fizycznej   i umysłowej. 

 Upowszechnianie właściwych postaw        w zakresie 

ochrony zdrowia, higieny życia codziennego oraz 

promocji zdrowia. 

 Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym 

uwzględnieniem funkcji zdrowotnych. 

 Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa 

sportowego. 

 Kształtowanie pozytywnych cech charakteru                  

i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań 

sportowych Klubu. 

9.  10 VII 2007 r. 3/2007 Ludowy Zespół Sportowy  

„SPARTAN GRUDYNIA” 

ul. Główna 20 

Milice 

47-280 Pawłowiczki 

Zmieniono siedzibę na: 

ul. Kozielska 7 

47-280 Grudynia Wielka 

 Planowanie i organizowanie życia sportowego              

w Grudyni w oparciu              o możliwości obiektowe   

i sprzętowe Klubu oraz pomoc organizacyjną                 

i materialną członków  i sympatyków Klubu. 

 Angażowanie wszystkich członków do różnorodnych 



 form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych 

do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań 

sportowych. 

 Uczestniczenie w imprezach sportowych 

organizowanych na obszarze działania samorządu 

terytorialnego i poza nim. 

 Organizowanie zajęć sportowych dla członków              

i mieszkańców w celu wszechstronnego rozwoju ich 

sprawności fizycznej   i umysłowej. 

 Upowszechnianie właściwych postaw        w zakresie 

ochrony zdrowia, higieny życia codziennego oraz 

promocji zdrowia. 

 Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym 

uwzględnieniem funkcji zdrowotnych. 

 Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa 

sportowego. 

 Kształtowanie pozytywnych cech charakteru                  

i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań 

sportowych Klubu. 

10.  10 VII 2007 r. 4/2007 Ludowy Zespół Sportowy  

„ROLNIK URBANOWICE” 

ul. Bytkowska 8 

47-270 Urbanowice 

 Planowanie i organizowanie życia sportowego              

w Urbanowicach w oparciu o możliwości obiektowe      

i sprzętowe Klubu oraz pomoc organizacyjną                 

i materialną członków  i sympatyków Klubu. 

 Angażowanie wszystkich członków do różnorodnych 

form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych 

do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań 

sportowych. 

 Uczestniczenie w imprezach sportowych 

organizowanych na obszarze działania samorządu 

terytorialnego i poza nim. 

 Organizowanie zajęć sportowych dla członków              

i mieszkańców w celu wszechstronnego rozwoju ich 

sprawności fizycznej   i umysłowej. 



 Upowszechnianie właściwych postaw        w zakresie 

ochrony zdrowia, higieny życia codziennego oraz 

promocji zdrowia. 

 Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym 

uwzględnieniem funkcji zdrowotnych. 

 Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa 

sportowego. 

 Kształtowanie pozytywnych cech charakteru                  

i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań 

sportowych Klubu. 

11.  16 VII 2007 r. 5/2007 Ludowy Zespół Sportowy 

„FORTUNA” OSTROŻNICA 

ul. Kościelna 3 

47-280 Pawłowiczki, 

adres korespondencyjny 

od dnia 8.03.2014r.: 

Ostrożnica                             

ul. Sienkiewicza 43,            

47-280 Pawłowiczki 

 Planowanie i organizowanie życia sportowego              

w Ostrożnicy w oparciu o możliwości obiektowe           

i sprzętowe Klubu oraz pomoc organizacyjną                 

i materialną członków  i sympatyków Klubu. 

 Angażowanie wszystkich członków do różnorodnych 

form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych 

do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań 

sportowych. 

 Uczestniczenie w imprezach sportowych 

organizowanych na obszarze działania samorządu 

terytorialnego i poza nim. 

 Organizowanie zajęć sportowych dla członków              

i mieszkańców w celu wszechstronnego rozwoju ich 

sprawności fizycznej   i umysłowej. 

 Upowszechnianie właściwych postaw w zakresie 

ochrony zdrowia, higieny życia codziennego oraz 

promocji zdrowia. 

 Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym 

uwzględnieniem funkcji zdrowotnych. 

 Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa 

sportowego. 

 Kształtowanie pozytywnych cech charakteru                   

i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań 



sportowych Klubu. 

12.  16 VII 2007 r. 6/2007 Ludowy Klub Sportowy 

„BRYKSJUSZ” GOŚCIĘCIN 

ul. Kozielska 13 

47-270 Gościęcin 
 Planowanie i organizowanie życia sportowego uczniów 

i sympatyków sportu w oparciu o możliwości 

organizacyjne członków i sympatyków Klubu. 

 Angażowanie wszystkich członków do różnorodnych 

form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych 

do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań 

sportowych. 

 Uczestniczenie w imprezach sportowych 

organizowanych na obszarze działania samorządu 

terytorialnego i poza nim. 

 Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły     

w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności 

fizycznej   i umysłowej. 

 Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym 

uwzględnieniem funkcji zdrowotnych. 

 Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa 

sportowego. 

 Kształtowanie pozytywnych cech charakteru                  

i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań 

sportowych Klubu. 

13.  16 VII 2007 r. 7/2007 Ludowy Zespół Sportowy  

INTER Mechnica 

ul. Krapkowicka 
47-208 Mechnica 

Zmieniono siedzibę na: 
ul. Banatki 41 

47-208 Mechnica 

Zmieniono siedzibę na: 

  ul. Młyńska 21, 

Mechnica 

47-214 Poborszów 

            

 Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia 

sportowego w Mechnicy w oparciu o możliwości 

obiektowe i sprzętowe Klubu oraz pomoc organizacyjną 

i materialną rodziców  i sympatyków Klubu. 

 Angażowanie wszystkich członków do różnorodnych 

form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych 

do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań 

sportowych. 

 Uczestniczenie w imprezach sportowych 

organizowanych na obszarze działania samorządu 

terytorialnego i poza nim. 



 Organizowanie zajęć sportowych dla członków              

i mieszkańców w celu wszechstronnego rozwoju ich 

sprawności fizycznej   i umysłowej. 

 Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym 

uwzględnieniem funkcji zdrowotnych. 

 Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa 

sportowego. 

 Kształtowanie pozytywnych cech charakteru                  

i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań 

sportowych Klubu. 

14.  16 VII 2007 r. 8/2007 Ludowy Zespół Sportowy                    

w Gierałtowicach 

ul. Główna 5a 

47-208 Gierałtowice 
 Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia 

sportowego w Gierałtowicach w oparciu  o możliwości 

obiektowe i sprzętowe Klubu oraz pomoc organizacyjną 

i materialną rodziców  i sympatyków Klubu. 

 Angażowanie wszystkich członków do różnorodnych 

form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych 

do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań 

sportowych. 

 Uczestniczenie w imprezach sportowych 

organizowanych na obszarze działania samorządu 

terytorialnego i poza nim. 

 Organizowanie zajęć sportowych dla członków              

i mieszkańców w celu wszechstronnego rozwoju ich 

sprawności fizycznej   i umysłowej. 

 Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym 

uwzględnieniem funkcji zdrowotnych. 

 Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa 

sportowego. 

 Kształtowanie pozytywnych cech charakteru                   

i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań 

sportowych Klubu. 

15.  16 VII 2007 r. 9/2007 Ludowy Zespół Sportowy 

NAPRZÓD Długomiłowice 

ul. Parkowa 8 

47-208 Długomiłowice 
 Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia 

sportowego w Długomiłowicach w oparciu                    



Zmieniono siedzibę na: 
ul. Parkową 12 

47-208 Długomiłowice 
Zmieniono siedzibę na: 

ul. Spokojna 5 

47-208 Długomiłowice 

o możliwości obiektowe i sprzętowe Klubu oraz pomoc 

organizacyjną i materialną rodziców  i sympatyków 

Klubu. 

 Angażowanie wszystkich członków do różnorodnych 

form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych 

do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań 

sportowych. 

 Uczestniczenie w imprezach sportowych 

organizowanych na obszarze działania samorządu 

terytorialnego i poza nim. 

 Organizowanie zajęć sportowych dla członków              

i mieszkańców w celu wszechstronnego rozwoju ich 

sprawności fizycznej   i umysłowej. 

 Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym 

uwzględnieniem funkcji zdrowotnych. 

 Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa 

sportowego. 

 Kształtowanie pozytywnych cech charakteru                  

i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań 

sportowych Klubu. 

16.  16 VII 2007 r. 10/2007 Ludowy Zespół Sportowy  

DFK w Łężcach 

ul. Polna 11 

47-208 Łężce 

Zmieniono siedzibę na: 

ul. Polna 22 

47-208 Łężce 

Zmieniono siedzibę na: 

ul. Stara 11, Łężce 

47-208 Reńska Wieś  

 

 Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia 

sportowego w Łężcach w oparciu o możliwości 

obiektowe i sprzętowe Klubu oraz pomoc organizacyjną 

i materialną rodziców  i sympatyków Klubu. 

 Angażowanie wszystkich członków do różnorodnych 

form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych 

do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań 

sportowych. 

 Uczestniczenie w imprezach sportowych 

organizowanych na obszarze działania samorządu 

terytorialnego i poza nim. 

 Organizowanie zajęć sportowych dla członków              

i mieszkańców w celu wszechstronnego rozwoju ich 



sprawności fizycznej   i umysłowej. 

 Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym 

uwzględnieniem funkcji zdrowotnych. 

 Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa 

sportowego. 

 Kształtowanie pozytywnych cech charakteru                  

i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań 

sportowych Klubu. 

17.  16 VII 2007 r. 11/2007 Ludowy Zespół Sportowy 

w Pokrzywnicy 

ul. Głogowska 27 

47-208 Pokrzywnica 

Zmieniono siedzibę na: 

ul. 1 Maja 61 

47-208 Pokrzywnica 

 

 Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia 

sportowego w Pokrzywnicy w oparciu o możliwości 

obiektowe i sprzętowe Klubu oraz pomoc organizacyjną 

i materialną rodziców i sympatyków Klubu. 

 Angażowanie wszystkich członków do różnorodnych 

form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych 

do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań 

sportowych. 

 Uczestniczenie w imprezach sportowych 

organizowanych na obszarze działania samorządu 

terytorialnego i poza nim. 

 Organizowanie zajęć sportowych dla członków              

i mieszkańców w celu wszechstronnego rozwoju ich 

sprawności fizycznej   i umysłowej. 

 Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym 

uwzględnieniem funkcji zdrowotnych. 

 Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa 

sportowego. 

 Kształtowanie pozytywnych cech charakteru                  

i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań 

sportowych Klubu. 

18.  18 VII 2007 r. 12/2007 Ludowy Zespół Sportowy 

„RUCH” STEBLÓW 

ul. Szkolna 7 

47-263 Zakrzów 
 Planowanie i organizowanie życia sportowego na wsi  

w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Klubu 

oraz pomoc organizacyjną i materialną członków            

i sympatyków Klubu. 



 Angażowanie wszystkich członków Klubu do 

różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw 

dostosowanych do wieku, stopnia sprawności                 

i zainteresowań sportowych. 

 Uczestniczenie w imprezach sportowych 

organizowanych na obszarze działania samorządu 

terytorialnego i poza nim. 

 Organizowanie zajęć sportowych dla członków Klubu     

i mieszkańców w celu wszechstronnego rozwoju ich 

sprawności fizycznej   i umysłowej. 

 Upowszechnianie właściwych postaw w zakresie 

ochrony zdrowia, higieny życia codziennego oraz 

promocji zdrowia. 

 Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym 

uwzględnieniem funkcji zdrowotnych. 

 Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa 

sportowego. 

 Kształtowanie pozytywnych cech charakteru                  

i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań 

sportowych Klubu. 

19.  18 VII 2007 r. 13/2007 Ludowy Zespół Sportowy 

KOBYLICE 

ul. Raciborska 39 

47-253 Kobylice 
 Planowanie i organizowanie życia sportowego na wsi   

w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Klubu 

oraz pomoc organizacyjną i materialną członków            

i sympatyków Klubu. 

 Angażowanie wszystkich członków Klubu do 

różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw 

dostosowanych do wieku, stopnia sprawności                 

i zainteresowań sportowych. 

 Uczestniczenie w imprezach sportowych 

organizowanych na obszarze działania samorządu 

terytorialnego i poza nim. 

 Organizowanie zajęć sportowych dla członków Klubu    

i mieszkańców w celu wszechstronnego rozwoju ich 



sprawności fizycznej   i umysłowej. 

 Upowszechnianie właściwych postaw w zakresie 

ochrony zdrowia, higieny życia codziennego oraz 

promocji zdrowia. 

 Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym 

uwzględnieniem funkcji zdrowotnych. 

 Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa 

sportowego. 

 Kształtowanie pozytywnych cech charakteru                  

i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań 

sportowych Klubu. 

20.  18 VII 2007 r. 14/2007 Ludowy Zespół Sportowy 

„VICTORIA 1900”  ŁANY 

ul. Główna 101 c 

47-253 Łany 
 Planowanie i organizowanie życia sportowego na wsi  

w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Klubu 

oraz pomoc organizacyjną i materialną członków           

i sympatyków Klubu. 

 Angażowanie wszystkich członków Klubu do 

różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw 

dostosowanych do wieku, stopnia sprawności                 

i zainteresowań sportowych. 

 Uczestniczenie w imprezach sportowych 

organizowanych na obszarze działania samorządu 

terytorialnego i poza nim. 

 Organizowanie zajęć sportowych dla członków Klubu    

i mieszkańców w celu wszechstronnego rozwoju ich 

sprawności fizycznej   i umysłowej. 

 Upowszechnianie właściwych postaw        w zakresie 

ochrony zdrowia, higieny życia codziennego oraz 

promocji zdrowia. 

 Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym 

uwzględnieniem funkcji zdrowotnych. 

 Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa 

sportowego. 

 Kształtowanie pozytywnych cech charakteru                  



i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań 

sportowych Klubu. 

21.  20 VIII 2007 r. 15/2007 Ludowy Zespół Sportowy 

„Fortuna Witosławice” 

Witosławice 

ul. Kozielska 40 

47-260 Polska Cerekiew 

 Planowanie i organizowanie życia sportowego 

członków klubu i mieszkańców gminy Polska Cerekiew 

w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Klubu. 

 Uczestniczenie w imprezach sportowych 

organizowanych na terenie gminy oraz  i poza nim. 

 Organizowanie zajęć sportowych w celu 

wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej              

i umysłowej członków klubu, a także w celu 

zapobiegania patologiom społecznym. 

 Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa 

sportowego. 

 Realizacja zadań z zakresu wypoczynku dzieci               

i młodzieży. 

 Realizacja zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej. 

 Kształtowanie pozytywnych cech charakteru                  

i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań  

Klubu. 

 Współudział w rozbudowie i utrzymaniu urządzeń          

i sprzętu sportowego. 

22.  20 VIII 2007 r. 16/2007 Ludowy Zespół Sportowy 

„KOTLARNIA” 

ul. Wiejska 

Goszyce 

47-246 Kotlarnia 

 Planowanie i organizowanie życia sportowego 

członków klubu i mieszkańców gminy Bierawa             

w oparciu o możliwości obiektowe i sportowe Klubu. 

 Uczestniczenie w imprezach sportowych 

organizowanych na terenie gminy oraz  poza nim. 

 Organizowanie zajęć sportowych w celu 

wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej             

i umysłowej członków klubu, także zapobieganie 

patologiom społecznym. 

 Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa 

sportowego. 



 Realizacja zadań z zakresu wypoczynku dzieci               

i młodzieży. 

 Realizacja zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej. 

 Kształtowanie pozytywnych cech charakteru                  

i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań 

Klubu. 

 Współudział w rozbudowie i utrzymaniu urządzeń         

i sprzętu sportowego. 

23.  20 VIII 2007 r. 17/2007 Ludowy Zespół Sportowy 

„ZAWISZA STARA KUŹNIA” 

Stara Kuźnia  

ul. Leśna 8 

47-246 Kotlarnia 

 Planowanie i organizowanie życia sportowego 

członków klubu i mieszkańców gminy Bierawa            

w oparciu o możliwości obiektowe i sportowe Klubu. 

 Uczestniczenie w imprezach sportowych 

organizowanych na terenie gminy oraz poza nim. 

 Organizowanie zajęć sportowych w celu 

wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej             

i umysłowej członków klubu, a także zapobieganie 

patologiom społecznym. 

 Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa 

sportowego. 

 Realizacja zadań z zakresu wypoczynku dzieci               

i młodzieży. 

 Realizacja zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej. 

 Kształtowanie pozytywnych cech charakteru                  

i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań  

Klubu. 

 Współudział w rozbudowie i utrzymaniu urządzeń         

i sprzętu sportowego. 

24.  20 VIII 2007 r. 18/2007 Ludowy Zespół Sportowy 

„Stare Koźle” 

ul. Braci Wolnych 

47-223 Stare Koźle 
 Planowanie i organizowanie życia sportowego klubu      

i mieszkańców gminy Bierawa w oparciu o możliwości 

obiektowe i sprzętowe Klubu. 

 Uczestniczenie w imprezach sportowych 

organizowanych na terenie gminy oraz poza nim. 



 Organizowanie zajęć sportowych w celu 

wszechstronnego rozwoju  sprawności fizycznej            

i umysłowej członków klubu, a także w celu 

zapobiegania patologiom społecznym. 

 Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa 

sportowego. 

 Realizacja zadań z zakresu wypoczynku dzieci               

i młodzieży. 

 Realizacja zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej. 

 Kształtowanie pozytywnych cech charakteru                  

i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań 

Klubu. 

 Współudział w rozbudowie i utrzymaniu urządzeń         

i sprzętu sportowego. 

25.  22 VIII 2007 r. 19/2007 Ludowy Zespół Sportowy 

„Odrzanka” Dziergowice  

ul. Sportowa 14 

47-244 Dziergowice 
 Planowanie i organizowanie życia sportowego 

członków klubu i mieszkańców gminy Bierawa            

w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Klubu . 

 Uczestniczenie w imprezach sportowych 

organizowanych na terenie gminy oraz poza nią.  

 Organizowanie zajęć sportowych w celu 

wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej             

i umysłowej członków klubu, a także w celu 

zapobiegania patologiom społecznym. 

 Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa 

sportowego. 

 Realizacja zadań z zakresu wypoczynku dzieci               

i młodzieży. 

 Realizacja zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej. 

 Kształtowanie pozytywnych cech charakteru                  

i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań 

sportowych Klubu. 

 Współudział w rozbudowie i utrzymaniu urządzeń 



sprzętu sportowego. 

26.  24 VIII 2007 r. 

 

20/2007 Ludowy Zespół Sportowy 

„Odra” Bierawa 

ul. Mickiewicza 17 

47-240 Bierawa 
 Planowanie i organizowanie życia sportowego 

członków klubu i mieszkańców gminy Bierawa            

w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Klubu. 

 Uczestniczenie w imprezach sportowych 

organizowanych na terenie gminy oraz poza nim.  

 Organizowanie zajęć sportowych w celu 

wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej             

i umysłowej członków klubu, a także zapobieganie 

patologiom społecznym. 

 Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa 

sportowego. 

 Realizacja zadań z zakresu wypoczynku dzieci               

i młodzieży. 

 Realizacja zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej. 

 Kształtowanie pozytywnych cech charakteru                  

i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań 

sportowych Klubu. 

 Współudział w rozbudowie i utrzymaniu urządzeń 

sprzętu sportowego.  

27.  26 III 2008 r. 1/2008 Gminny Związek „Ludowe Zespoły 

Sportowe” Cisek 

ul. Planetorza 52 

47-253 Cisek 
 Organizowanie zawodów, imprez sportowych                

i rekreacyjnych. 

 Uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym. 

 Prowadzenie działalności wychowawczej w zakresie 

kultury fizycznej. 

 Działanie w zakresie rozwijania urządzeń i obiektów 

sportowych na terenie Gminy. 

 Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez 

członków, zawodników i działaczy niniejszego statutu    

i innych przepisów. 

 Prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności 



Związku. 

 Prowadzenie działań w kierunku pozyskiwania środków 

finansowych na realizację celów i zadań statutowych 

 Przedstawianie wniosków do władz samorządowych    

w sprawach dotyczących rozbudowy obiektów               

i urządzeń sportowych 

 Podejmowanie uchwał o przeznaczeniu posiadanych 

środków na bieżącą działalność Kół Sportowych            

z  terenu Gminy. 

 Ponoszenie niezbędnych wydatków na bieżącą 

działalność Związku. 

28.  28 III 2008 r. 2/2008 Gminny Związek „Ludowe Zespoły 

Sportowe” w Polskiej Cerekwi 

 

ul. Raciborska 4 

47-260 Polska Cerekiew 
 Upowszechnianie i prowadzenie działalności w zakresie 

sportu i rekreacji na terenie swego działania                   

z uwzględnieniem problematyki środowiska wiejskiego. 

 Ochrona praw i interesów członków związków, 

zawodników, trenerów i działaczy sportowych. 

 Organizowanie zawodów, imprez sportowych                

i rekreacyjnych. 

 Uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym. 

 Prowadzenie działalności wychowawczej w zakresie 

kultury fizycznej. 

 Działanie w zakresie rozwijania urządzeń i obiektów 

sportowych na terenie Gminy. 

 Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez 

członków, zawodników i działaczy niniejszego statutu    

i innych przepisów. 

 Prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności 

Związku. 

 Prowadzenie działań w kierunku pozyskiwania środków 

finansowych na realizację celów i zadań statutowych. 

 Przedstawianie wniosków do władz samorządowych     

w sprawach dotyczących rozbudowy obiektów                



i urządzeń sportowych. 

 Podejmowanie uchwał o przeznaczeniu posiadanych 

środków na bieżącą działalność Zespołów Sportowych   

z terenu Gminy. 

 Ponoszenie niezbędnych wydatków na bieżącą 

działalność Związku. 

29.  11 VII 2008 r. 3/2008 Ludowy Uczniowski Klub 

Sportowy „CHEMIK”                   

w Kędzierzynie-Koźlu 

ul. Pionierów 3A/10 

47-220 Kędzierzyn-Koźle 

Zmieniono siedzibę na:  

ul. Grunwaldzka 71 

47-220 Kędzierzyn-Koźle 

 Rozwijanie różnych form kultury fizycznej                   

w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej ze 

szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych. 

 Kształtowanie pozytywnych cech charakteru                  

i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej. 

 Integrowanie środowisk miejskich i wiejskich, 

uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na 

terenie swego działania. 

 Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych 

form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych 

do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań 

sportowych. 

 Przeciwdziałania wszelkim patologiom społecznym jak 

również pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej 

oraz rodzin patologicznych i niepełnych. 

30.  28 VIII 2008 r. 4/2008 Klub Sportowy  

„MARINA LASOKI” 

ul. Lasoki 1 

47-200 Kędzierzyn-Koźle 
 Podejmowanie działań dla zapewnienia rozwoju 

psychofizycznego, wychowania, doskonalenia 

uzdolnień i sprawności, zachowania zdrowia człowieka, 

w tym w szczególności dzieci i młodzieży oraz 

krzewienie wiedzy i utrwalania zwyczajów w tym 

zakresie. 

 Planowanie i organizowanie życia sportowego 

członków klubu w oparciu o możliwości obiektowe        

i sprzętowe. 

 Uczestniczenie w imprezach sportowych 

organizowanych. 

 Organizowanie zajęć sportowych w celu 



wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej             

i umysłowej członków klubu, a także w celu 

zapobiegania patologiom społecznym. 

 organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa 

sportowego. 

 Realizacja zadań z zakresu krajoznawstwa oraz 

wypoczynku dzieci i młodzieży. 

 Realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień. 

 Kształtowanie pozytywnych cech charakteru                  

i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań 

Klubu. 

 Współudział w rozbudowie i utrzymaniu urządzeń 

sprzętu sportowego. 

31.  03 X 2008 r. 5/2008 Ludowy Klub Sportowy  

„RAKSO BIKE TEAM” 

Pawłowiczki 

ul. Kozielska  

47-280 Grudynia Wielka 
 Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia 

sportowego uczniów w oparciu o pomoc organizacyjną 

i materialną rodziców i sympatyków Klubu. 

 Angażowanie uczniów do różnorodnych form 

aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do 

wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych. 

 Uczestniczenie w imprezach sportowych 

organizowanych na obszarze działania samorządu 

terytorialnego i poza nim. 

 Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły    

w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności 

fizycznej i umysłowej. 

 Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym 

uwzględnieniem funkcji zdrowotnych. 

 Kształtowanie pozytywnych cech charakteru                  

i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań 

sportowych Klubu. 

32.  19 XI 2008 r. 6/2008 Towarzystwo Sportowe „Unia” 

Polska Cerekiew 

 

ul. Zamkowa 27 

47-260 Polska Cerekiew 
 Planowanie i organizowanie życia sportowego 

członków klubu i mieszkańców gminy Polska Cerekiew 

w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Klubu. 



Status OPP  Uczestniczenie w imprezach sportowych 

organizowanych na terenie gminy oraz poza nią. 

 Organizowanie zajęć sportowych w celu 

wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej             

i umysłowej członków klubu, a także w celu 

zapobiegania patologiom społecznym. 

 Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa 

sportowego. 

 Realizacja zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej. 

 Kształtowanie pozytywnych cech charakteru                   

i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań 

Klubu. 

 Współudział w rozbudowie i utrzymaniu urządzeń         

i sprzętu sportowego. 

33.  22 XII 2008 r. 7/2008 Gminny Związek „Ludowe Zespoły 

Sportowe” Pawłowiczki 

ul. Plac Jedności  

Narodu 1 

47-280 Pawłowiczki 

 

 Upowszechnianie i prowadzenie działalności w zakresie 

sportu i rekreacji ruchowej na terenie działania, ze 

szczególnym uwzględnieniem problematyki środowiska 

wiejskiego. 

 Ochrona praw i interesów członków związku, 

zawodników, trenerów i działaczy sportowych. 

34.  22 II 2011 r. 

 

1/2011 

 

„Polskie Stowarzyszenie Darta” 

 

ul. Sławęcicka 3 

47-230 Kędzierzyn-Koźle 

 

 Popularyzacja i rozwój darta na terenie objętym jego 

działaniem. 

 Zacieśnienie więzi koleżeńskich wśród członków. 

 Kształtowanie etyki oraz postaw moralnych członków 

w trakcie spotkań, zawodów, zgromadzeń i zabaw. 

- 12 VI 2012 r. 1/2012 „Szkolny Związek Sportowy         

w Kędzierzynie-Koźlu” 

Wykreślono z ewidencji  

dnia 18.08.2016 r. 

 

ul. Piramowicza 30 

47-200 Kędzierzyn-Koźle 
 Uczestnictwo w procesie wychowania młodzieży 

szkolnej na zdrowych wszechstronnie rozwiniętych        

i prawych obywateli. 

 Rozwijanie zainteresowań sportowych młodzieży 

szkolnej. 

 rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży zdrowym 

stylem życia. 



35.  06 XI 2013 r. 1/2013 Klub Sportowy LUKS Pawłowiczki ul. Korfantego 3 

47-280 Pawłowiczki 

 

 Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia 

sportowego dzieci i młodzieży w oparciu o możliwości 

obiektowe i sprzętowe w Gminie Pawłowiczki oraz  

o pomoc organizacyjną i materialną rodziców  

i sympatyków  Klubu. 

 Angażowanie wszystkich członków do różnorodnych 

form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych 

do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań 

sportowych. 

 Uczestniczenie w imprezach sportowych 

organizowanych na obszarze działania samorządu 

terytorialnego i poza nim. 

 Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży 

szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności 

fizycznej i umysłowej. 

 Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym 

uwzględnieniem funkcji zdrowotnych. 

 Organizowanie członkom klubu wszystkich 

różnorodnych form współzawodnictwa sportowego. 

 Kształtowanie pozytywnych cech charakteru  

i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań 

sportowych Klubu. 

36.  26 V 2015 r. 1/2015 Ludowy Klub Jeździecki 

CAPRIOLA 

W likwidacji 

ul. Kozielska 3 

47-260 Polska Cerekiew 
 Rozwój i popularyzacja jeździectwa i hipoterapii wśród 

społeczeństwa. 

 Upowszechnianie różnych form sportu i rekreacji, 

turystyki, wychowania fizycznego i rehabilitacji 

ruchowej. 

 Organizowanie zajęć i zawodów sportowych oraz 

imprez rekreacyjnych. 

 Przygotowywanie zawodników do rywalizacji 

sportowej. 

37.  20 I 2017 r. 1/2017 Klub Sportowy „ANTONTEAM” ul. Leszka Białego 2D/14 

47-232 Kędzierzyn-Koźle 
 Kształtowanie i popularyzowanie zdrowego stylu życia 

mieszkańców miasta i okolic. 



 Prowadzenie działalności sportowej ze szczególnym 

uwzględnieniem rozwoju funkcji zdrowotnych. 

 Popularyzowanie kultury zdrowotnej i fizycznej. 

 Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i 

osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań 

sportowych Stowarzyszenia. 

 Wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i 

sport oraz wszelką aktywność. 

38.  27 III 2019 r. 1/2019 Klub Sportowy INVICTUS ul. Pionierów 5B/2 

47-220 Kędzierzyn-Koźle 
 Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i 

dorosłych na terenie działania Klubu. 

 Podejmowanie zadań publicznych ukierunkowanych 

szczególnie na prowadzenie zajęć z zakresu kultury 

fizycznej  ze szczególnym uwzględnieniem sportu 

tanecznego. 

 Dbałość o rozwój i popularyzację sportu tanecznego 

oraz innych form tanecznych. 
Stan na 27.03.2019 r. 


