
UCZNIOWSKIE KLUBY SPORTOWE  

wpisane do ewidencji prowadzonej przez Starostę Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

 

l.p. Data wpisu Numer  

w 

ewidencji 

Nazwa Klubu 

 

Adres Cel działania 

 

1. 

 

15 IX 1999 r. 

 

2/99 

 

 

Uczniowski Klub Sportowy  

„SP – 15” 

w Kędz-Koźlu 

zmieniono nazwę na: 

Uczniowski Klub Sportowy 15 

 

przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 

ul. Szymanowskiego 19 

47-206 Kędzierzyn-Koźle 

 

 Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego 

uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz 

pomoc organizacyjną 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 fizyczne i umysłowej, 

 organizowanie działalności sportowej ze szczególnym 

uwzględnieniem funkcji zdrowotnych, 

 organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form 

współzawodnictwa sportowego, 

 kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez 

uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu. 

Zmieniono statut w dniu 10 maja 2006 r. 

 Realizowanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu,  

 uczestnictwo w procesie wychowania młodzieży szkolnej na 

zdrowych wszechstronnie rozwiniętych i prawych obywateli, 

inspirowanie różnych środowisk w państwie do tworzenia 

niezbędnych warunków dla zapewnienia prawidłowego 

biologicznego rozwoju młodzieży szkolnej,  

 rozwijanie zainteresowań sportowych młodzieży szkolnej oraz 

rozwijanie zainteresowań swoich członków zdrowym stylem życia. 

2. 15 IX 1999 r. 8/99 Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” 

przy SP w Pawłowiczkach 

Zawieszona działalność z dniem 

1.09.2002r. 

z/s przy Publicznej Szkole Podstawowej 

ul. Korfantego 3 

47-280 Pawłowiczki 

 Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego 

uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz 

pomoc organizacyjną 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 klas różnorodnych form 

współzawodnictwa sportowego, 

 kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez 

uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu. 

Zawieszona działalność z dniem 1.09.2002r. 
3. 15 IX 1999 r. 5/99 

 

 

Uczniowski Klub Sportowy 

w Kędz-Koźlu 

przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kędzierzynie-

Koźlu 

Zmieniono nazwę na: 

Uczniowski Klub Sportowy „Caper” 

 

 przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 

ul. Stalmacha 20 

47-220 Kędzierzyn-Koźle 

 Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego 

uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz 

pomoc organizacyjną 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 klas. różnorodnych form 

współzawodnictwa sportowego, 

 kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez 

uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu. 

Zmieniono statut w dniu 14 kwietnia 2008 r. 

 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 Klubu, 

 organizację szkolenia sportowego, 

 współpracę ze szkołami, uczelniami, Okręgowymi Związkami 

Sportowymi oraz organami samorządu terytorialnego, 

 organizowanie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych, 

 organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, 

 prowadzenie klasyfikacji sportowej zawodników, 

 kontrolę realizacji przyjętych procesów szkoleniowych, 

4.  15 IX 1999 r. 10/99 

 

 

Uczniowski Klub Sportowy przy SP nr 19 

Zmieniono nazwę na: 

Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” 

przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 19  

w Kędzierzynie-Koźlu 

przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 19         

ul. Mieszka I 4 

47-232 Kędzierzyn-Koźle 

 planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego 

uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz 

pomoc organizacyjną 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 klas różnorodnych form 

współzawodnictwa sportowego, 



 kształtowanie pozytywnych cech charakteru  i osobowości poprzez 

uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu. 

5. 09 III 2001 r.  3/2001 

 

Uczniowski Klub Sportowy „ATLETA” 

 w Kędz.-Koźlu 

 

Wykreślono z ewidencji dn. 22.08.2014 r. 

 

oś. Lenartowice z/s OHP  ŚHP 8-2 

47-225 Lenartowice  

ul. Nowowiejska 8 

 

 Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego 

uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz 

pomoc organizacyjną 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 klas różnorodnych form 

współzawodnictwa sportowego, 

 kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez 

uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu. 

6. 02 VIII 2004 r. 6/2004         Międzyszkolny Klub Sportowy „SPARTAN” 

Grudynia Wielka - Pawłowiczki 

z/s przy Publicznej Szkole Podstawowej  

im. Jana Brzechwy 

47-280 Jakubowice 2c 

 Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego 

uczniów urodzonych po roku 1993 w oparciu o możliwości 

obiektowe i sprzętowe szkoły oraz pomoc organizacyjną  

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 klas różnorodnych form 

współzawodnictwa sportowego, 

 kształtowanie pozytywnych cech charakteru  i osobowości poprzez 

uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu. 

7. 14 I 2005 8/2005 

 

 

Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub 

Sportowy  

Technik Komorno 

z/s  tymczasową 

 47-200 Kędzierzyn-Koźle 

ul. Spółdzielców 1B/13 

 Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego 

uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz 

pomoc organizacyjną 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 klas różnorodnych form 



współzawodnictwa sportowego, 

 kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez 

uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu. 

8. 18 I 2005 r. 

 

7/2005 

 

Uczniowski Klub Sportowy 

„OLIMP” 

Zmieniono nazwę na: 

Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” 

Kędzierzyn-Koźle 

 

przy Sportowym Gimnazjum nr 5 

im. Polskich Olimpijczyków  

w Kędzierzynie-Koźlu 

ul. Mieszka I 4 

Zmieniono siedzibę na: 

ul. Grunwaldzka 71, 

 47-220 Kędzierzyn-Koźle 

 

 

 Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego 

uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz 

pomoc organizacyjną 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 klas. różnorodnych form 

współzawodnictwa sportowego, 

 kształtowanie pozytywnych cech charakteru  i osobowości poprzez 

uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu. 

9. 01 II 2006 r. 1/2006 

 

Uczniowski Klub Sportowy 

„12 K-Koźle” 

 

Wykreślono z ewidencji dn. 05.04.2012 r. 

 

z/s w Publicznej Szkole Podstawowej nr 12  

w Kędzierzynie-Koźlu,  

ul. Piastowska 30 

 Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego 

uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz 

pomoc organizacyjną 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 klas różnorodnych form 

współzawodnictwa sportowego, 

 kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez 

uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.  

10. 01 II 2007 r. 1/2007 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Atena” z/s ul. Konarskiego 4  (szkoła) 

47-260 Polska Cerekiew 
 Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego 

uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz 

pomoc organizacyjną 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, 

 upowszechnianie właściwych postaw w zakresie ochrony zdrowia, 

higieny życia codziennego oraz promocji zdrowia, 

 organizowanie działalności sportowej ze szczególnym 



uwzględnieniem funkcji zdrowotnych, 

 organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form 

współzawodnictwa sportowego, 

 kształtowanie pozytywnych cech charakteru  i  osobowości poprzez 

uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu. 

11. 19 VI 2007 r. 2/2007 Uczniowski Klub Sportowy „czwórka” 

 

Wykreślono z ewidencji dn. 17.09.2008 r. 

Dokumenty zarchiwizowano ! 

z/s w Zespole Szkół Nr 4 

ul. Mostowa 7 

47-223 Kędzierzyn-Koźle 

 Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego 

uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz 

pomoc organizacyjną 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 fizyczne i umysłowej, 

 organizowanie działalności sportowej ze szczególnym 

uwzględnieniem funkcji zdrowotnych, 

 organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form 

współzawodnictwa sportowego, 

 kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez 

uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu. 

12. 10 XI 2009 r. 1/2009 Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK” z/s przy Szkole Podstawowej w 

Maciowakrzu 

ul. Kościuszki 20 

47-280 Maciowakrze 

 Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego 

uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz 

o pomoc organizacyjną 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 klas różnorodnych form 

współzawodnictwa sportowego, 

 kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez 

uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.  

13. 18.11.2010 r. 1/2010 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Polonia” 

Gościęcin 

z/s w Zespole Gimnazjalno-Szkolno-

Przedszkolnym  

ul. Szkolna 22 

47-270 Gościęcin 

 Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego 

uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz 

pomoc organizacyjną 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, 



 upowszechnianie właściwych postaw w zakresie ochrony zdrowia, 

higieny życia codziennego oraz promocji zdrowia, 

 organizowanie działalności sportowej ze szczególnym 

uwzględnieniem funkcji zdrowotnych, 

 organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form 

współzawodnictwa sportowego, 

 kształtowanie pozytywnych cech charakteru  i  osobowości poprzez 

uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu. 

14. 03.06.2011 r.  1/2011 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy   

„POGOŃ” 

z/s w Zespole Gimnazjalno-Szkolnym  

ul. Korfantego 3 

47-280 Pawłowiczki 

 Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego 

uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz 

pomoc organizacyjną 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 oraz stwarzanie 

warunków dla zapewnienia rozwoju i uzdolnień z ukierunkowaniem 

na dyscyplinę: piłkę ręczną, 

 upowszechnianie właściwych postaw w zakresie ochrony zdrowia, 

higieny życia codziennego oraz promocji zdrowia. 

 Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym 

uwzględnieniem funkcji zdrowotnych. 

 Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form 

współzawodnictwa sportowego. 

 Kształtowanie pozytywnych cech charakteru  i  osobowości poprzez 

uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu. 

 Organizowanie uczniom wypoczynku letniego i zimowego. 

15.  20 VI 2011 r. 2/2011 Uczniowski Klub Sportowy „Budowlanka” 

Kędzierzyn-Koźle 

z/s przy ul. Skarbowej 2 

47-200 Kędzierzyn-Koźle 
 Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego 

uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz 

pomoc organizacyjną 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, 

 upowszechnianie właściwych postaw w zakresie ochrony zdrowia, 

higieny życia codziennego oraz promocji zdrowia, 

 organizowanie działalności sportowej ze szczególnym 

uwzględnieniem funkcji zdrowotnych, 

 organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form 

współzawodnictwa sportowego, 

 kształtowanie pozytywnych cech charakteru  i  osobowości poprzez 

uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu. 

16. 05.01.2012 r.  1/2012 Uczniowski Klub Sportowy 

„UKS Flota Młodych Kędzierzyn-Koźle” 

z/s w Publicznym Gimnazjum nr 4  

im. Karola Wojtyły 
 Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 

na terenie działania klubu, 



 

 ul. 1 Maja 3 

47-220 Kędzierzyn-Koźle 
 uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na 

obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim, 

 organizowanie zajęć, treningów sportowych, 

 organizowanie zawodów sportowych na szczeblu lokalnym, 

ogólnopolskim oraz światowym,  

 kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez 

uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu,  

 ochrona i rozwijanie moralnych i estetycznych zasad sportu, a także 

działania i profilaktyka zapobiegania uzależnieniom,  

 działalność sportowa w środowiskach osób niepełnosprawnych, 

 organizowanie zawodów oraz imprez sportowych, rekreacyjnych  

i turystycznych, upowszechniających i promujących aktywny tryb 

życia, 

 organizowanie letniego i zimowego wypoczynku, w szczególności 

obozów sportowych i wycieczek, 

 współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej  

oraz organizacjami pożytku publicznego, 

 współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami zajmującymi 

się podobna tematyką, 

 szkolenie kadry instruktorów i trenerów. 

17. 10.05.2012 r. 2/2012 „UKS Kłodnica w Kędzierzynie-Koźlu” z/s w Zespole Szkół Miejskich nr 2 

ul. Szymanowskiego 19 

47-206 Kędzierzyn-Koźle 

 Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego 

uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz 

pomoc organizacyjną 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 klas różnorodnych form 

współzawodnictwa sportowego, 

 kształtowanie pozytywnych cech charakteru  i  osobowości poprzez 

uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu. 

18.  19.09.2012 r. 3/2012 Uczniowski Klub Sportowy Feniks 

 

Dn. 13.12.2014 r. zmieniono nazwę na: 
Beninca Uczniowski Klub Sportowy 

Feniks 

ul. Powstańców 52 

47-220 Kędzierzyn-Koźle 
 Realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu, 

 uczestnictwo w procesie wychowania młodzieży szkolnej na 

zdrowych wszechstronnie rozwiniętych i prawych obywateli, 

 inspirowanie różnych środowisk w państwie do tworzenia 

niezbędnych warunków dla prawidłowego biologicznego rozwoju 

młodzieży szkolnej, 

 rozwijanie zainteresowań sportowych młodzieży szkolnej oraz 

rozwijanie zainteresowań swoich członków zdrowym stylem życia. 



l.p. Data wpisu Numer 

ewidencyjny 

 

Nazwa Klubu 

 

Adres Cel działania 

 

19. 

 

22.04.2014 r. 

 

1/2014 

 

 

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy  

WOPR  Kędzierzyn-Koźle 

 

 

al. Jana Pawła II 31 

47-220 Kędzierzyn-Koźle 

 

 Realizowanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu,  

 uczestnictwo w procesie wychowania młodzieży szkolnej na 

zdrowych wszechstronnie rozwiniętych i prawych obywateli, 

 inspirowanie różnych środowisk w państwie do tworzenia 

niezbędnych warunków dla zapewnienia prawidłowego 

biologicznego rozwoju młodzieży szkolnej,  

 rozwijanie zainteresowań sportowych młodzieży szkolnej oraz 

rozwijanie zainteresowań swoich członków zdrowym stylem życia, 

 organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej. 

 

20. 

 

04.07.2014 r. 

 

 

2/2014 

 

Uczniowski Klub Sportowy „CATIA” 

 

ul. Archimedesa 4c/10 

47-200 Kędzierzyn-Koźle 

 

 Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci  

i młodzieży, 

 promowanie zdrowego stylu życia m.in. przez angażowanie 

członków klubu do uprawiania sportu, 

 organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego dzieci i młodzieży 

w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe klubu oraz pomoc 

rodziców i sympatyków klubu, 

 angażowanie dzieci i młodzieży do różnorodnych form aktywności 

ruchowej, 

 uczestniczenie w imprezach sportowych, 

 organizowanie zajęć sportowych dla członków klubu celem rozwoju 

sprawności fizycznej, 

 organizowanie różnych form współzawodnictwa sportowego, 

 działalność sportowa ze szczególnym uwzględnieniem funkcji 

zdrowotnych, 

 kształtowanie pozytywnych cech charakteru przez uczestnictwo  

w realizacji zadań klubu, 

 integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i 

nauczycielskich, 

 współpraca ze szkołami, a w szczególności szkołami sportowymi z 

terenu powiatu Kędzierzyn-Koźle, 

 przeciwdziałanie patologiom społecznym –działania edukacyjne 

uprzedzające powstawanie zjawisk agresji, 

 pomoc osobom niepełnosprawnym-zawody z udziałem osób  

niepełnosprawnych. 

 



 

Stan na 29.04.2016 r. 

 

 

21. 

 

20.04.2015 r. 

 

1/2015 

 

Uczniowski Klub Sportowy „AKADEMIA 

PIŁKARSKA KĘDZIERZYN - KOŹLE” 

 

ul. Wita Stwosza 17 

47-206 Kędzierzyn-Koźle 

 

 Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego 

uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzęotowe oraz 

pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu, 

 uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych  

na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza  nim, 

 organizowanie uczniom zajęć sportowych  w celu wszechstronnego 

rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej, 

 organizowanie uczniom  różnych form współzawodnictwa 

sportowego przy współudziale związków sportowych, 

 organizowanie zgrupowań sportowych dla członków Klubu, 

 prowadzenie działań w celu upowszechnienia kultury fizycznej 

wśród dzieci i młodzieży jako forma zapobiegania patologiom 

społecznym i wykluczeniu społecznemu, 

 nawiązywanie kontaktów sportowych, 

 udział w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego, 

 kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości  poprzez 

uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.  

22.  17.02.2016 r. 1/2016 Uczniowski Klub Sportowy „UKS Cisek” z/s przy Publicznym Gimnazjum w Cisku 

ul. Planetorza 21 

47-253 Cisek 

 Realizowanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej 

 i sportu,  

 uczestnictwo w procesie wychowania młodzieży szkolnej na 

zdrowych, wszechstronnie rozwiniętych i prawych obywateli, 

 inspirowanie różnych środowisk w państwie do tworzenia 

niezbędnych warunków dla zapewnienia prawidłowego 

biologicznego rozwoju młodzieży szkolnej,  

 rozwijanie zainteresowań sportowych młodzieży szkolnej oraz 

rozwijanie zainteresowań swoich członków zdrowym stylem życia, 

 klub może organizować zajęcia sportowe dla dzieci  

i młodzieży niepełnosprawnej. 


