
Zestawienie organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Zdzieszowice
Lp. Nazwa Adres Telefon Kierownictwo Cel działalności i formy jego realizacji
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Leszek Nowak

2

077/4844015 Teresa Kierel - prezes

3

077/4844829 Magdalena Świątek

Stowarzyszenie 
Honorowych 
Dawców Krwi 
Rzeczypospolitej 
Polskiej
Klub SHDK RP 
"ZK Zdzieszowice"

 

47-330 Zdzieszowice
ul. Powstańców Śl. 1

0774842207
0604516046

Celem klubu jest:
Dążenie do zabezpieczenia ilości krwi i jej składników dla potrzeb lecznictwa 
Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa 
Organizowanie honorowego krwiodawstwa ze szczególnym podkreśleniem 
bezinteresowności daru krwi na terenie działalności HDK, 
Wcielanie w życie zasad „statusu Honorowego dawcy krwi PCK” 
Popularyzowanie zasad działania PCK, udział w statutowych działaniach 
PCK. 
Realizacja następuje poprzez:
Systematyczne organizowanie zbiorowego i indywidualnego oddawania krwi 
horowo, 
Udzielanie pomocy organizacyjnej przy pobieraniu krwi przez ekipy 
wyjazdowe, 
Otaczanie troską i opieką członków HDK 
Organizowanie w sposób uroczysty wręczania odznak i odznaczeń członkom 
HDK 
Organizowanie imprez otwartych ( kulturalno- oświatowych i turystyczno- 
sportowych) dla członków i sympatyków klubu, 
Integracja środowiska honorowych dawców krwi. 

Stowarzyszenie 
„Otwarte Serce”

47-330 Zdzieszowice
ul. Pokoju 1

Celem stowarzyszenia jest:
Udzielanie pomocy rodzinom i rodzinom zastępczym 
Tworzenie świetlic i ośrodków żywienia 
Udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów z nauką w szkole 
Udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów ze zdrowiem 
Prowadzenie profilaktyki i terapii w zakresie uzależnień 
Organizowanie różnorodnych form wypoczynku 
Prowadzenie domów noclegowych 
Powoływanie szkół stowarzyszenia 
Zakładanie i prowadzenie żłobków i przedszkoli 
Zakładanie i prowadzenie domów dziecka 
Organizowanie i prowadzenie własnych placówek opiekuńczo- 
wychowawczych oraz adaptacyjno- rehabilitacyjnych wspomaganie szkół i 
placówek opiekuńczo- wychowawczych 
Działalność charytatywna 
Współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej, 
instytucjami i organizacjami religijnymi 
Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej. 

Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych 
w Zdzieszowicach

47-330 Zdzieszowice
ul. Góry św. Anny 21A

Celem stowarzyszenia jest:
Pogłębienie życia duchowego członków i osób znajdujących się w kręgu 
oddziaływania oraz ich rozwój w duchu katolickiej nauki społecznej 
Świadczenie wzajemnej pomocy w zakresie rehabilitacji kompleksowej 
Wspieranie inicjatyw gospodarczych członków stowarzyszenia 
Propagowanie idei zrozumienia, życzliwości i pomocy dla osób 
potrzebujących zgodnie z duchem Ewangelii i nauka społeczną Kościoła. 
Realizacja następuje poprzez:
Niesienie pomocy osobom objętym działalnością stowarzyszenia, zwłaszcza 
pomocy organizacyjnej, moralnej, duchowej, oświatowo- wychowawczej, 
prawnej, medycznej i , w razie potrzeby, charytatywnej. 
Tworzenie lub pomoc przy tworzeniu placówek oświatowo- wychowawczych 
dla niepełnosprawnych oraz organizowanie kursów specjalistycznych i 
oddziałów opieki społecznej. 
Organizowanie miejsc pracy chronionej 
Zapewnienie stosownych miejsc zamieszkania oraz tworzenie perspektyw 
godnego życia osobom w podeszłym wieku. 
Prowadzenie domów opieki i pogotowia opiekuńczego 
Prowadzenie działalności informacyjnej i kulturalnej 
Prowadzenie działalności gospodarczej i wydawniczej 
Inicjowanie, opiniowanie i uczestniczenie w pracach legislacyjnych 
dotyczących warunków życia osób niepełnosprawnych. 
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077/4844386 Krystyna Lippa – prezes
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077/4615166 Irena Malik
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695994963

7

603054094 Dobromir Zając - prezes

Parafialny Zespół 
Caritas

47-330 Zdzieszowice
ul. Pokoju 1

Celem działania zespołu jest:
Szerzenie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu i pogłębianie jej zrozumienia 
Krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego 
Formowanie ideowe i praktyczne działaczy i pracowników charytatywnych 
Opracowywanie programów działalności charytatywnej odpowiednio do 
potrzeb 
Jednoczenie, koordynowanie, doskonalenie i kontrola działalności wszystkich 
placówek kościelnej akcji charytatywnej. 
Prowadzenie lub uczestniczenie w parafialnych i ogólnokrajowych akcjach 
wchodzących w zakres charytatywnej działalności Kościoła 
Organizowanie własnych ogniw terenowych i pomocniczych 
Współdziałanie z działalnością charytatywna i opiekuńczą prowadzona przez 
organizacje wyznaniowe, organy i organizacje państwowe i społeczne. 
Występowanie w imieniu kościelnej akcji charytatywnej wobec lokalnych 
władz, organizacji i innych instytucji 
Zarząd operatywny placówkami Caritas 
Realizacja następuje poprzez:
Organizowanie praktyk religijnych i powoływanie wszystkich wiernych do 
czynnej służby bliźniemu 
Organizowanie odczytów, zebrań, konferencji, zjazdów, kursów, bibliotek, 
czytelni i poradni różnego rodzaju 
Organizowanie systematycznego kształcenia pracowników i działaczy 
charytatywnych, studiów społecznych i socjologicznych o różnorodnym 
poziomie naukowym 
Wydawanie czasopism, książek, biuletynu i innych materiałów instruktażowo- 
szkoleniowych 
Prowadzenie stałych akcji finansowych dla powiększenia środków 
materialnych na cele charytatywne między innymi przez zakładanie i 
prowadzenie wyodrębnionych organizacyjnie instytucji działalności 
gospodarczej. 
Organizowanie własnych placówek działalności gospodarczej, dających pracę 
i zarobek potrzebującym, szczególnie osobom niepełnosprawnym, 
przeznaczających zysk na cele charytatywne 
Prowadzenie różnego rodzaju placówek opieki. 
Organizowanie pomocy rzeczowej stałej lub doraźnej i zapomóg. 
Organizowanie imprez dochodowych, zbiórek w celu pomnożenia środków na 
kościelna działalność charytatywną 
Współpracę z innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się pomocą i 
opieką. Stacja Opieki 

Caritas Diecezji 
Opolskiej

47-150 Leśnica ul. 
Kościuszki 3

Cel stacji: Wypełnianie funkcji pielęgniarskich wobec rodziny i jej członków, 
społeczności lokalnej, w środowisku ich zamieszkania, w sytuacji zdrowia, 
choroby i niepełnosprawności. Współpraca z opiekunami społecznymi i 
wolontariuszami Parafialnych Zespołów Caritas, którzy uzupełniają pracę 
pielęgniarek i położnych. Stanowienie przykładu właściwie rozumianego 
pielęgniarstwa i położnictwa środowiskowo-rodzinnego, opartego na 
najnowszych standardach. Wydłużenie do maksimum pobytu pacjenta w 
środowisku domowym i skrócenie leczenia szpitalnego. Usługi świadczone 
przez stację : Usługi zabiegowe ( iniekcje, kroplowe wlewy dożylne, zmiany 
opatrunków, kompresów, zakładanie cewnika) Higieniczno- 
pielęgnacyjne( toaleta obłożnie chorych, kąpiele lecznicze, pielęgnacja 
przetok, stosowanie udogodnień u chorego leżącego) 
Diagnostyczne( pobieranie materiału do badań laboratoryjnych) Socjalno- 
bytowe( uzgadnianie konsultacji, wizyt, badań, organizowanie pomocy, grup 
wsparcia, zaopatrzenie w leki i sprzęt) Całościowa opieka paliatywna w 
terminalnym okresie choroby, asystowanie umierającym Realizacja zadań 
zakresie działalności profilaktycznej, edukacji i promocji zdrowia 

Polski Związek 
Emerytów, 
Rencistów i 
Inwalidów

Oddział Rejonowy

47-330 Zdzieszowice 
ul. Fabryczna 34 b

Przewodnicząca 
Helena Wrzosok-Kuprasz

Wpis do KRS Nr 0000109984
Nr wpisu-27 z dnia 15.03.2007r.
Poz.524
Typ organizacji
-organizacja pozarządowa
-organizacja działająca na polu pomocy społecznej
-organizacja działająca na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych
-organizacja prowadząca działalność proeuropejską
Cel 
Poprawianie warunków socjalno- bytowych emerytów, rencistów i inwalidów 
oraz ich uczestniczenie w życiu społecznym. Organizowanie życia 
kulturalnego członków. Reprezentowanie interesów członków wobec organów 
władz i administracji oraz popularyzowanie ich problemów wśród 
społeczeństwa. 
Prowadzone działania i programy obejmują:
Działność socjalno-bytową, opiekę zdrowotną i wypoczynek, porady prawne, 
działalność wydawniczą i informacyjną, działalność kulturalną i organizację 
wolnego czasu. Odbiorcami są członkowie Związku oraz środowisko lokalne. 

Katolickie 
Stowarzyszenie 
Młodzieży

47-330 Zdzieszowice 
ul. Pokoju 1

Celem stowarzyszenia jest: Pomoc we wszechstronnym rozwoju młodego 
człowieka, zwłaszcza stwarzanie atmosfery mobilizującej do pracy nad sobą i 
do kształtowania osobowości katolika i Polaka Szerzenie wiedzy religijnej, 
prawd wiary, zasad moralnych, rozwijanie praktyk religijnych w życiu 
osobistym i wspólnotowym, zwłaszcza pełnego uczestnictwa we mszy św. 
Szerzenie nauki społecznej Kościoła oraz wprowadzanie jej w życie 
Organizowanie życia młodzieżowego Troska o rozwój wiedzy ogólnej 
Zapoznawanie z dorobkiem kultury narodowej i twórcze zaangażowanie w 
rozwój życia kulturalnego, a także dbałość o kulturę osobistą, troska i 
poszanowanie środowiska naturalnego Dbałość o rozwój fizyczny 
Organizowanie i wartościowe wykorzystanie wolnego czasu ze szczególnym 
propagowaniem życia w trzeźwości Przygotowanie do założenia rodziny 
Zaangażowanie w życie społeczne i rodzinne Wychowywanie młodzieży w 
miłości Ojczyzny, trosce o naród i państwo Wprowadzanie w życie 
gospodarcze poprzez propagowanie odpowiedzialności i uczciwości w pracy, 
sumienności, przedsiębiorczości a także gotowości do niesienia pomocy 
młodzieży bezrobotnej Otwarcie na kontakty ze światem, zwłaszcza z 
organizacjami młodzieżowymi prowadzącymi swoja działalność w duchu 
chrześcijańskim Troska o członków i służenie im pomocą w przypadkach 
losowych.
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077/4726000
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077/4846462
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Klub Inteligencji 
Katolickiej

47-330 Zdzieszowice 
ul. Fabryczna 47

Ingrid Pawliczek-Pudełko – 
prezes

Celem klubu jest: działalność w oparciu o naukę Kościoła Katolickiego dla 
kształtowania osobowości ludzkiej i wychowania człowieka, świadomego 
swych obowiązków patriotycznych, osobistych i społecznych zgodną z nauką 
Kościoła Katolickiego i tysiącletnią kulturą chrześcijańskiej Polski działalność 
społeczno-kulturalną, oświatowo-wychowawczą i charytatywno-opiekuńczą, 
podejmowanie działań zapobiegających zjawiskom patologii społecznej, 
wyrażanie opinii i zgłaszanie postulatów w sprawach dotyczących zagadnień 
moralnych, kulturalnych, społecznych, gospodarczych i politycznych. Do 
osiągnięcia celów statutowych Klub dąży poprzez: naukę, edukację, oświatę i 
wychowanie, działalność w zakresie upowszechniania kultury i sztuki, 
podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej oraz rozwój świadomości 
obywatelskiej i kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa 
narodowego, upowszechnianie krajoznawstwa oraz organizowanie 
wypoczynku dzieci i młodzieży, działalność z zakresu ekologii oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego, działalność wspomagającą rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych, prowadzenie pomocy społecznej, w tym pomocy 
rodzinom i osobom, w szczególności członkom Klubu, w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalność 
charytatywną i na rzecz osób niepełnosprawnych, ochronę i promocję 
zdrowia, promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających 
bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, działalność z zakresu porządku 
i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, 
współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego oraz ze stowarzyszeniami 
i innymi organizacjami o podobnym lub zbliżonym profilu działania w kraju i 
za granicą, fundowanie i przyznawanie nagród, wyróżnień, stypendiów, 
dyplomów i odznak klubowych, promowanie i organizowanie wolontariatu, 
upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 
kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

„Nasze Dziedzictwo” 
Stowarzyszenie w 
Żyrowej

47-330 Zdzieszowice 
ul. Wojska Polskiego 4

077/4844241 
077/4726180

Helga Bieniusa - 
przewodniczący

Celem stowarzyszenia jest: Promocja i rozwój wsi Żyrowa poprzez 
planowanie przedsięwzięć i ich realizację ze zgromadzonych środków . 
Wspieranie aktywności społecznej oraz ubieganie się o pomoc finansową, 
dotacje itp. Wspieranie działalności wydawniczej propagującej Żyrową i jej 
okolice Popularyzację wielokulturowości Śląska w kraju i Europie 
Prowadzenie zespołu folklorystycznego ”Spod buczyny” Ochrona dóbr 
kultury i regionalnej tradycji i obrzędowości Ochrona środowiska naturalnego 
jako dziedzictwa przyrody.

Stowarzyszenie 
Przyjaciół Rozwadzy

47-330 Zdzieszowice 
ul. Szkolna 5

Irena Zema - 
przewodnicząca

Celem stowarzyszenia jest: Promocja i rozwój wsi Rozwadza Cel ten realizuje 
się poprzez: Planowanie i realizację różnorodnych przedsięwzięć 
Gromadzenie środków na ich realizację Organizowanie społeczności lokalnej i 
pozyskiwanie osób życzliwych w tym sponsorów Wspieranie działalności 
wydawniczej, kulturalnej i oświatowej na terenie wsi. Popularyzację 
wielokulturowości Śląska.

Towarzystwo 
Społeczno-
Kulturalne Niemców 
na Śląsku Opolskim

47-330 Zdzieszowice 
Januszkowice ul. 
Wypoczynkowa 2

077/4844017 
608106043

Monika Wąsik-Kudla – 
przewodnicząca 

Celem towarzystwa jest: Krzewienie, popularyzacja, rozwój oświaty, kultury i 
sztuki niemieckiej zmierzającej do zaspokojenia w tym zakresie potrzeb 
ludności niemieckiej Występowanie do władz i instytucji państwowych z 
postulatami dotyczącymi potrzeb społecznych i bytowych nurtujących ludność 
niemiecką zamieszkałą na terenie Śląska Opolskiego Umacnianie braterskiej 
więzi i współżycia ludności niemieckiej z ludnością polska Udzielanie 
pomocy ludziom wracającym na stałe z Niemiec Organizowanie i 
zaspokajanie potrzeb młodzieży Organizowanie pomocy materialnej osobom 
w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności rodzinom wielodzietnym, 
starcom, osobom samotnym, poszkodowanym przez los , w tym 
poszkodowanym w okresie wojny. Uczestnictwo w życiu społecznym 
poprzez: udział w referendach, wyborach parlamentarnych krajowych i 
europejskich oraz w wyborach samorządowych, zgłaszanie kandydatów na 
funkcje w organach wymiaru sprawiedliwości oraz administracji państwowej i 
samorządowej Reprezentowanie zbiorowych i indywidualnych interesów 
członków wszystkich struktur towarzystwa w stosunku z władzami 
państwowymi, przedstawicielstwami dyplomatycznymi i konsularnymi RFN, 
innymi instytucjami publicznymi a także z organizacjami społecznymi oraz 
gospodarczymi RFN. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz 
rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Cel realizowany 
jest poprzez: Organizowanie ośrodków krzewienia i popularyzacji kultury i 
sztuki niemieckiej. Popieranie amatorskiego ruchu artystycznego ludności 
niemieckiej. Rozwój ruchu sportowego i rekreacyjnego wśród ludności 
niemieckiej Współpracę z władzami oświatowymi w zakresie uwzględnienia 
życzeń ludności niemieckiej odnośnie programów nauczania , rozwoju sieci 
szkół z językiem niemieckim, rozpowszechniania książek oraz dokształcania 
dorosłych Organizowanie i prowadzenie wydawnictw w języku niemieckim, 
wydawanie i kolportaż organu prasowego towarzystwa, redagowanie i emisję 
programów radiowych o telewizyjnych za pośrednictwem własnych stacji 
nadawczych Nawiązywanie i prowadzenie współpracy z odpowiednimi 
organizacjami w RFN w tym również instytucjami kultury Współpracę z 
władzami kościelnymi Współpracę z polskimi organizacjami kulturalnymi w 
zakresie organizowania pomocy placówkom towarzystwa oraz organizowania 
wycieczek w ramach wymiany kulturalnej Udzielanie pomocy prawnej 
członkom i sympatykom towarzystwa Organizowanie różnorodnych form 
działalności gospodarczej, usługowo- handlowej i turystycznej po uzyskaniu 
stosownych zezwoleń Współpracę z organami samorządu terytorialnego 
Finansowe i rzeczowe wspieranie ludności zamieszkałej na terenie działania 
towarzystwa.
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077/4844439 Jerzy Karkos - prezes

13

Zdzieszowice 664743579 Józef Gąsior -  prezes

14

500292212

15

Erwin Wloka – prezes

16

077/4842109 Krystian Chmiel - prezes

Związek 
Kombatantów 
Rzeczpospolitej 
Polskiej i Byłych 
Więźniów 
Politycznych

47-330 Zdzieszowice 
ul. Piastów 

Celem związku jest: Kształtowanie aktywnych postaw w działaniu dla dobra 
Ojczyzny i tworzenia warunków do współpracy środowisk kombatanckich w 
imię nadrzędnych interesów narodu i państwa Otaczanie opieką członków 
związku i pozostałych po nich wdów i wdowców, zwłaszcza w zakresie spraw 
zdrowotnych i socjalnych, Popularyzowanie i utrwalanie w pamięci społecznej 
dziejów walk niepodległościowych oraz udział w procesie wychowania 
młodzieży w duchu patriotyzmu i obywatelskiego oddania Ojczyźnie 
Czuwanie nad patriotyczną i obywatelską postawą swoich członków, 
utrzymywanie więzi koleżeńskich, samopomoc oraz wzajemną życzliwość 
Reprezentowanie interesów członków związku wobec władz organów 
administracji państwowej i samorządowej oraz instytucji i organizacji 
społecznych , obrona godności i honoru członków związku Działanie na rzecz 
otaczania opieką miejsc pamięci narodowej Umacnianie solidarności 
kombatantów w kraju i zagranicą. Cel realizuje się poprzez: Udział członków 
związku w życiu związkowym. Inspirowanie, organizowanie i rozwijanie 
różnych form pomocy , współdziałanie z instytucjami zajmującymi się 
problematyką socjalną, opiekuńczą i zdrowotną Działanie na rzecz środowiska 
kombatanckiego Przedstawianie odpowiednim władzom opinii, problemów i 
postulatów dotyczących członków związku i działalności samego związku. 
Realizowanie współpracy z odpowiednimi instytucjami w kraju i za granicą, z 
wojskiem , związkami harcerstwa, szkołami i innymi instytucjami 
młodzieżowymi zwłaszcza pod kątem patriotycznego wychowania 
młodzieży , upamiętniania miejsc walki i męczeństwa , sprawowania opieki 
nad grobami poległych i zmarłych kombatantów. Gromadzenie materiałów 
historycznych, ich upowszechnianie i popularyzowanie. Organizowanie 
uroczystości, sesji i konferencji dotyczących walk o niepodległość i 
uczestnictwo w nich. Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i 
gospodarczej.

Polski Związek 
Wędkarski Koło w 
Zdzieszowicach

Celem Związku jest: organizowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu 
wędkarskiego, użytkowanie wód, działanie na rzecz ochrony przyrody i 
kształtowanie etyki wędkarskiej. Związek realizuje swoje cele poprzez: 
reprezentowanie interesów Związku w kraju i za granicą, współdziałanie z 
podmiotami powołanymi do ochrony przyrody, ekosystemów wodnych, 
zwalczania kłusownictwa i innych szkód w środowisku wodnym, nabywanie, 
ochronę i użytkowanie wód, prowadzenie ośrodków zarybieniowych, 
schronisk i przystani oraz innych obiektów służących   członkom związku, 
racjonalne zarybianie wód będących w użytkowaniu Związku i ich ochronę, 
popularyzowanie i upowszechnianie wędkarstwa oraz wiedzy ekologicznej 
wśród młodzieży, organizowanie sportu wędkarskiego na zasadach 
obowiązujących w polskich związkach sportowych, współdziałanie z 
ośrodkami naukowo-badawczymi, prowadzenie działalności wydawniczej, 
prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem dochodów na 
działalność statutową, podejmowanie innych przedsięwzięć służących 
realizacji celów Związku.

Klub Wędkarski 
„Zdzieszowice” w 
Zdzieszowicach

47-330 Zdzieszowice 
ul. Piastów 1

Ryszard Kordasiewicz - 
prezes

Celem klubu jest: Ochrona wód lokalnych i ich racjonalne użytkowanie . 
Organizowanie wędkarstwa i sportu wędkarskiego Kształtowanie wśród 
mieszkańców gminy i członków klubu idei poznawania przyrody i 
harmonijnego z nią współistnienia. Cel realizowany jest poprzez: Prowadzenie 
i popieranie działalności na rzecz upowszechnienia wiedzy na temat 
wędkarstwa, gospodarki rybacko- wędkarskiej, sportu wędkarskiego oraz 
ochrony środowiska naturalnego Upowszechnianie sportu wędkarskiego, 
organizowanie zawodów, rekreacji i wypoczynku dla członków klubu. 
Nabywanie, przejmowanie i użytkowanie wód lokalnych oraz prowadzenie 
racjonalnej gospodarki wędkarsko- rybackiej. Ochronę wód przed lokalnymi 
zanieczyszczeniami, kłusownictwem i innymi szkodami Prowadzenie 
własnych i przejętych do użytkowania ośrodków zarybieniowych, przystani i 
ośrodków służących uprawianiu sportu wędkarskiego. Prowadzenie 
działalności gospodarczej Podejmowanie innych działań i czynności służących 
realizacji celów statutowych.

Polski Związek 
Hodowców Gołębi 
Koło w 
Zdzieszowicach

47-330 Zdzieszowice 
ul. Kopernika 

077/4635617 
077/4844851

Celem związku jest: Zrzeszanie hodowców gołębi pocztowych. Racjonalny 
rozwój hodowli gołębia pocztowego. Rozszerzanie wśród członków wiedzy o 
życiu ptaków. Organizowanie lotów i wystaw w ramach sportu i rekreacji. 
Prowadzenie działalności wychowawczej wśród członków Związku i 
sympatyków. Cele swoje Związek realizuje przez : Współdziałanie z 
władzami i instytucjami naukowymi zainteresowanymi działalnością 
Związku, Wydawanie fachowego miesięcznika "HODOWCA GOŁĘBI 
POCZTOWYCH", oraz innych wydawnictw fachowych, Ustalanie i 
koordynowanie pracy hodowlanej poszczególnych członków przez wytyczanie 
głównych celów hodowli gołębi pocztowych, Inspirowanie i prowadzenie 
różnorodnych form oddziaływania na racjonalny rozwój hodowli gołębi 
pocztowych poprzez np.: wystawy gołębi, odczyty, seminaria, szkolenia, 
dyskusje, organizowanie klubów specjalistycznych zainteresowań, Centralne 
prowadzenie rozdzielnictwa obrączek rodowych, Propagowanie zasad etyki 
hodowlanej i stworzenie warunków do realizowania tych zasad, Udzielanie 
pomocy ogniwom związkowym w ramach posiadanych środków rzeczowo-
finansowych, Reprezentowanie interesów Związku wobec organów władzy, 
administracji państwowej i samorządowej, oraz wobec organizacji 
społecznych, gospodarczych i zawodowych, Utrzymywanie łączności w 
dziedzinach fachowych i organizacyjnych z pokrewnymi związkami z 
zagranicy, Związek może prowadzić działalność gospodarczą z zastrzeżeniem, 
że dochód z działalności gospodarczej służy wyłącznie działalności statutowej 
i nie może być przeznaczony do podziału między członków Związku.

Miejski Klub 
Sportowy „Ruch” 
Zdzieszowice

47-330 Zdzieszowice 
ul. Nowa A 2

Celem klubu jest organizowanie sportu wyczynowego i masowego, rekreacji i 
wypoczynku dla członków i osób znajdujących się w kregu jego 
oddziaływania poprzez: Organizowanie i rozwijanie róznych sekcji 
sportowych Organizowanie szkoleń w postaci treningów, obozów, kursów 
oraz w innych formach. Organizowanie zawodów i imprez sportowych, 
różnych form wypoczynku i rekreacji, również przy współudziale innych 
organizacji i stowarzyszeń Prowadzenie pracy wychowawczej Wspieranie 
działalności uczniowskich klubów sportowych Zapewnianie warunków do 
realizacji ww. zadań poprzez zapewnienie : kadry trenerskiej i instruktorskiej 
materiałów i pomocy szkoleniowych urządzeń i obiektów sportowych oraz 
sprzętu i wyposażenia środków finansowych
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077/4844435 Andrzej Rola - prezes

18

509819462 Adam Hyjek - prezes

19

077/4844376 Maciej Oleszek - prezes

20

785904631 Jarosław Dresler - prezes

21

22

077/4846885 Krzysztof Moszek - prezes

23

503864832

Miejski 
Międzyszkolny Klub 
Sportowy 

47-330 Zdzieszowice 
ul. Nowa 3

Celem klubu jest: Rozbudzenie życia sportowego młodzieży szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych Propagowanie i organizowanie 
wychowania fizycznego i sportu Organizowanie życia kulturalnego i 
sportowego na terenie miasta i gminy Zdzieszowice Realizacja następuje 
poprzez: Organizowanie sekcji sportowych różnych dyscyplin, zespołów 
ćwiczących, drużyn i grup Organizowanie szkoleń sportowych w postaci 
treningów, kursów i innych Organizowanie zawodów i imprez sportowych 
oraz uczestnictwo w zawodach i imprezach organizowanych przez powołane 
do tego organizacje Propagowanie wśród młodzieży wychowania fizycznego i 
sportu oraz rekreacji czynnej

Uczniowski Klub 
Sportowy „Azymek”

47-330 Zdzieszowice 
ul. Nowa 3

Celem klubu jest: Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia 
sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkół 
oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców uczniów i sympatyków 
klubu Angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej , 
gier i zabaw dostosowanych do wieku , stopnia sprawności i zainteresowań 
sportowych, a w szczególności biegów na orientację Uczestniczenie w 
imprezach sportowych organizowanych na terenie województwa opolskiego i 
poza nim Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkół w celu 
wszechstronnego ich rozwoju Organizowanie działalności sportowej ze 
szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych Kształtowanie 
pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji 
zadań sportowych klubu.

Uczniowski Klub 
Sportowy „Lotna”

47-330 Zdzieszowice 
pl. 1 Maja 1

Celem klubu jest: Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia 
sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkół 
oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców uczniów i sympatyków 
klubu Angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej , 
gier i zabaw dostosowanych do wieku , stopnia sprawności i zainteresowań 
sportowych, a w szczególności biegów na orientację Uczestniczenie w 
imprezach sportowych organizowanych na terenie województwa opolskiego i 
poza nim Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkół w celu 
wszechstronnego ich rozwoju Organizowanie działalności sportowej ze 
szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych. Kształtowanie 
pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji 
zadań sportowych klubu 

Stowarzyszenie 
Miłośników 
Wychowania 
Poprzez Sport i 
Rekreację 
„Koksownik”

47-330 Zdzieszowice 
ul. Filarskiego 17/2

Celem stowarzyszenia jest : Oddziaływanie profilaktyczno- wychowawcze na 
postawy członków oraz osób znajdujących się w kregu jego oddziaływania 
Krzewienie kultury fizycznej i sportu Propagowanie idei zrozumienia, 
życzliwości i twórczej rywalizacji w życiu codziennym Stwarzanie 
alternatywy dla osób zagrożonych patologiami społecznymi Niesienie pomocy 
osobom objętym działalnością stowarzyszenia zwłaszcza pomocy 
organizacyjnej, moralnej, oświatowo- wychowawczej oraz charytatywnej Cel 
ten realizuje się poprzez: Organizowanie zajęć socjoterapeutycznych dla 
rozładowania napięć emocjonalnych Propagowanie wiedzy na temat 
sposobów rozwiązywania problemów życiowych bez uciekania się do 
alkoholu, narkotyków lub działalności przestępczej Propagowanie idei 
koleżeństwa, przyjaźni, solidarności. Wspieranie i organizowanie imprez 
sportowych i rekreacyjnych Zachęcanie do czynnego uprawiania sportu 
poprzez udzielanie pomocy organizacyjnej, metodycznej i materialnej oraz 
nagradzanie osób osiagających dobre wyniki sportowe Udzielanie pomocy 
organizacyjnej i materialnej klubom i organizacjom sportowym w celu 
umożliwienia społeczności lokalnej uczestnictwa w imprezach sportowych 
Uczestnictwo w pracach samorządu lokalnego dotyczących problematyki 
wychowania, sportu i rekreacji. Prowadzenie działalności gospodarczej. 
Organizowanie dożywiania i pomoc w zakupie sprzętu sportowego.

Ludowy Klub 
Sportowy „Victoria”

47-330 Zdzieszowice 
Żyrowa ul. Hrabiów 
von Gaschin 1

666831709 Marcin Leżoch – prezes Celem klubu jest: Upowszechnianie sportu oraz form aktywnego wypoczynku 
oraz stwarzanie dogodnych warunków do ich uprawiania Czynny udział w 
kulturalnym i gospodarczym życiu wsi.

Ludowy Klub 
Sportowy „Korona” 
Krępna

47-330 Zdzieszowice 
Krępna ul. Jasiońska 11 
A

Celem klubu jest wszechstronne krzewienie kultury fizycznej i turystyki ze 
szczególnym uwzględnieniem problemów występujących w środowisku 
wiejskim poprzez: Upowszechnianie rekreacji ruchowej : sportu i turystyki, 
oraz innych form aktywnego wypoczynku w szczególności dzieci i młodzieży 
oraz tworzenie warunków do realizacji tego celu.. Współudział w dbałości o 
zdrowie i rozwój fizyczny dzieci i młodzieży. Organizowanie imprez 
rekreacyjnych, sportowych i turystycznych oraz udział w takich imprezach 
Podejmowanie innych przedsięwzięć zgodnych z prawem , mieszczących się 
w ramach działalności statutowej, sprzyjających rozwojowi kultury fizycznej i 
turystyki.

Stowarzyszenie na 
rzecz rozwoju 
zdolności 
zainteresowan i pasji 
życiowych

47-330 Zdzieszowice 
Kościuszki 16 B/3

Dariusz Stanuchowski - 
prezes

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: organizowanie spraw 
związanych z rozpowszechnianiem kultury, sportu i rekreacji oraz działanie 
profilaktyczne na rzecz uzależnień a także wspieranie poczucia więzi 
społecznej.
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785110518 Rita Grądalska – prezes

25

728 946 455 Henryk Bielica – prezes

26

Adrian Baron – prezes

27

698 396 155 Tomasz Włosek – prezes

28

77/484 55 26 Bernard Stach – prezes

29

668 462 172 Marian Wygasz – prezes

30

77/484 27 03

31

791297033

Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi 
Rozwadza

ul. Korfantego 14
Rozwadza
47-330 Zdzieszowice

Celem Stowarzyszenia jest:
1/ aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego,
2/ wspieranie zrównoważonego wzrostu rozwoju miejscowości Rozwadza, 
polegającego na integracji ładu środowiskowego, gospodarczego i 
społecznego,
3/ promowanie Rozwadzy, gminy Zdzieszowice oraz Regionu Opolskiego i 
jego mieszkańców,
4/ wspieranie rozwoju kulturowego i oświatowego,
5/ podejmowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości,
6/ wspieranie rozwoju infrastruktury rolniczej i wiejskiej,
7/ pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych,
8/ promocja aktywnych form wypoczynku,
9/ ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
10/ ochrona zabytków – dziedzictwa kulturowego wsi,
11/ działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami,
12/ promocja i organizacja wolontariatu,
13/ promowanie technik komputerowych oraz działania na rzecz rozwoju 
Internetu,
14/ wspieranie działań na rzecz rozwoju odnowy wsi.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1/ wspieranie inicjatyw gospodarczych,
2/ inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu rozwój wsi,
3/ aktywowanie lokalnych liderów i animatorów życia społecznego,
4/ organizacja imprez kulturalnych, wystaw, konkursów,
5/ organizowanie konferencji, spotkań, szkoleń, kursów,
6/ organizacja imprez sportowych, wycieczek,
7/ opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych,
8/ pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na zadania, w tym na 
zadania inwestycyjne,
9/ wykonywanie prac społecznych,
10/ współdziałanie z innymi organizacjami społeczno-gospodarczymi, 
zakładami pracy oraz władzami samorządowymi,
11/ rozwijanie wszechstronnych kontaktów z zagranicą oraz nawiązywanie 
bezpośredniej współpracy międzyregionalnej,
12/ stosowanie innych środków działania sprzyjających realizacji celów 
statutowych.

Ochotnicza Straż 
Pożarna w 
Januszkowicach

47-330 Zdzieszowice
ul. Wolności 18
Januszkowice
 

1. Celami i zadaniami OSP są:
1) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz 
współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samo-
rządowymi i innymi podmiotami,
2) udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, za-
grożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i 
zdarzeń,
3) informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekolo-
gicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
4) upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i 
sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,
5) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciw-
pożarowej oraz statutu,
6) działania na rzecz ochrony środowiska,
7) wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych. 

2. Cele i zadania wymienione powyżej OSP realizuje przez:
1) organizowanie swoich członków do działalności na rzecz ochrony przeciw-
pożarowej i ochrony ludności,
2) przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej 
wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa,
3) organizowanie, spośród swoich członków zwyczajnych zespołu ratowni-
czego,
4) prowadzenie podstawowego szkolenia ratowniczego członków zwyczaj-
nych OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu 
szkolenia funkcyjnych OSP,
5) organizowanie młodzieżowej i kobiecej drużyny pożarniczej,
6) organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amator-
skich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno – wycho-
wawczej oraz kulturalnej i oświatowej,
7) organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fi-
zyczną,
8) prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań 
wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i statutu.

Informacje powyższe opracowano na podstawie wzorcowego statutu ochotni-
czych straży pożarnych.

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Jasionej

47-330 Zdzieszowice 
ul. Główna 25a
Jasiona

77/466 69 77
667 917 581

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Krępnej

47-330 Zdzieszowice 
ul. Łąkowa 1
Krępna

Ochotnicza Straż 
Pożarna w 
Rozwadzy

47-330 Zdzieszowice 
ul. Szkolna 15
Rozwadza

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Żyrowej

47-330 Zdzieszowice 
ul. Boczna 29
Żyrowa

Stowarzyszenie 
Inżynierów i 
Techników 
Przemysłu 
Hutniczego - Koło 
przy Zakładach 
Koksowniczych 
"Zdzieszowice" 
Spółka z o.o. w 
Zdzieszowicach

47-330 Zdzieszowice 
ul. Powstańców
Śląskich1

Stowarzyszenie 
Odnowy i Rozwoju 
Wsi Januszkowice

47-330 Zdzieszowice 
Januszkowice ul. 
Młyńska 9a

Paweł Kaczmarczyk – 
prezes

Głównym celem mieszkańców Januszkowic jest podniesienie standardu życia 
miejscowej społeczności. Może to odbyć się poprzez min. podniesienie 
atrakcyjności turystycznej wsi, na co składać się będzie bardzo ważna kwestia 
jaką jest promocja wsi.
Wizja rozwoju wsi skupia się wokół głównych działań jakie należy podjąć aby 
osiągnąć zamierzony cel:
1. zaktywizować i zintegrować społeczność wiejską,
2. powołać stowarzyszenie, działające na rzecz rozwoju wsi,
3. zachować dziedzictwo kulturowe wsi,
4.zachować dziedzictwo przyrodnicze wsi,
5. zachować tożsamość wsi,
6. rozwinąć potencjał turystyczny wsi, 
7.poprawić infrastrukturę turystyczną wsi,
8. poprawić infrastrukturę techniczną wsi.
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508469057 Rafał Wąchała – prezes 

34

696846182 Gołasz Danuta – prezes

35
77/472 60 80

36

606712234 Paweł Sykut – prezes

37

668379626

38

605285583 Łukasz Rewieński – prezes

39

667807797 Paweł Papoń – prezes

40

510755361 Tomasz Antosiak – prezes

41
512960511 Edyta Szwinge – prezes

Ognisko TKKF 
"Zorza" przy 
Spółdzielni 
Mieszkaniowej 
"Koksownik"

47-330 Zdzieszowice 
Skrytka Pocztowa 71, 

"Górnik" 
Januszkowice

47-330 Januszkowice
ul. Lompy 9

Celem Klubu jest:
1. Upowszechnienie i rozwijanie sportu, turystyki, kultury i rekreacji ruchowej 
oraz stwarzanie dogodnych warunków w tym zakresie.
2. Współudział w wychowaniu młodzieŜy na zdrowych wszechstronnie 
rozwiniętych, aktywnych i oddanych RP obywateli.
3. Organizowanie i propagowanie informacji w zakresie działalności 
sportowej, kulturalnej, rekreacyjnej i turystycznej.
4. Zapewnienie możliwości udziału w sporcie kwalifikowanym.

Stowarzyszenie 
Kobiet na Rzecz 
Rozwoju Wsi 
Krępna

47-330 Krępna
ul. Odrzańska 13

Celem działania Stowarzyszenia jest:
1. Wspieranie działań mających na celu dbanie o tożsamość oraz dobry 
wizerunek wsi Krępna, pielęgnowanie lokalnych tradycji i obyczajów.
2. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, 
oświatowego, kulturowego i zagospodarowania wsi Krępna, gmina 
Zdzieszowice.

Stowarzyszenie 
Kupców w 
Zdzieszowicach

47-330 Zdzieszowice 
ul. Góry Św. Anny 6

Stowarzyszenie 
Wspierania Rozwoju 
Gminy Zdzieszowice

47-330 Zdzieszowice 
ul.Katowicka 21A

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Pobudzanie aktywności społeczno – gospodarczej społeczności lokalnych,
2. Kształtowanie świadomości społecznej,
3. Promowanie oraz wspieranie aktywnych postaw młodzieży,
4. Działanie na rzecz rozwoju samorządności i demokracji,
5. Gromadzenie oraz analizowanie informacji o potrzebach społecznych,
6. Wpieranie władz samorządowych w realizacji wyznaczonych celów 
zbieżnych z celami statutowymi
Stowarzyszenia,
7. Podejmowanie działań mających na celu podnoszenie standardów życia 
mieszkańców,
8. Wspieranie przedsięwzięć gospodarczych i organizacyjnych 
ograniczających skutki bezrobocia,
9. Inicjowanie kontaktów gospodarczych i społecznych z partnerami 
krajowymi i zagranicznymi,
10. Inspirowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska
11. Współpraca z organizacjami, instytucjami i podmiotami gospodarczymi w 
zakresie tworzenia nowych
miejsc pracy,
12. Upowszechnianie wiedzy na temat zasad funkcjonowania i standardów 
Unii Europejskiej,
13. Udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku gminy, powiatu oraz 
regionu,
14. Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości,
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Współpracę z samorządami lokalnymi i organizacjami gospodarczymi,
2. Rozpowszechnianie informacji na temat działalności samorządu oraz 
regionalnych wydarzeń poprzez
prowadzenie portalu internetowego,
3. Gromadzenie oraz analizę informacji zwrotnych od społeczeństwa poprzez 
prowadzenie forum
internetowego.
4. Wypowiadanie się w sprawach publicznych istotnych dla rozwoju 
społeczności lokalnych,
5. Podejmowanie przedsięwzięć wydawniczych i reklamowych.
6. Opracowywanie programów gospodarczych i społecznych oraz udzielanie 
pomocy innym podmiotom
w ich przygotowywaniu i realizacji,
7. Organizowanie spotkań, kursów i konferencji,
8. Utworzenie ośrodka wspierającego przedsiębiorczość w sektorze małych i 
średnich przedsiębiorstw
prowadzącego konsultacje, szkolenia i kursy ze szczególnym uwzględnieniem 
osób bezrobotnych,
9. Prowadzenie banku informacji o obiektach i nieruchomościach możliwych 
do zagospodarowania,
10. Wspieranie przedsięwzięć gospodarczych zmierzających do 
zagospodarowania istniejących obiektów
produkcyjnych i nieruchomości,
11. Kreowanie współpracy pomiędzy organizacjami społecznymi działającymi 
w obszarze gminy Zdzieszowice.
Opracowano na podstawie Statutu Stowarzyszenia

Klub Sportowy 
Zdzieszowice – Bike 
Team

47-330 Zdzieszowice
ul Fabryczna 31/1

Arkadiusz Kałużny – 
prezes

Klub propaguje aktywność fizyczną poprzez uprawianie kolarstwa przez 
mieszkańców Gminy Zdzieszowice. Zawodnicy reprezentują naszą Gminę w 
wielu zawodach na róznym szczeblu w kolarstwie szosowym i MTB.

Opolski Klub 
Taekwon-Do

Opole
ul. Curie-Skłodowskiej 
40

Klub działa na terenie Gminy Zdzieszowic organizując zajęcia wschodnich 
sztuk walki dla dzieci i młodzieży realizując program "Taekwondo w 
Zdzieszowicach. Skuteczny program zagospodarowania wolnego czasu dzieci 
i młodzieży". Wychowankowie klubu uczestniczą w wielu zawodach 
sportowych zdobywając czołowe lokaty.

Akademia Sztuk 
Walki Tarnów 
Opolski-
Zdzieszowice

Gogolin
ul. Róż 19/2

Klub działa na terenie Gminy Zdzieszowic organizując zajęcia wschodnich 
sztuk walki dla dzieci i młodzieży i propagując tym samym zdrowy tryb życia 
wśród naszych mieszkańców. Wychowankowie klubu uczestniczą w wielu 
zawodach sportowych zdobywając czołowe lokaty.

Ludowy Uczniowski 
Klub Sportowy 
"Winner" 
Zdzieszowice

Zdzieszowice
ul. Nowa 3

UKS zajmuje się upowszechnianiem i rozwijaniem rekreacji ruchowej, sportu 
i turystyki wśród dzieci, młodziezy i dorosłych poprzez prowadzenie zająć w 
tenisa ziemnego, piłki nożnej i pływania.

Stowarzyszenie 
"Połączeni tańcem"

Zdzieszowice
ul. Wigury 29

Stowarzyszenie promuje zajęcia sportowe poprzez prowadzenie lekcji tańca – 
Breakdance dla dzieci i młodzieży
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512960511 Edyta Szwinge – prezes
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Piotr Garbacz – prezes

Stowarzyszenie 
"Osiedlok"

Zdzieszowice
ul. Wigury 29

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej i wychowawczej oraz 
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
2. Promocja aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży
3. Promocja ochrony przyrody, turystyki i krajoznawstwa
4. Rozwijanie aktywności naukowej, kulturotwórczej, turystycznej, sportowej 
oraz społecznej
5. Wspomaganie społecznego, kulturalnego i gospodarczego rozwoju 
wspólnot i społeczności lokalnych

Ludowy Uczniowski 
Klub Sportowy 
"Rospondek"

Żyrowa
ul. Wojska Polskiego 4

604589483
(Piotr Orian)

Celem Klubu jest: 
1. Reprezentowania Klubu wobec władz i organizacji sportowych.  
2. Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie 
działania  Klubu, o ile jest to możliwe w takich dyscyplinach sportowych jak: 
biegi na oriętacje, nordic walking, narciarstwo, spływy kajakowe, dart, 
szachy, skat, badminton, bilard, aerobic, tenis  stołowy, gry zespołowe oraz 
mini golf. 
3. Prowadzenie działalności charytatywnej.  
4. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnacja polskości oraz rozwoju 
świadomości  narodowej, obywatelskiej, kulturowej i sportowej.  
5. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.  
6. Uczestnictwo w zawodach sportowych realizowanych przez organizacje 
sportowe i  społeczne na terenie i poza granicami RP.  
7. Szkolenie i prowadzenie sekcji: biegowej, triathlonowej, kolarskiej, oraz 
tanecznej jako  zasadniczych dyscyplin Klubu. 
8. Wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport oraz 
wszelką aktywność.  
9. Rozwój i popularyzacja sportu.  
10.Pomoc osobom niepełnosprawnym w uprawianiu sportu.  
11. Zapewnienie warunków organizacyjnych i finansowych koniecznych dla 
uczestnictwa  zawodników Klubu w rywalizacji sportowej.  
12.Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających 
rozwojowi turystyki,  krajoznawstwa i sportu, oraz wspieranie organizacyjne i 
rzeczowe osób fizycznych i  jednostek organizacyjnych, które podejmują takie 
działania.  
13.Współpraca z władzami samorządowymi w kierunku poprawy krzewienia 
kultury fizycznej  i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.  
14.Współudział w konstruowaniu programu rozwoju sportu i promowaniu 
takich inicjatyw oraz oddziaływanie na opinie publiczną na rzecz włączania 
się społeczności lokalnych w  działania mające na celu poprawę kultury 
fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.  
15.Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między  społeczeństwami.  
16. Promocji i organizacji wolontariatu. 
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660403829 Mariusz Ogórczak
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509807762

Ludowy Uczniowski 
Klub Sportowy 
"Szekla"

Zdzieszowice
ul. Nowa 3

Celem Stowarzyszenia jest krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród ogółu 
społeczności miasta i gminy Zdzieszowice poprzez:
1. Upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu, turystyki i 
krajoznawstwa.
2. Uczestnictwo w różnego rodzaju współzawodnictwie sportowym, w tym 
również organizowanych przez inne organizacje sportowe.
3. Organizowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, umożliwianie 
rekreacji na wodzie.
4. Otaczanie opieką uczestników i prowadzenie działalności wychowawczej 
oraz rozbudzanie zainteresowania problemami gospodarki morskiej i wodnej.
5. Popularyzowanie, organizowanie i rozwijanie żeglarstwa oraz kajakarstwa 
we wszystkich jego formach wśród członków klubu ich rodzin oraz innych 
osób pragnących zostać członkami Klubu lub uprawiać ww sporty.
6. Dbałość o poziom moralny członków, kształtowanie wzorców społecznych 
w zakresie racjonalnego i kulturalnego spędzania czasu wolnego.
7. Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
8. Współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami oraz organami
administracji państwowej i samorządowej.
9. Promowanie idei sportowego współzawodnictwa i rywalizacji w duchu fair 
play.
10. Prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, wspierania i pomocy 
w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności na rzecz 
dzieci i młodzieży, a także wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin
w trudnej sytuacji życiowej.
11. Zapobieganie i przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród różnych 
grup wiekowych.
12. Współpracę z innymi stowarzyszeniami.
13. Organizowanie żeglarskich imprez sportowych, turystycznych oraz 
rekreacji wodnej.
14. Stowarzyszenie realizuje swe działania we współdziałaniu z Samorządem i 
Radnymi miasta i gminy Zdzieszowice.
15. Podnoszenie kwalifikacji żeglarskich i poziomu sportowego żeglarstwa i 
kajakarstwa.
16. Poznanie tajników sportów wodnych ze szczególnym uwzględnieniem 
żeglarstwa i kajakarstwa oraz rozwijanie zainteresowań członków
i uczestników.
17. Organizowanie rejsów i spływów kajakowych na rzecze Odrze oraz 
innych wodach naszego regionu jako przedsięwzięcia sportowego jak również 
turystyczno-krajoznawczego z uwzględnieniem przybliżenia historii oraz 
kultury Śląska.
18. Organizowanie rejsów po różnych akwenach wodnych w Polsce oraz 
innych krajach Unii Europejskiej, poznanie wiedzy z zakresu ratownictwa, 
przepisów a także morskich zwyczajów i tradycji, ekologii morza oraz 
zagadnień gospodarki wodnej.
19. Nawiązywanie współpracy z innymi klubami, stowarzyszeniami oraz 
władzami gmin i powiatów nadodrzańskich w celu prowadzenia wspólnych 
działań na rzecz ożywienia żeglugi na Odrze, wykorzystywanie jej wód
w celach rekreacyjnych.
20. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości przez 
uczestnictwo w realizacji zadań klubu i wykorzystanie do tego cely specyfiki 
etosu żeglarskiego.
21. Czuwanie nad przestrzeganiem etyki, dyscypliny i etykiety żeglarskiej.
22. Zarządzanie własnym i powierzonym sprzętem.

Klub Sportowy 
"Masters 
Zdzieszowice"

Zdzieszowice
ul. Korfantego 28 e/9

Przemysław Krüger – prezesStowarzyszenie realizuje swoje cele miedzy innymi przez:
1.Kształtowanie i popularyzowanie zdrowego stylu życia mieszkańców miasta 
i okolic.
2. Uczestniczenie w rozgrywkach i rywalizacji sportowej na terenie kraju i 
poza nim.
3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze 
działania samorządu terytorialnego i poza nim.
4. Prowadzenie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem 
rozwoju funkcji zdrowotnych.
5. Popularyzowanie kultury zdrowotnej i fizycznej.
6. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez 
uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Stowarzyszenia.
7. Współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu z innymi 
stowarzyszeniami i organizacjami.
8. Organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych.
9. Organizowanie treningów, obozów szkoleniowych w różnych formach dla 
członków oraz innych osób na terenie działania Stowarzyszenia.
10. Współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach 
działania.
11. Inne działania realizujące cele statutowe.
12. Gromadzenie środków finansowych na cele statutowe.
13. Prowadzenie strony internetowej.
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Katarzyna Gniot – skarbnik
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518206563 Tomasz Antosiak – prezes
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Katarzyna Gniot – prezes

Stowarzyszenie 
"Morsy na koksie"

Zdzieszowice
ul. Roosevelta 4

665849023 Stowarzyszenie realizuje swoje cele miedzy innymi przez:
1.Kształtowanie i popularyzowanie zdrowego stylu życia mieszkańców miasta 
i okolic.
2. Uczestniczenie w rozgrywkach i rywalizacji sportowej na terenie kraju i 
poza nim.
3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze 
działania samorządu terytorialnego i poza nim.
4. Prowadzenie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem 
rozwoju funkcji zdrowotnych.
5. Popularyzowanie kultury zdrowotnej i fizycznej.
6. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez 
uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Stowarzyszenia.
7. Współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu z innymi 
stowarzyszeniami i organizacjami.
8. Organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych.
9. Szkolenie i prowadzenie sekcji: biegowej, rowerowej, siłowej, fitness, 
morsowania jako zasadniczej dyscypliny Stowarzyszenia.
10. Współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach 
działania.
11. Wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport oraz 
wszelką aktywność.
12. Pomoc osobom niepełnosprawnycm w uprawianiu sportu.
13. Zapewnienie warunków organizacyjnych i finansowych koniecznych dla 
uczestnictwa zawodników Stowarzyszenia w rywalizacji sportowej.
14. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających 
rozojowi turystyki, krajoznawstwa i sportu, oraz wspieranie organizacyjne i 
rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie 
działania.
15. Współpraca z władzami samorządowymi w kierunku poprawy krzewienia 
kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
16. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami.
17. Promocja i organizacja wolontariatu.

Stowarzyszenie Klub 
Sportowy 
"Antonteam"

47-232 Kędzierzyn – 
Koźle
ul. Leszka Białego 2D/
14

1. Rozwijanie róznych form kultury fizycznej,  
2. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowosci w srodowisku 
dzieci, młodziezy i dorosłych, jak równiez tworzenie dogodnych warunków w 
tym zakresie,  
3. Integrowanie srodowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na 
terenie swego działania,  
4. Prowadzenie działalnosci w sferze kultury fizycznej, w dziedzinie rekreacji 
i rehabilitacji ruchowej.

Stowarzyszenie 
Grupa Kapija Sport

Zdzieszowice
ul. Roosevelta 4

665849023
1. Rozwijanie rożnych form kultury fizycznej. 
2. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości w środowisku 
dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również tworzenie Dogodnych warunków w 
tym zakresie. 
3. Integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i Nauczycielskich na 
terenie swojego działania. 
4. Prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej, w dziedzinie Rekreacji 
i rehabilitacji ruchowej. 
5. Organizowanie wydarzeń o charakterze sportowo-rekreacyjno kulturalnym.
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