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1. GODÓW 

1.1. Klub Sportowy „27” Gołkowice  

ul. Wyzwolenia 22, 44-341 Gołkowice  

nr KRS: 0000001765 

Cele:  

• propagowanie i organizowanie wychowania fizycznego i sportu poprzez 

funkcjonowanie sekcji sportowych różnych dyscyplin sportu, zespołów 

ćwiczebnych, drużyn, grup itp., 

• organizowanie szkoleń sportowych w postaci treningów, kursów i  innych 

zajęć, a także zawodów i imprez szkolnych oraz udział w  zawodach i 

imprezach organizowanych przez powołaną do tego organizację, 

• zapewnienie odpowiednich warunków do uprawiania wychowania 

fizycznego i sportu w postaci funduszów, urządzeń sportowych i  sprzętu, 

kadry instruktorskiej itp.  

1.2. Ludowy Klub Jeździecki „Tynka”  

ul. Rogowiec 40, 44-362 Rogów  

Cele:  

• podnoszenie poziomu wszystkich dyscyplin jeździeckich i upowszechnienie 

sportu jeździeckiego wśród osób niepełnosprawnych. 

1.3. Ludowy Klub Sportowy „GWIAZDA” Skrzyszów  

ul. 1 Maja 179A, 44-348 Skrzyszów, 

www.gwiazdaskrzyszow.pl 

nr KRS: 0000001173 

Cele:  

• organizowanie sekcji sportowych dla wyczynowego uprawiania sportu, 

• propagowanie sportu i kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, 

• organizowanie imprez o charakterze masowym w najbardziej popularnych 

dyscyplinach sportowych, 

• propagowanie, rozwój i wspieranie sportu rodzinnego, 

• rozpowszechnianie materiałów propagandowych i reklamowych 

związanych z ideą sportu i kultury fizycznej, 
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• tworzenie odpowiednich warunków organizacyjnych i materialnych dla 

skupienia jak największej liczby młodzieży, 

• współpraca z organizacjami administracji rządowej i samorządowej w celu 

organizowania imprez sportowych i turystycznych.  

1.4. Ludowy Klub Sportowy „Olza” Godów  

ul. 1 Maja 49, 44-340 Godów 

nr KRS: 0000045325 

Cele:  

• rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia 

sprawności fizycznej społeczeństwa, 

• krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania sportu wśród 

mieszkańców sołectwa, 

• kształtowanie wśród członków klubu poczucia odpowiedzialności, zasad 

dyscypliny i sumiennego wykonywania obowiązków społecznych wobec 

klubów.  

1.5. Ludowy Klub Sportowy „POLONIA” Łaziska  

ul. Powstańców 97, 44-340 Łaziska 

nr KRS: 0000227030 

Cele:  

• propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców Łazisk oraz sportowe 

wychowanie młodzieży.  

1.6. Ludowy Klub Sportowy „Skrbeńsko” z siedzibą 

w Skrbeńsku 

ul. Zielona 25, 44-341 Gołkowice-Skrbeńsko 

nr KRS: 0000002521 

Cele:  

• krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych na 

terenie działania klubu, 

• wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport.  
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1.7. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury Fizycznej 

i Sportu Wsi Krostoszowice „INTER KROSTOSZOWICE”  

ul. G. Morcinka 2, 44-348 Skrzyszów  

numer w ewidencji: 32 

Cele:  

• krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie 

działanie klubu oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną 

i sport, 

• współdziałanie z władzami sportowymi i samorządowymi w celu 

zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu, 

• uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych krajowej 

i międzynarodowej, 

• organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, 

• prowadzenie działalności szkoleniowej, 

• sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami klubu.  

1.8. Uczniowski Klub Sportowy „Starter” Gołkowice  

ul. 1 Maja 101 a, 44-341 Gołkowice  

Cele:  

• 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 po za nim, 

• organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły, 

• kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez 

uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu.  

2. GORZYCE 

2.1. Klub Jeździecki „Paint Horse” 

ul. Bełsznicka 15, 44-352 Czyżowice 

Cele: 
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• krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci młodzieży i dorosłych na terenie 

działania klubu, wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną oraz 

sport, rekreacja i rehabilitacja ruchowa osób niepełnosprawnych. 

2.2. Klub Sportowy „Przyszłość Rogów” w Rogowie 

ul. Sportowa 1, 44-362 Rogów  

nr KRS: 0000001357 

Cele:  

• krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie 

działania klubu oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną 

i sport, 

• współdziałanie z władzami sportowymi, państwowymi i samorządowymi 

w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu, 

• uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej 

i międzynarodowej, 

• organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, 

• prowadzenie działalności szkoleniowej, 

• sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami klubu.  

2.3. Ludowy Klub Sportowy „Czarni” Gorzyce  

ul. Bogumińska 1, 44-350 Gorzyce  

nr KRS: 0000001806 

Cele:  

• krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie 

działania klubu oraz wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną 

i sport, 

• współdziałanie z władzami sportowymi, państwowymi i samorządami 

w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu, 

• uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej 

i międzynarodowej, 

• organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, 

• prowadzenie działalności szkoleniowej, 

• sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami klubu.  

2.4. Ludowy Klub Sportowy „Naprzód” Czyżowice z siedzibą 

w Czyżowicach 

ul. Rogowska 4, 44 352 Czyżowice 

nr KRS: 0000002088 
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Cele:  

• krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży poprzez prowadzenie 

szkoleń i rozgrywek w dziedzinie sportowej – piłka nożna, 

• organizowanie dla osób starszych sekcji skata sportowego.  

2.5. Ludowy Klub Sportowy „Olszynka” Olza z siedzibą 

w Olzie 

ul. Polna 10, 44 353 Olza 

nr KRS: 0000001704 

Cele:  

• krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie 

działania klubu, 

• wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport.  

2.6. Ludowy Klub Sportowy „Rozwój”  

ul. Wałowa 9b, 44-362 Bełsznica 

nr KRS: 0000138467 

Cele:  

• krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie 

działania klubu oraz wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną 

i sport.  

2.7. Ludowy Klub Sportowy „Strzelec”  

ul. Wiejska 30, 44-350 Gorzyczki 

nr KRS: 0000125314  

Cele:  

• krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz 

wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport, 

• współdziałanie z władzami sportowymi, państwowymi i samorządowymi 

w celu zapewnienia członkom właściwych warunków uprawiania sportu, 

• uczestniczenie w zawodach i rozgrywkach sportowych rangi krajowej 

i międzynarodowej, 

• organizowanie zawodów, imprez sportowych rangi krajowej 

i międzynarodowej, prowadzenie działalności szkoleniowej, 

• sprawowanie opieki szkoleniowej i wychowawczej nad członkami klubu, 
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• klub prowadzi sekcje piłki halowej i piłki siatkowej. Sekcja piłki halowej 

posiada drużyny: trampkarzy, juniorów i seniorów, 

• klub jest organizatorem wielu imprez m. in. rozgrywki o puchar Polski II 

Ligii Piłki Halowej, obozy sportowo-rekreacyjne, międzynarodowe turnieje 

piłki halowej trampkarzy.  

2.8. Ludowy Klub Sportowy „Unia” Turza Śląska  

ul. Bogumińska 17, 44-351 Turza Śląska  

nr KRS: 0000176950 

Cele:  

• troska o rozwój fizyczny społeczeństwa, a szczególnie młodzieży, 

• wychowanie młodzieży i zainteresowanie jej sportem, 

• doprowadzenie zrzeszonych w Klubie sportowców do najwyższego 

poziomu sportowego oraz praca nad poszanowaniem przez nich wartości 

etycznych i moralnych, 

• tworzenie swoim członkom odpowiednich warunków organizacyjnych, 

sportowych i materialnych.  

2.9. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Rycerz”  

ul. Wiejska 30, 44-350 Gorzyczki  

Cele:  

• organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu 

o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz w oparciu o pomoc 

organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków sportu, 

• angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier 

i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań 

sportowych, 

• uczestniczenie w imprezach sportowych na terenie województwa śląskiego 

i poza nim, 

• organizowanie zajęć sportowych dla uczniów w celu wszechstronnego 

rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej, 

• kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez 

uczestnictwo w realizacji zadań klubu.  

2.10. Młodzieżowe Stowarzyszenie „SAHARA”  

ul. Wiejska 30, 44-350 Gorzyczki  

Cele:  
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• doprowadzenie do utworzenia kompleksu sportowego przy ZSE 

w Gorzyczkach. 

2.11. Osińskie Towarzystwo Sportowe OTS - Osiny  

ul. 7 Kwietnia 8a, 44-350 Gorzyce  

Cele:  

• propagowanie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców 

sołectwa,  

• poprawa kondycji fizycznej, zdrowia i samopoczucia a także oderwania 

młodzieży od telewizora i komputera, 

• integracja mieszkańców sołectwa w duchu zdrowej rywalizacji i sportowej 

walki na organizowanych zawodach sportowych, turniejach, rajdach 

turystycznych oraz innych imprezach rekreacyjno-wypoczynkowych.  

2.12. Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska Olimpiady 

Specjalne "Gorzyckie Tygrysy" (oddział regionalny) przy 

Wojewódzkim Ośrodku Lecznictwa Odwykowego 

i Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym w Gorzycach 

ul. Zamkowa 8, 44-350 Gorzyce 

Cele:  

• organizowanie treningów i zawodów sportowych dla osób 

z niepełnosprawnością intelektualną, 

• rozwój fizyczny  i społeczny niepełnosprawnych sportowców,  

• uczenie nowych umiejętności, przełamywania własnych barier, wspieranie 

rodzin zawodników, pomaganie im w wysiłkach opiekuńczych. 

2.13. Stowarzyszenie Sportów i Sztuk Walki „Czarny Smok”  

ul. Dworcowa 65, 44-352 Czyżowice  

Cele:  

• popularyzacja sztuk walki w Polsce, 

• rozwijanie działalności zmierzającej do podnoszenia sprawności fizycznej 

i zdrowego stylu życia społeczeństwa,  

• upowszechnianie systematycznego uprawiania sportu, dalekowschodnich 

sztuk walki oraz rekreacji ruchowej.  



13 
 

2.14. Uczniowski Klub Sportowy ALIGATOR  

Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji NAUTICA  

ul. Bogumińska 31, 44-350 Gorzyce  

www.uks-aligator.pl 

Cele:  

• integracja dzieci i młodzieży lokalnej oraz organizowanie pozaszkolnego 

życia sportowego ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych, 

kształtowania tężyzny fizycznej i psychicznej, treningiem siły charakteru 

i osobowości. 

2.15. UKS "Sparta" Czyżowice 

Gimnazjum im. ks. dr Gustawa Klapucha w Czyżowicach 

ul. Wodzisławska 111, 44-352 Czyżowice 

Cele: 

• krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży poprzez organizację 

wydarzeń sportowych z zakresu orientacji sportowej i hokeja stołowego 

3. LUBOMIA 

3.1. Klub Sportowy „Dystans cLUBOMIA” 

ul. A. Mickiewicza 4, 44-360 Lubomia  

Cele:  

• kształtowanie i popularyzowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców 

gminy, 

• uczestniczenie w rozgrywkach i rywalizacji sportowej na terenie kraju 

i poza nim, 

• uczestniczenie w imprezach sportowych i rekreacyjnych organizowanych 

na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim, 

• prowadzenie działalności sportowej ukierunkowanej na zdrowy styl życiu, 

• popularyzowanie kultury zdrowotnej, 

• kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez 

uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu, 

• współdziałanie w dziedzinie sportu z innymi stowarzyszeniami 

i organizacjami, 
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• współdziałanie z organami samorządów terytorialnych i organami władz 

państwowych w celu zapewnienia członkom Klubu właściwych warunków do 

uprawiania sportu. 

3.2. Ludowy Klub Sportowy „Naprzód 32” Syrynia 

ul. Bukowska 82, 44-361 Syrynia  

nr KRS: 0000106823 

Cele:  

• krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie 

działania klubu, 

• wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport.  

3.3. Ludowy Klub Sportowy „Odra” Nieboczowy  

ul. Wiejska 1, 44-360 Lubomia (adres do korespondencji: ul. Parkowa 23, 44-

360 Lubomia) 

Cele:  

• krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania sportu wśród 

dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania klubu, 

• wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport.  

3.4. Ludowy Klub Sportowy „Silesia” w Lubomi 

ul. Sportowa 6, 44-360 Lubomia  

nr KRS: 0000002507 

Cele:  

• krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie 

działania stowarzyszenia, 

• wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport.  

3.5. Ludowy Klub Sportowy „Wypoczynek” Buków z siedzibą 

w Bukowie 

ul. Krzyżanowicka 1a, 44-360 Buków  

Cele:  

• krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie 

działania klubu, 



15 
 

• wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport.  

4. MARKLOWICE 

Klub Sportowy „Polonia” Marklowice  

ul. Wiosny Ludów, 44-321 Marklowice  

nr KRS: 0000001847 

Cele:  

• troska o rozwój fizyczny społeczeństwa a w szczególności młodzieży, 

• budzenie zainteresowania sportem wśród młodzieży oraz wychowanie 

młodych ludzi 

• doprowadzenie zrzeszonych w klubie sportowców do najwyższego poziomu 

sportowego oraz praca nad poszerzaniem przez nich właściwych wartości 

etycznych i moralnych, 

• tworzenie swym członkom odpowiednich warunków organizacyjnych, 

sportowych i materialnych do uprawiania sportu.  

 

4.1. Uczniowski Klub Sportowy „WON-HYO” Marklowice  

ul. Wyzwolenia 152, 44-321 Marklowice (adres do korespondencji: ul. 

Kormoranów 8, 44-321 Marklowice) 

Cele: 

• propagowanie sportów walki jako aktywnej rekreacji wśród dzieci 

i młodzieży.  

4.2. Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Marklowice  

ul. Wyzwolenia 152, 44-321 Marklowice  

www.umks.marklowice.pl 

Cele:  

• planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów 

w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc 

organizacyjna i materialną rodziców i sympatyków stowarzyszenia, 

• 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, 
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• organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkół 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 Stowarzyszenia, 

• szkolenie utalentowanej młodzieży w wybranej dyscyplinie sportowej, np. 

narciarstwie, 

• organizowanie obozów rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży, 

• organizowanie otwartych zawodów sportowych dla dzieci, młodzieży 

i dorosłych, 

• prowadzenie działalności gospodarczej, 

• współpraca z Samorządem terytorialnym i innymi organizatorami.  

5. MSZANA 

5.1. Ludowy Klub Sportowy „START” Mszana  

ul. Sportowa 6, 44-325 Mszana  

Cele:  

• upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu i turystyki oraz 

innych form aktywnego wypoczynku, 

• organizacja masowych imprez rekreacyjnych oraz turystycznych, 

• dbanie o rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej, 

• udział w życiu kulturalnym i społecznym oraz podnoszenie poziomu 

kulturalnego i sportowego członków, 

• tworzenie warunków do uprawiania sportu i wypoczynku przez 

społeczeństwo Gminy, 

• praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą poprze uprawianie sportu.  

5.2. Klub Sportowy Płomień Połomia  

ul. Centralna 83 A , 44-323 Połomia  

Cele:  

• krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie 

działania klubu, 

• wychowywanie przez kulturę fizyczną i sport.  
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5.3. Stowarzyszenie Enduro Mszana 

ul. Akacjowa 14, 44-325 Mszana 

nr KRS: 0000809367 

Cele: 

• organizowanie i rozwój popularnych oraz kwalifikowanych sportów 

motorowych, a w szczególności sportów motocyklowych, 

• organizowanie zawodów i imprez sportów motorowych zgodnie 

z przepisami prawa określającymi zadania klubów sportowych i polskiego 

związku motorowego, 

• propagowanie, zwłaszcza wśród młodzieży, kultury motoryzacyjnej oraz 

zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego i sportów motorowych, 

• stwarzanie warunków do osiągnięcia przez zawodników reprezentujących 

stowarzyszenie wysokiego poziomu sportowego, 

• zwalczanie patologii społecznej, a w szczególności alkoholizmu 

i narkomanii wśród młodzieży poprze propagowanie kultury motoryzacyjnej 

oraz idei fair play, 

• edukowanie w zakresie pierwszej pomocy członków stowarzyszenia oraz 

młodzieży, 

• ochrona zdrowia i pomoc społeczna, 

• nauka, edukacja, oświata i wychowanie, 

• upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 

• działalność charytatywna, 

• promocja i organizacja wolontariatu, 

• działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie 

organizacje pozarządowe. 

5.4. Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Delfin” Gmina 

Mszana  

ul. Szkolna 21, 44-323 Połomia  

Cele:  

• planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów 

w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkół oraz 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, a w szczególności pływania i triatlonu, 

• uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze 

województwa śląskiego i poza nim, 
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• organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkół w celu 

wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej, 

• kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez 

uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu.   

6. PSZÓW 

6.1. Klub Sportowy „Air-Team”  

ul. Pszowska 513A, 44-370 Pszów  

Cele:  

• krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie 

działania Klubu oraz wychowywanie przez kulturę fizyczną. 

6.2. Ludowy Klub Sportowy Naprzód 37 Krzyżkowice  

ul. Kolberga 27, 44-370 Krzyżkowice   

Cele:  

• krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie 

działania klubu, 

• wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport.  

6.3. Miejski Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Pszowie  

ul. Traugutta 12, 44-370 Pszów 

Cele:  

• planowanie i organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych, 

• 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 

działań samorządu terytorialnego i poza nim, 

• organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkół w celu 

wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej, 

• organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem 

funkcji zdrowotnych, 

• organizowanie uczniom wszystkich szkół miasta Pszowa różnorodnych 

form współzawodnictwa sportowego, 
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• kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez 

uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu, 

• aktywizowanie środowiska osób dorosłych do działań na rzecz wspierania 

działalności organizacyjnej klubu, 

• realizowanie zadań określonych uchwałami władz Szkolnego Związku 

Sportowego.  

6.4. Towarzystwo Sportowe Górnik Pszów  

ul. Traugutta 54, 44-370 Pszów  

nr KRS: 0000166795 

Cele:  

• organizowanie sekcji sportowych dla wyczynowego i amatorskiego 

uprawiania sportu. 

• propagowanie sportu i kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, 

• tworzenie odpowiednich warunków organizacyjnych i materialnych dla 

skupienia wokół sportu jak największej liczby młodzieży (w tym szczególna 

opieka nad młodzieżą szkolną), 

• tworzenie warunków rekreacji dla mieszkańców miasta Pszów poprzez 

udostępnienie obiektów sportowych i udzielanie fachowej pomocy 

organizacyjnej,  

• organizowanie imprez o charakterze masowym w najbardziej popularnych 

dyscyplinach sportowych, 

• propagowanie, rozwój i wspieranie sportu rodzinnego, 

• współpraca z organizacjami administracji rządowej, samorządowej 

i innymi organizacjami społecznymi w celu organizowania imprez sportowych 

i turystycznych.  

7. RADLIN 

7.1. Klub Gimnastyczny „RADLIN” w Radlinie 

ul. Sokolska 6, 44-310 Radlin  

nr KRS: 0000002365 

Cele:  

• propagowanie i organizowanie wychowania fizycznego i sportu, 

• współpraca z przedszkolami i szkołami podstawowymi z Radlina oraz miast 

powiatu wodzisławskiego i powiatu rybnickiego, w zakresie wychowania 

fizycznego i sportu, 
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• stwarzanie dla członków odpowiednich warunków do gimnastyki i ćwiczeń 

rekreacyjnych.  

7.2. Klub Skata Sportowego Marcel 

ul. Mariacka 9, 44-310 Radlin 

Cele:  

• organizowanie i popularyzowanie gry w skata sportowego na zasadach 

sportowych jako racjonalnej formy uprawiania sportu i rekreacji, 

• tworzenie członkom klubu właściwych warunków prawidłowego 

zagospodarowania wolnego czasu, 

• zapewnienie właściwej rozrywki kulturalnej i rekreacyjno-sportowej, 

• krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania skata sportowego 

wśród mieszkańców powiatu wodzisławskiego, 

• kształtowanie wśród osób fizycznych zrzeszonych w klubie patriotyzmu, 

dyscypliny i solidarności oraz sumiennego wypełnienia obowiązków 

społecznych i obywatelskich. 

7.3. Klub Sportowy „Górnik - Radlin” w Radlinie 

ul. Korfantego 17, 44-310 Radlin  

nr KRS: 0000001619 

Cele:  

• organizacja imprez sportowych na powietrzu i w halach dla sportowców 

zrzeszonych w sekcjach piłki nożnej, szermierki i pływania, 

• upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, ze szczególnym 

uwzględnieniem rozwoju fizycznego społeczeństwa, a w szczególności 

młodzieży, 

• wzbudzanie zainteresowania sportem wśród młodzieży, doprowadzanie 

zrzeszonych w klubie sportowców do najwyższego poziomu sportowego oraz 

pracowanie nad poszanowaniem przez nich właściwych wartości etycznych 

i moralnych, 

• tworzenie dla członków warunków do uprawiania sportu.  

7.4. Siatkarski Klub Górnik Radlin z siedzibą w Radlinie 

ul. Korfantego 17, 44-310 Radlin  

nr KRS: 0000001666 

Cele:  
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• realizacja zadań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania przez 

rozwój i propagowanie piłki siatkowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na 

terenie działania klubu, 

• upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 

• propagowanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz 

przeciwdziałanie patologiom społecznym przez zagospodarowanie czasu 

wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych w czasie rozgrywanych przez drużyny 

klubu meczy.  

7.5. Stowarzyszenie Dalekowschodnich Sztuk Walki Tao  

ul. Korfantego 17, 44-310 Radlin  

Cele:  

• prowadzenie działalności w zakresie rozwoju dalekowschodnich sztuk walki 

na terenie województwa śląskiego, 

• organizowanie obozów sportowych, pokazów sztuk walki oraz rodzinnych 

festynów sportowych z udziałem gwiazd sportu i estrady.  

7.6. Towarzystwo Szermierzy „Górnik Radlin”  

ul. Korfantego 17 skrytka pocztowa 41, 44 - 310 Radlin  

nr KRS: 0000003165 

Cele:  

• upowszechnienie kultury zdrowotnej wśród swoich członków, 

• kontynuowanie wieloletnich tradycji radlińskich klubów i organizacji 

szermierczych, 

• działanie na rzecz wychowania młodzieży na zdrowych, wszechstronnie 

rozwiniętych i aktywnych społecznie obywateli.  

7.7. Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska SILESIA” 

ul. Kwiatowa 6/26, 44-310 Radlin 

Cele:  

• angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności 

ruchowej. 

7.8. Uczniowski Klub Sportowy „Ronin” Radlin  

ul. Jaśminowa 27 a, 44 - 314 Radlin  
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Cele:  

• rozwój dalekowschodnich sztuk walki w szczególności na terenie 

województwa śląskiego, 

• planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów 

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, 

• nauczanie wschodnich sztuk walki w aspekcie fizycznym oraz 

psychicznym, 

• uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze 

działania samorządu terytorialnego i poza nim, 

• podnoszenie poziomu wyszkolenia oraz sprawności fizycznej członków 

klubu, 

• kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez 

uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu.  

7.9. Uczniowski Klub Sportowy „Trójka Radlin”  

ul. Rymera 170, 44-314 Radlin  

Cele:  

• planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów 

w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe oraz pomoc 

organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu, 

• angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności 

ruchowej, a przede wszystkim do uprawiania szermierki, 

organizowanie zajęć szermierczych dla uczniów w celu 

wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej, udział 

w imprezach szermierczych, 

• organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem 

funkcji zdrowotnych, 

• organizowanie uczniom różnorodnych form współzawodnictwa 

sportowego, 

• kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez 

uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu.  

7.10. Związek Sportowy Nowoczesnych Sztuk Walki  

ul. Jaśminowa 27a, 44-300 Radlin 

nr KRS: 0000309771 

Cele:  
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• rozwój i popularyzacja nowoczesnych sztuk walki w Polsce oraz poza 

granicami kraju oraz zrzeszanie stowarzyszeń i innych jednostek 

organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie nowoczesnych sztuk 

walki, 

• związek reprezentuje ruch nowoczesnych sztuk walki w kraju i za granicą. 

8. RYDUŁTOWY 

8.1. AUTOMOBILKLUB „ŚLĄZAK”  

ul. Traugutta 231, 44-280 Rydułtowy 

nr KRS: 0000258318 

Cele: 

• inicjonowanie i angażowanie działalności rozwijającej wiedzę 

motoryzacyjną  

• i podnoszenia poziomu kultury motoryzacyjnej społeczeństwa. 

8.2. Górniczy Klub Sportowy Naprzód - 23 Rydułtowy  

ul. Bema 126 c, 44-280 Rydułtowy  

nr KRS: 0000001681 

Cele:  

• organizowanie ćwiczeń fizycznych i zajęć w zakresie sportu, rekreacji 

i rehabilitacji ruchowej, 

• organizowanie oraz uczestnictwo w zawodach, imprezach sportowych 

i rekreacyjnych, 

• prowadzenie działalności szkoleniowej, wychowawczej oraz propagowanie 

kultury fizycznej i zdrowotnej, sportu i rekreacji, głównie wśród 

mieszkańców miasta Rydułtowy, 

• budowanie oraz eksploatacja obiektów i urządzeń sportowych, jak również 

obiektów towarzyszących, 

• rozwijanie życia towarzyskiego, głównie swoich członków, 

• tworzenie niezbędnych warunków organizacyjnych i materialnych dla 

rozwoju kultury zdrowotnej, fizycznej i sportu.  

8.3. Klub Sportowy „Akademia Piłkarska UNITED”  

ul. Raciborska 149, 44-280 Rydułtowy  

Cele:  
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• nauka gry w piłkę nożną dzieci i młodzieży w formie gier i zabaw 

ruchowych, 

• upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu i turystyki oraz 

innych form aktywnego wypoczynku, 

• działalność w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej wśród 

dzieci i młodzieży, oraz wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną 

i sport uwzględniając przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym, 

szczególnie narkomanii i alkoholizmowi, 

• oddziaływanie procesem kultury fizycznej i sportu na grupy dzieci 

i młodzieży zagrożonej patologią, pochodzącej ze środowisk i rodzin 

patologicznych, 

• organizowanie i udział w akcji wypoczynku tj. w obozach sportowych, 

sportowo rekreacyjnych, imprezach rekreacyjno-sportowych, zawodach 

sportowych w kraju i zagranicą, 

• udział w życiu kulturalnym i społecznym oraz podnoszenie poziomu 

kulturalnego i sportowego jego członków.  

8.4. Międzyszkolny Klub Sportowy Olimpijczyk Rydułtowy  

ul. Strzelców Bytomskich 9a, 44-280 Rydułtowy  

Cele:  

• planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów 

w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkół, pływalni krytej 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 

ruchowej i zainteresowań sportowych, 

• uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze 

działania samorządu terytorialnego i poza nim, 

• organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkół 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.  

8.5. „ORKA MASTERS RADLIN” 

ul. Maczka 12, 44-280 Rydułtowy 

nr KRS: 0000397707 
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Cele: 

• upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 

8.6. Stowarzyszenie Płetwonurków i Ratowników „Głębia”  

ul. Gen. Józefa Bema 126 c, 44-280 Rydułtowy  

Cele:  

• krzewienie, rozwijanie, upowszechnianie i propagowanie sportów 

z zakresu nurkowania oraz ratownictwa w zakresie udzielania pierwszej 

pomocy przedmedycznej, 

• przyczynianie się do poszerzania kręgu osób uprawiających nurkowanie, 

• profilaktyka uzależnień 

• upowszechnianie prozdrowotnego i sportowego stylu życia, 

• reprezentowanie potrzeb w zakresie aktywności sportowej członków 

Stowarzyszenia przed władzami i instytucjami publicznymi, 

• uczestnictwo w życiu społecznym i samorządowym, 

• prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej i oświatowej wśród 

dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych, w zakresie 

wiedzy na temat nurkowania oraz umiejętności nurkowych a także 

ratownictwa w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, 

• inspirowanie, rozwijanie i popieranie zainteresowań dzieci, młodzieży 

i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych, 

• działanie na rzecz integracji europejskiej, 

• rozwijanie kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami 

• niwelowanie uprzedzeń i stereotypów, 

• promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki, 

• propagowanie działań na rzecz ochrony środowiska, ze szczególnym 

ukierunkowaniem na środowisko wodne, 

• realizacja i wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych 

i samorządowych, 

• propagowanie wartości demokracji, wolności i poszanowania praw 

jednostki, 

• upowszechnianie idei przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na 

sprawność fizyczną, płeć, wiek, 

• wyrównywanie szans rozwoju indywidualnego i społecznego, 

• działanie na rzecz rozwoju miasta Rydułtowy i powiatu wodzisławskiego, 

w szczególności w zakresie propagowania regionu atrakcyjnego 

turystycznie, 

• promowanie partnerstwa pomiędzy sektorem pozarządowym 

a samorządem lokalnym i regionalnym oraz podmiotami gospodarczymi, 

• współpraca w środowisku lokalnym, 

• integracja środowiska sportowego.  
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8.7. Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka”  

ul. Raciborska 270, 44-280 Rydułtowy  

Cele:  

• planowanie i organizowanie życia sportowego dzieci i młodzieży poprzez 

angażowanie do różnorodnych form aktywności ruchowej, 

• organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego np. 

imprez sportowych i zgrupowań.  

8.8. Uczniowski Klub Sportowy „Feniks” w Rydułtowach  

ul. Św. Maksymiliana Kolbego 5, 44 - 280 Rydułtowy  

Cele:  

• rozwój kolarstwa oraz stałe podnoszenie jego poziomu, 

• popularyzacja roweru jako ekologicznego środka lokomocji, 

• udział w wychowaniu fizycznym dzieci i młodzieży oraz propagowanie 

kultury fizycznej.  

8.9. Uczniowski Klub Sportowy „Ognisko” Rydułtowy  

ul. Mickiewicza 33, 44-280 Rydułtowy  

Cele:  

• rozwijanie różnych form popularyzacji sportu szachowego w środowisku 

dzieci i młodzieży szkolnej, 

• kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci 

i młodzieży szkolnej, 

• integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na 

terenie działania klubu, 

• organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego, 

• organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, 

• uczestnictwo w ogólnodostępnych imprezach sportowych.  

8.10. Uczniowski Klub Sportowy „Omega”  

ul. Obywatelska 30, 44 - 280 Rydułtowy  

Cele:  

• rozwijanie różnych form popularyzacji sportu szachowego w środowisku 

dzieci i młodzieży szkolnej, 
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• kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci 

i młodzieży szkolnej, 

• integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na 

terenie działania klubu, 

• organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego, 

• organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, 

• uczestnictwo w ogólnodostępnych imprezach sportowych.  

8.11. Uczniowski Klub Sportowy „Piątka Plus”  

ul. Strzelców Bytomskich 13, 44-280 Rydułtowy  

Cele:  

• planowanie i organizacja pozalekcyjnego życia sportowego młodzieży 

szkolnej. 

• angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, 

• udział w imprezach sportowych oraz organizowanie uczniom różnorodnych 

form współzawodnictwa sportowego, 

• kształtowanie nawyków aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego 

oraz pozytywnych cech charakteru i osobowości, 

• przeciwdziałanie patologiom w środowisku dzieci i młodzieży (narkomania, 

alkoholizm).  

8.12. Uczniowski Szkolny Klub Sportowy „Master” Rydułtowy  

ul. Ofiar Terroru 77, 44-280 Rydułtowy  

Cele:  

• rozwój dalekowschodnich sztuk walki w szczególności na terenie 

województwa śląskiego, 

• planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w 

oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe klubu oraz o pomoc 

organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu, 

• angażowanie wszystkich członków do różnorodnych form aktywności 

ruchowej, 

• nauczanie sztuk walki i systemu Taekwon-do w aspekcie fizycznym oraz 

psychicznym, 

• uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze 

działania samorządu terytorialnego i poza nim, 

• podnoszenie poziomu wyszkolenia oraz sprawności fizycznej członków 

klubu, 

• inspirowanie działalności społeczno-kulturalnej , oświatowej, turystyki 

wśród dzieci i młodzieży, 
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• udzielanie darowizn instytucjom na cele naukowe, oświatowe, kulturalne, 

kultury fizycznej i sportu oraz na działalność charytatywno-społeczną.  

8.13. Uczniowsko-Harcerski Klub Sportowy „SKAUT”  

ul. Plebiscytowa 48, 44-280 Rydułtowy  

Cele:  

• angażowanie dzieci, harcerzy i młodzieży do różnorodnych form ruchowej. 

9. WODZISŁAW ŚLĄSKI 

9.1. Akademia Sportowa „Odra” Wodzisław 

ul. Cisowa 6, 44-300 Wodzisław Śląski  

nr KRS: 0000272211 

Cele:  

• rozpowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, 

• rozwój sportu i rekreacji wśród społeczeństwa, 

• wychowywanie dzieci poprzez sport i umożliwienie im spędzenia wolnego 

czasu dla rozwoju fizycznego, 

• szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej, 

• propagowanie wśród dzieci zamiłowania do sportu, wysiłku i zdrowego 

trybu życia.  

9.2. Fundacja "International Training Camp" 

ul. Stefana Batorego 68/3, 44-300 Wodzisław Śląski, 

nr KRS: 0000712396 

Cele: 

• upowszechnianie uprawiania sportu oraz podnoszenie sprawności fizycznej 

dzieci i młodzieży. 

9.3. „Fundacja Piłkarska Pasja” 

os. Dąbrówki 12b/10, 44-300 Wodzisław Śląski 

nr KRS: 0000599991 

Cele: 
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• wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć oraz integrację jednostek i środowisk 

zainteresowanych rozwojem i popularyzacją sportu, a w szczególności piłki 

nożnej, 

• aktywne promowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 

• rozwój piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży, a także wśród osób 

dorosłych, 

• krzewienie wśród dzieci i młodzieży idei fair play, w rywalizacji sportowej 

i pozasportowej, 

• kreowanie i popularyzowanie postaw i zachowań społecznych w oparciu 

o wartości niesione przez kulturę fizyczną i sport, 

• edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, kultury fizycznej 

i rozwoju sportowego, jak również upowszechnianie wszelakich form 

aktywnego wypoczynku i zdrowego trybu życia  

• w zgodzie ze środowiskiem naturalnym, 

• stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi 

międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi 

i wyznaniowymi, 

• integracja osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, 

• promocja i organizacja wolontariatu, 

• wspieranie, promocja i pomoc w rozwoju kariery sportowej dzieci, 

młodzieży szkolnej i osób dorosłych, 

• promocja rzeczypospolitej polskiej za granicą, 12. organizacja wypoczynku 

i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. 

9.4. Klub Działalności Podwodnej "GŁĘBIA" w Wodzisławiu 

Śląskim 

ul. Kubsza 24b/6, 44-300 Wodzisław Śląski 

nr KRS: 0000002082 

Cele oraz sposoby ich realizacji określa paragraf 5 i 6 statutu. 

9.5. Klub Piłkarski „ODRA 1922”  

ul. Bogumińska 8, 44-300 Wodzisław Śląski  

Cele:  

• krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie 

działania klubu, 

• wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport, rekreacja 

oraz rehabilitacja ruchowa osób niepełnosprawnych. 
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9.6. Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF „Relaks” 

w Wodzisławiu Śląskim 

ul. Styczyńskiego 2, 44-300 Wodzisław Śląski 

Cele:  

• rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania prowadzącej do 

utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa, ze 

szczególnym uwzględnieniem pozalekcyjnego życia sportowego dzieci i 

młodzieży, 

• krzewienie zmiłowania do systematycznego uprawiania sportu i rekreacji 

fizycznej wśród mieszkańców poprzez angażowanie ich do różnych form 

aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia 

sprawności i zainteresowań sportowych, 

• uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze 

działania klubu i poza nim, 

• organizowanie zajęć sportowych dla członków w celu wszechstronnego 

rozwoju ich sprawności fizycznej, 

• planowanie i organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa 

sportowego, 

• szkolenie sportowe uzdolnionych dzieci i młodzieży w różnych dziedzinach 

sportu.  

9.7. Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF OLIMP  

ul. Wyszyńskiego 11/11, 44-300 Wodzisław Śląski  

Cele:  

• rozwijanie sprawności fizycznej społeczeństwa, ze szczególnym 

uwzględnieniem pozalekcyjnego życia sportowego dzieci i młodzieży, 

• krzewienie zamiłowania do uprawiania sportu i rekreacji fizycznej wśród 

mieszkańców poprzez angażowanie ich do różnych form aktywności 

ruchowej, 

• szkolenie sportowe dzieci uzdolnionych, 

• organizacja zawodów i imprez sportowych na obszarze działania klubu i 

poza nim.  

9.8. Klub Sportowy „25 Kokoszyce” 

ul. Parkowa 16, 44-304 Wodzisław Śląski-Kokoszyce  

Cele:  
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• krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie 

działania klubu, 

• wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport.  

9.9. Klub Sportowy „Budowlani” w Wodzisławiu Śląskim 

ul. 26 Marca 23, 44-300 Wodzisław Śląski 

nr KRS: 0000000660 

Cele:  

• organizacja sportu w różnych dyscyplinach sportowych oraz stworzenie 

odpowiednich warunków do uprawiania sportu i podnoszenia sprawności 

fizycznej dla członków klubu. 

9.10. Klub Sportowy „OCTAGON”  

os. XXX-lecia 92/10, 44-286 Wodzisław Śląski  

Cele:  

• organizowanie ćwiczeń fizycznych i zajęć w zakresie sportu i rekreacji ze 

szczególnym uwzględnieniem brazylijskiego jiu-jitsu i MMA. 

9.11. Klub Sportowy „SWD WODZISŁAW ŚLĄSKI”  

u. Pszowska/Parkowa, 44-373 Wodzisław Śląski  

nr KRS: 0000516342 

Cele:  

• krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie 

działania klubu, 

• wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport, rekreacja 

oraz rehabilitacja ruchowa osób niepełnosprawnych. 

9.12. Klub Sportowy „Wodzisławskie Centrum Tenisa”  

ul. Bogumińska 8, 44-300 Wodzisław Śląski  

Cele:  

• krzewienie i rozwój tenisa ziemnego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na 

terenie działania Klubu oraz wychowywanie przez kulturę fizyczną. 
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9.13. Klub Sportowy Cross-Sport 

ul. Wałowa 2, 44-300 Wodzisław Śląski 

Cele: 

• krzewinie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na 

terenie działania klubu, 

• wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport, rekreacja 

oraz rehabilitacja ruchowa osób niepełnosprawnych. 

9.14. Klub Sportowy Forma Wodzisław Śląski  

Osiedle 1 Maja 27, 44-300 Wodzisław Śląski  

Cele:  

• krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie 

działania klubu, wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport, 

rekreacja oraz rehabilitacja ruchowa osób niepełnosprawnych, 

• współdziałanie z władzami sportowymi, państwowymi i samorządowymi 

w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu, 

• uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach rangi krajowej 

i międzynarodowej, 

• organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych oraz zajęć 

rekreacyjnych i rehabilitacji ruchowej, 

• prowadzenie działalności szkoleniowej, 

• sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami klubu, 

• inne działania o ile są dopuszczalne lub przewidziane odrębnymi 

przepisami prawa.  

9.15. Klub Sportowy Wicher Wilchwy  

ul. Jastrzębska, 44-300 Wodzisław Śląski  

Adres korespondencyjny:  

Osiedle 1 Maja 29/II/5, 44–300 Wodzisław Śląski  

Cele:  

• propagowanie, organizowanie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu 

oraz podejmowanie działań w zakresie edukacji i wychowania dla swoich 

członków, mieszkańców Wodzisławia Śląskiego oraz innych osób.  

9.16. Klub Sportowy Zdro-Fit 

ul. Cisowa 6, 44-300 Wodzisław Śląski 
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Cele: 

• wszechstronne krzewienie i propagowanie kultury fizycznej wśród 

dzieci, młodzieży oraz dorosłych na terenie działania klubu, 

• rozwój kultury fizycznej wśród społeczeństwa, 

• rozwój sportu i rekreacji wśród społeczeństwa, 

• wychowanie dzieci i młodzieży oraz dorosłych przez kulturę fizyczną 

i sport amatorski, wyczynowy, oraz sport profesjonalny, 

• rekreacja oraz rehabilitacja ruchowa osób niepełnosprawnych, 

• doskonalenie uzdolnień i sprawności fizycznej człowieka, jego sił 

psychofizycznych dla zachowania oraz przywracania jego zdrowia, 

• działalność związana ze sportem, 

• działalność rekreacyjna, oświatowa oraz kulturalna, 

• promocja i ochrona zdrowia. 

9.17. Klub Sportów Walki "Boxing Odra" Wodzisław Śląski 

ul. Mieszka 10, 44-300 Wodzisław Śląski  

Cele: 

• krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na 

terenie działania klubu oraz wychowywanie przez kulturę fizyczną. 

9.18. Ludowy Klub Sportowy „Naprzód” Kokoszyce z siedzibą 

w Wodzisławiu Śląskim-Kokoszycach  

ul. Pszowska 00, 44-373 Wodzisław Śląski  

nr KRS: 0000001504 

Cele:  

• krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie 

działania klubu, 

• udział w wychowywaniu dzieci i młodzieży oraz dbanie o ich prawidłowy 

rozwój fizyczny i zdrowie.  

9.19. Ludowy Klub Sportowy Naprzód 46 Zawada  

ul. Młodzieżowa 273 f, 44-373 Zawada Wodzisław  

Adres do korespondencji:  

ul. Paderewskiego 128 b, 44-370 Wodzisław Śląski  

Cele:  
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• krzewienie zamiłowania do uprawiania sportu wśród dzieci, młodzieży 

i dorosłych na terenie działania klubu oraz wychowanie dzieci i młodzieży 

przez kulturę fizyczną i sport, 

• uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach rangi krajowej 

i międzynarodowej, 

• współdziałanie z władzami sportowymi państwowymi i samorządowymi 

w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu. 

• organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, 

• prowadzenie działalności szkoleniowej.  

9.20. Miejski Klub Sportowy „Odra” Wodzisław Śląski 

ul. Rynek 15, 44-300 Wodzisław Śl.  

nr KRS: 0000732712 

Cele:  

• krzewienie kultury fizycznej i sportu, 

• prowadzenie działalności oświatowej i wychowawczej wśród dzieci, 

młodzieży i dorosłych,  

• przeciwdziałanie patologiom społecznym jak alkoholizm i narkomania. 

9.21. Międzyszkolny Klub Sportowy w Wodzisławiu Śląskim  

ul. Mieszka 10, 44-307 Wodzisław Śląski  

nr KRS: 0000001273 

Cele:  

• planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów 

w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkół oraz 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 

działań samorządu terytorialnego i poza nim, 

• organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkół w celu 

wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej, 

• organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem 

funkcji zdrowotnych, 

• organizowanie uczniom różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, 

• kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez 

uczestnictwo w realizacji i zadań sportowych klubu.  
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9.22. Młodzieżowy Klub Piłkarski „Odra Centrum” 

ul. Bogumińska 8, 44-300 Wodzisław Śląski  

Cele:  

• upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 

• ochrona i promocja zdrowia, 

• działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

• nauka, edukacja, oświata i wychowanie, 

• dbanie o zachowanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz 

przeciwdziałanie patologiom społecznym, 

• planowanie i organizowanie życia sportowego w oparciu 

o możliwości obiektowe i sprzętowe oraz pomoc organizacyjną i materialną 

rodziców i sympatyków klubu, 

• angażowanie wszystkich 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 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, 

• przeciwdziałanie patologiom wśród dzieci i młodzieży, a w szczególności 

wszelkim nałogom poprzez organizację czasu wolnego, jak również 

kształtowanie nawyków aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego.  

9.23. Młodzieżowy Klub Sportowy MKS ZORZA Wodzisław 

Śląski  

ul. Marklowicka 7, 44-300 Wodzisław Śląski  

Cele: 

• upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – w szczególności siatkówki - 

wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.  

9.24. Ognisko Specjalistyczne Towarzystwa Krzewienia 

Kultury Fizycznej Karate-Do  

ul. Górna 2, 44-300 Wodzisław Śląski  
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Cele:  

• organizowanie i propagowanie działalności sportowej i wychowawczej, 

• dbanie o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie obywateli, 

• zapewnienie mieszkańcom województwa śląskiego, a w szczególności 

młodzieży możliwości udziału w sporcie wyczynowym, rekreacji i rehabilitacji 

ruchowej, 

• kształtowanie u członków klubu wysokich wartości fizycznych i moralnych.  

9.25. Ognisko TKKF „Ju-Jitsu Tygrys Team”  

ul. Pszowska 301 A, 44-373 Wodzisław Śląski  

Cele:  

• rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia 

sprawności fizycznej społeczeństwa, 

• krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej 

i sportu wśród mieszkańców miasta, dzielnicy, osiedla oraz pracowników 

zakładów pracy i ich rodzin, 

• kształtowanie wśród osób fizycznych zrzeszonych w ognisku patriotyzmu 

i walorów moralnych, zrozumienia zasad dyscypliny oraz sumiennego 

wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich, 

• upowszechnianie jeździectwa konnego.  

9.26. Stowarzyszenie Karkoszka CUP 

ul. Powstańców Śląskich 5, 44-300 Wodzisław Śląski 

Cele: 

• prowadzenie działalności sportowej wśród mieszkańców całego kraju, 

a w szczególności w obszarze powiatu wodzisławskiego oraz 

upowszechnianie aktywnego stylu życia i czynnego wypoczynku, 

• stwarzanie właściwych warunków do uprawiania amatorskiej piłki 

nożnej oraz specjalistycznego szkolenia w tej dziedzinie i innych 

sportów ruchowych, 

• promocja sportu i turystyki aktywnej oraz rywalizacji sportowej wg 

zasad fair play, 

• organizacja zawodów sportowych i imprez sportowych oraz imprez 

turystycznych, 

• organizacja imprez charytatywnych i integracyjnych, 

• propagowanie czynnego uprawiania sportu jako sposobu na rozwój 

własnej osobowości oraz prowadzenie działalności edukacyjnej w tym 

zakresie podczas organizowanych wyjazdów, 
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• nawiązywanie współpracy ze środowiskami i instytucjami o podobnych 

celach. 

9.27. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Re-Active”  

ul. Gałczyńskiego 1, 44-300 Wodzisław Śląski 

Cele:  

• propagowanie nowych form aktywności ruchowej „Nordic walking” 

i „Gymstick” oraz zespołowych gier sportowych, 

• zachęcanie do uprawiania i uprawianie sportu i rekreacji ze szczególnym 

uwzględnieniem Nordic Walking, Gymstick i zespołowych gier sportowych, 

• popularyzacja zdrowego i aktywnego trybu życia, 

• współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami o podobnym charakterze.  

9.28. Stowarzyszenie Sportowe „Protegos” 

Os. 1 Maja 16 S, 44-300 Wodzisław Śląski 

Nr w ewidencji: 24 

Cele: 

• inicjowanie, wspieranie i organizowanie działalności sportowej, 

• upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 

• rozwijanie zainteresowań sportowych wśród dorosłych, dzieci i młodzieży, 

• przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 

• ochrona i promocja zdrowia poprzez sport, 

• upowszechnianie i promowanie strzelectwa sportowego i rekreacyjnego, 

• promowanie pozytywnego wizerunku miłośników i posiadaczy broni, 

• popularyzacja wiedzy o broni, kolekcjonerstwie broni, strzelectwie i sportu 

strzeleckiego, 

• promowanie odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego, 

• rozwój zainteresowań strzeleckich i wspieranie członków Stowarzyszenia, 

• wszechstronny rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, ze 

szczególnym uwzględnieniem upowszechniania dyscyplin sportu 

zaliczonych do dziedziny strzelectwa sportowego, praktycznego oraz 

sportów obronnych i militarnych, kształtowanie patriotycznych i 

proobronnych postaw społecznych, upowszechniania tradycji i historii 

oręża polskiego, 

• prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, naukowej, 

naukowo technicznej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania 

i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturowych, kolekcjonerskich 

na rzecz dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, 
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• reprezentowanie, ochrona interesów oraz koordynacja działań wszystkich 

członków stowarzyszenia. 

9.29. Stowarzyszenie WSP Wodzisław 

ul. Mikołaja Kopernika 115, 44-300 Wodzisław Śląski  

nr KRS: 0000783732 

Cele: 

• upowszechnianie uprawiania sportu oraz podnoszenie sprawności fizycznej 

dzieci i młodzieży. 

9.30. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej terenowe 

ognisko „KARLIK”  

Os. 1 maja 3/II/4, 44-300 Wodzisław Śląski  

Cele:  

• rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i prowadzenia 

sprawności fizycznej społeczeństwa, 

• krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej 

i sportu wśród mieszkańców, 

• rozwijanie zamiłowania do turystyki krajoznawczej, 

• organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, 

• organizowanie zajęć związanych z profilaktyką zdrowotną.  

9.31. Uczniowski Klub Sportowy „Baszta” 

ul. Wałowa 5, 44-300 Wodzisław Śląski 

www.uksbaszta.pl 

klub@uksbaszta.pl 

Cele: 

• organizowanie i rozwijanie nauki gry w szachy dla dzieci przedszkolnych 

i szkolnych w ramach Wodzisławskiego Centrum Szachowego oraz dla 

młodzieży i osób dorosłych dzięki wsparciu materialnemu rodziców, 

sympatyków Klubu, sponsorów oraz darczyńców; 

• aranżowanie wspólnych wyjazdów na turnieje, organizacja cyklicznych 

turniejów klubowych, regionalnych oraz międzynarodowych; 

• organizowanie warsztatowych spotkań treningowych w celu rozwijania 

pasji oraz integrowania członków klubu; 

http://www.uksbaszta.pl/
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• uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych przez inne kluby 

oraz związki szachowe o zasięgu rejonowym, wojewódzkim, krajowym 

i międzynarodowym; 

• wspieranie rozwoju umysłowego, intelektualnego oraz psychologicznego 

dzieci;  

• rozwijanie technik radzenia sobie ze stresem, myślenia strategicznego 

w rywalizacji i współzawodnictwie sportowym podczas zawodów szachowych 

z jednoczesnym rozwijaniem odpowiedzialności grupowej w zawodach 

drużynowych oraz poczucia wspólnoty i postaw koleżeńskich w turniejach 

indywidualnych;  

• przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz zagrożeniom dla zdrowia 

psychicznego wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego 

oraz propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia; 

• organizowanie aktywności o charakterze sportowym dla członków klubu 

z dysfunkcjami;  

• kształtowanie pozytywnych cech charakteru i kultury osobistej związanych 

z realizacją zadań statutowych Klubu. 

9.32. Uczniowski Klub Sportowy „Diament Jedynka” 

w Wodzisławiu Śląskim  

ul. Wałowa 5, 44-300 Wodzisław Śląski  

Cele:  

• 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 sportowo-rekreacyjnych dla uczniów oraz obozów 

sportowo-rekreacyjnych w dni wolne od nauki 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, 

• uczestniczenie w rozwoju kultury fizycznej, upowszechnianie rekreacji 

ruchowej, sportu i turystyki poprzez organizację imprez sportowo-

rekreacyjnych wśród społeczeństwa, 
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• pozyskiwanie środków przeznaczonych na cele statutowe stowarzyszenia.  

9.33. Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” Wodzisław Śląski 

ul. Tysiąclecia 25, 44-300 Wodzisław Śląski 

Cele: 

• upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży jak 

również wśród osób dorosłych z terenu powiatu wodzisławskiego, 

• organizowanie działalności sportowej i rekreacyjnej wśród dzieci 

i młodzieży szkolnej wszystkich typów szkół, ze szczególnym 

uwzględnieniem aspektów ochrony i promocji zdrowia, 

• dążenie do osiągania w wybranych dyscyplinach sportu (tenis stołowy) 

najwyższego poziomu, 

• uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze 

powiatu wodzisławskiego i poza nim, 

• organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz turystykę 

i krajoznawstwo. 

9.34. Uczniowski Klub Sportowy „Strzał Wodzisław” przy 

SP 21  

ul. B. Chrobrego 308, 44-313 Wodzisław Śl.  

Cele:  

• popularyzacja narciarstwa klasycznego oraz biathlonu wśród dzieci 

i młodzieży, 

• podnoszenie zdolności psychomotorycznej oraz ogólnej sprawności 

sportowej zawodników.  

9.35. Uczniowski Klub Sportowy RONIN-Wodzisław Śląski  

ul. Górnicza 7, 44-307 Wodzisław Śląski 

Cele:  

• promowanie aktywnego wypoczynku, 

• aktywizacja kulturalna dzieci i młodzieży oraz społeczno-kulturalna 

seniorów 50+.  

9.36. Uczniowski Klub Sportowy TEMPO  

ul. Pszowska 92, Wodzisław Śląski 44-300  
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Cele:  

• uczestniczenie w rozwoju kultury fizycznej oraz upowszechnianie reakcji 

ruchowej i profilaktyki zdrowotnej, 

• rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia 

sprawności fizycznej społeczeństwa: dorosłych, młodzieży i dzieci, 

• kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości wśród dzieci 

i młodzieży szkolnej oraz sumiennego wypełniania obowiązków społecznych 

i obywatelskich, 

• współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządu 

terytorialnego, związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami 

i instytucjami w zakresie: Kultury fizycznej i sportu, Ochrony i promocji 

zdrowia, Wypoczynku dzieci i młodzieży, Przeciwdziałania patologiom wśród 

dzieci i młodzieży, a w szczególności wszelkim nałogom poprzez organizację 

czasu wolnego, jak również kształtowanie nawyków aktywnego i zdrowego 

spędzania czasu wolnego.  

9.37. Wodzisławska Federacja Sportu 

ul. Bogumińska 8, 44-300 Wodzisław Śląski 

nr KRS: 0000419981 

Cele: 

• upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej na terenie miasta Wodzisławia 

Śląskiego, 

• przygotowanie zawodników do uczestnictwa w międzynarodowym 

i krajowym współzawodnictwie sportowym, 

• szkolenie oraz doskonalenie zawodowe w zakresie zdrowia, sportu 

i rekreacji, 

• rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia 

sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć 

pozalekcyjnych, 

• organizowanie zawodów, obozów sportowo-rekreacyjnych, wypoczynku 

letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży, festynów, turniejów, spartakiad 

i innych masowych imprez sportowo-rekreacyjnych, 

• organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, 

• wydawanie czasopism specjalistycznych związanych ze sportem 

i rekreacją, 

• pozyskiwanie własnych środków finansowych poprzez współpracę ze 

sponsorami, 

• promowanie i organizacja wolontariatu, 

• koordynacja działań stowarzyszeń na terenie miasta Wodzisław Śląski, 
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• współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządu 

terytorialnego oraz innymi organizacjami i instytucjami w zakresie realizacji 

następujących zadań: 

a) kultury fizycznej, sportu i rekreacji, 

b) ochrony i promocji zdrowia, 

c) zapobieganiu patologii społecznej, 

d) promocji miasta i turystki, 

e) podejmowanie innych przedsięwzięć jakie okażą się celowe do realizacji 

działalności statutowej wodzisławskiej federacji sportu, 

f) realizacja celów następuje poprzez działalność odpłatną i nieodpłatną 

federacji. 

9.38. Wodzisławski Klub Karate Kyokushinkai w Wodzisławiu 

Śląskim 

44-300 Wodzisław Śląski  

www.karate-wodzislaw.pl 

Nr KRS: 0000001006 

Cele:  

• organizowanie kursów karate, 

• uczestniczenie i organizowanie pokazów sztuk walk i pokazów samoobrony 

skutecznej.  

9.39. Wodzisławski Klub Morsów „KRA”  

ul. Emilii Plater 30F, 44-373 Wodzisław Śląski  

Cele: 

• popularyzowanie hartowania ciała i stanu zdrowia poprzez kąpiele zimowe. 

9.40. Wodzisławski Klub Piłki Nożnej 

ul. Bogumińska 8, 44-300 Wodzisław Śląski 

Cele: 

• upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, nauczania, edukowanie 

i wychowanie oraz prowadzenie działań kulturalnych w zakresie 

ochrony środowiska, 

• profilaktyka, ochrona i promocja zdrowia, 

• przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 
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• upowszechnianie turystyki krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży 

i dorosłych głownie na terenie działania klubu. 

9.41. Wodzisławskie Stowarzyszenie Kibiców Odry Wodzisław  

ul. Kubsza 24B/6, 44-300 Wodzisław Śląski  

nr KRS: 0000002082 

Cele:  

• krzewinie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie 

działania klubu, 

• wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport, rekreacja 

oraz rehabilitacja ruchowa osób niepełnosprawnych. 

9.42. Wodzisławskie Towarzystwo Sportowe Judo „SATORI”  

ul. Wyszyńskiego paw. 5, 44-300 Wodzisław Śląski  

nr KRS: 0000156641 

Cele: 

• popularyzacja judo oraz skupianie sympatyków judo w aktywną 

i twórczą organizację współuczestniczącą w wszechstronnym rozwoju 

judo.  

9.43. Żeński Klub Koszykarski „OLIMPIA” Wodzisław Śląski 

w Wodzisławiu Śląskim 

ul. Kubsza 15, 44-300 Wodzisław Śląski  

www.olimpiawodzislawslaski.pl 

Cele:  

• propagowanie i organizowanie kultury fizycznej i sportu swoim 

członkom i mieszkańcom miasta 

• organizowanie zespołów koszykówki kobiet, 

• organizowanie szkoleń sportowych w formie treningów, kursów 

i innych zajęć, 

• prowadzenie pracy wychowawczej i działalności kulturalno-oświatowej 

wśród swoich członków.  


