
NUMER 
KOLEJNY W 
EWIDENCJI 

NAZWA 
STOWARZYSZENIA 

ZWYKŁEGO 

DATA WPISÓW 
DO EWIDENCJI 

1. Cel/cele działania stowarzyszenia 
zwykłego 
2. Teren Działania stowarzyszenia 
zwykłego 
3. Środki działania stowarzyszenia 
zwykłego 

Adres siedziby 
stowarzyszenia 

zwykłego 

reprezentacja 
stowarzyszenia 

zwykłego 

organ kontroli 
wewnętrznej 

stowarzyszenia 
zwykłego 

regulamin 
działalności 

stowarzyszenia 
zwykłego 

status 
organizacji 

pożytku 
publicznego 

przekształcenie 
lub rozwiązanie 
stowarzyszenia 

zwykłego 

likwidator 
stowarzyszenia 

zwykłego 

zastosowanie 
wobec 

stowarzyszenia 
zwykłego 
środków 
nadzoru 

Uwagi 

1  
Stowarzyszenie 
Playmaker Club 

2017-12-28 

1. Cele: 
1) popularyzacja pool-bilarda w 
środowisku lokalnej społeczności 
2) kulturalne spędzanie wolnego 
czasu 
3) doskonalenie umiejętności gry w 
pool-bilarda 
4) organizowanie turniejów 
bilardowych 
5) rozwijanie współpracy z innymi 
ośrodkami propagującymi grę w 
bilarda. 
2. Teren działania: 
Terenem działania stowarzyszenia 
jest gmina Baborów. 
3. Środki działania: 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele 
poprzez: 
1) aktywne uczestnictwo 
powołanych członków i ich 
zaangażowanie w realizację celów 
programowych Stowarzyszenia 
2) przygotowanie i utrzymywanie 
bazy lokalowej i sprzętowej 
3) terminowe wywiązywanie się z 
opłacania składek członkowskich 
4) propagowanie zdrowego stylu 
życia wolnego od używek 
(papierosów, alkoholu, narkotyków) 

ul. Krakowska 1 
48-120 Baborów 

Stowarzyszenie 
zwykłe jest 
reprezentowane 
przez przedstawiciela 
Marcin Czechowicz 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie 

posiada organu 
kontroli 

wewnętrznej 

Uchwała o 
przyjęciu 

regulaminu 
działalności 

stowarzyszenia 
zwykłego z 

03.12.2017 r. 
zmiana 

regulaminu - 
14.12.2017 r. 

NIE 

      

NIP 
7481586134 

REGON 
369089505 

2018-03-02 

 

 

Stowarzyszenie 
zwykłe jest 
reprezentowane 
przez przedstawiciela 
Paweł Jung 

   

   

 

  2018-06-26 

    

Stowarzyszenie 
zwykłe jest 
reprezentowane 
przez przedstawiciela 
Wojciech Śliwiński 

   

   

 

  2021-01-05 

  

Stowarzyszenie 
zwykłe jest 
reprezentowane 
przez przedstawiciela 
Marek Drożdziel 

   

   

 

2  
Stowarzyszenie 

Krotoszyn 
2017-06-29 

1. Cele: 
1) budowa samodzielnie bądź z 
gminą Kietrz zbiorowej oczyszczalni 
ścieków; 
2) inne działania mające na celu 
poprawę warunków życia 
mieszkańców miejscowości 

Krotoszyn 
48-130 Kietrz 

Zarząd: 
Prezes - Ewa 
Michalewicz 
Zastępca Prezesa - 
Ewa Śliwa 
Skarbnik - Adela 
Witwicka 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie 

posiada organu 
kontroli 

wewnętrznej 

Uchwała o 
przyjęciu 

regulaminu 
stowarzyszenia 
zwykłego z dnia 

27.05.2017 r. 

NIE 

      

NIP 
748158330 

REGON 
367817120 



Krotoszyn; 
2. Teren działania: 
Terenem działania stowarzyszenia 
jest gmina Kietrz. 
3. Środki działania:  
Stowarzyszenie realizuje swój cel 
poprzez: gromadzenie składek 
członkowskich, dotacje, darowizny, 
zbiórki publiczne, spadki, zapisy, 
dochody z majątku stowarzyszenia. 

Sposób 
reprezentacji: 
Do reprezentowania 
stowarzyszenia oraz 
do zaciągania 
zobowiązań 
majątkowych 
wymagane są 
podpisy dwóch 
członków Zarządu 
działających łącznie, 
w tym Prezesa. 

3  
Klub Rodło Ziemi 

Głubczyckiej 
2017-08-25 

1. Cele: 
1) Odnowienie i pielęgnowanie 
tradycji Rodła i Rodłaków 
2) przypominanie i ocalenie od 
zapomnienia Rodła i Rodłaków, 
Polskich Patriotów, dat 
historycznych, itd.., 
3) petycje do władz mających na celu 
nadawanie nazw ulic, skwerów i 
innych miejsc użyteczności 
publicznej, 
4) nadawanie imieniem szkół i 
klubów sportowych, 
5) prelekcja, branie czynnego udziału 
w różnych uroczystościach 
patriotycznych, 
6) oddawanie czci i pamięci przed 
istniejącymi miejscami pamięci, 
7) organizowanie spotkań 
okolicznościowych członków i 
sympatyków Rodła, 
8) czynny udział w uroczystościach 
patriotycznych w miejscach 
poświęconych Pamięci Powstańców 
Śląskich, Rodłaków, Narodowych 
Bohaterów, itd. 
2. Teren działania: 
Terenem działania jest Powiat 
Głubczycki, woj. opolskie 
3. Środki działania: 
1) różnego rodzaju spotkania, 
koncerty, wystawy, prelekcje, 
2) obchody jubileuszowe Rodła i 
Rodłaków oraz uroczystości 
patriotyczne rocznicowe i 
państwowe, 
3) współpraca z innymi 
stowarzyszeniami i organizacjami, 
mającymi podobne cele oraz z 
młodzieżą. 

ul. Głubczycka 
28, 48-130 

Kietrz 

Stowarzyszenie 
zwykłe jest 

reprezentowane 
przez przedstawiciela 
- Czesława Kaliciaka 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie 

posiada organu 
kontroli 

wewnętrznej 

Uchwała o 
przyjęciu 

regulaminu 
stowarzyszenia 
zwykłego z dnia 

15.08.2017 r. 

NIE 

   

 

  2022-07-07 

1. Cele: 
a. odnowienie i pielęgnowanie 
tradycji Rodła, 
b. przypominanie i ocalenie od 
zapomnienia Rodła i Rodłaków, 

Nowa Cerekwia, 
ul. Raciborska 

46, 48-130 
Kietrz 

Stowarzyszenie 
zwykłe jest 

reprezentowane 
przez przedstawiciela 

Ryszarda Jacheć  

 

Uchwała o 
zmianie 

Regulaminu 
stowarzyszenia 

 

   

 



c. edukacje oraz petycje do władz 
mających na celu nadawanie nazw 
ulic, szkół, klubów sportowych, 
skwerów i innych miejsc użyteczności 
publicznej, 
d. prelekcje, branie czynnego udziału 
w różnych uroczystościach 
patriotycznych, 
e. oddawanie czci i pamięci przed 
istniejącymi miejscami pamięci, 
f. organizowanie spotkań 
okolicznościowych dla członków i 
sympatyków Rodła, 
g. czynny udział w uroczystościach 
patriotycznych w miejscach 
poświęconych pamięci Powstańców 
Śląskich i Rodłaków. 

zwykłego z dnia 
25.06.2022 r 

4  
Towarzystwo 

Śpiewacze Ziemi 
Głubczyckiej 

2019-01-04 

1. Cele: 
1) Propagowanie śpiewu wśród 
młodzieży oraz dorosłych 
mieszkańców powiatu głubczyckiego; 
2) Podnoszenie świadomości 
muzycznej wśród mieszkańców ziemi 
głubczyckiej; 
3) wzbogacenie oferty kulturalnej; 
4) współpraca z organizacjami i 
instytucjami propagującymi kulturę 
muzyczną działającymi na terenie 
Polski i zagranicy; 
2. Teren działania: 
Terenem działania stowarzyszenia 
jest powiat głubczycki. 
3. Środki działania: 
1) organizowanie koncertów na 
terenie powiatu; 
2) udział w konkursach chóralnych, 
wokalnych; 
3) promocja powiatu w kraju i za 
granicą; 
4) ORGANIZOWANIE WARSZTATÓW 
WOKALNYCH; 
5) inicjowanie imprez kulturalnych na 
terenie miasta i gminy. 

ul. Kościuszki 24 
48-100 

Głubczyce 

Stowarzyszenie 
zwykłe jest 

reprezentowane 
przez jednoosobowy 

Zarząd: Ewa 
Maleńczyk 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie 

posiada organu 
kontroli 

wewnętrznej 

Uchwała nr 
2/2018 o 
przyjęciu 
statutu 

"Towarzystwa 
Śpiewaczego 

Ziemi 
Głubczyckiej" z 
15.11.2018 r. 

NIE 

      

NIP 
7481587470 

REGON 
382278245 

5  King Gym 08.02.2019 

Celem Stowarzyszenia jest  
1.Promowanie zdrowia, aktywnego 
trybu życia oraz sportu- 
amatorskiego i wyczynowego 
2. Podejmowanie działań w zakresie 
inicjowania, organizowania, 
wspierania i pomocy w 
przedsięwzięciach sportowych, 
kulturalnych i krajoznawczych wśród 
dzieci i młodzieży, dorosłych, w tym 
również osób niepełnosprawnych i 
starszych  
3. Wspieranie demokracji i 
budowania społeczeństwa 

Ul. Wojska 
Polskiego 10A  

48-130  
Kietrz  

Stowarzyszenie 
zwykłe jest 

reprezentowane 
przez Andrzeja Durda  

Stowarzyszenie 
zwykłe nie 

posiada organu 
kontroli 

wewnętrznej 
 
 
 

Uchwała o 
wyborze 

przedstawiciela 
stowarzyszenia 

zwykłego  

NIE 

   

NIP  
7481587607 

REGON 
382543351 



obywatelskiego w lokalnej 
społeczności 
4. Ochrona interesów społeczności 
lokalnej oraz swoich członków w 
ramach obowiązującego porządku 
prawnego.   

6  SEWO 11.06.2021 

1. Celem stowarzyszenia jest 
działanie na rzecz ochrony 
środowiska naturalnego, w tym 
szczególności realizacja europejskiej 
polityki ochrony środowiska i 
Europejskiego Zielonego Ładu.  
- ochrony, zachowania i poprawy 
kapitału naturalnego Unii 
Europejskiej, w tym także fauny i 
flory, 
- przekształcenie gospodarki 
krajowej w zasobooszczędną, zieloną 
i konkurencyjną gospodarkę 
niskoemisyjną, 
- ochrony ludności przed 
zagrożeniami dla zdrowia i 
dobrostanu wynikającymi z kryzysu 
klimatycznego. 

Ul. Gen. 
Andersa 3 

48-100 
Głubczyce  

Stowarzyszenie 
zwykłe jest 

reprezentowane 
przez Prezesa 

Zarządu Zbigniew 
Leżański, Zastępcę 
Prezesa Krystiana 

Isańskiego  

Stowarzyszenie 
zwykłe nie 

posiada organu 
kontroli 

wewnętrznej 

Uchwała nr 
01/2021 o 
założeniu 

stowarzyszenia 
zwykłego i 

ustaleniu jego 
siedziby  

 
Uchwała nr 
02/2021 o 
przyjęciu 

Regulaminu 
Stowarzyszenia 

Ekologiczne 
Województwa 

Opolskiego  
 

Uchwała 
03/2021 o 
wyborze 

Przedstawiciela 
Stowarzyszenia 
Ekologicznego 
Województwa 

Opolskiego  

NIE 

   

NIP 
7481590064 

REGON 
389238540 

7  

Branickie 
Stowarzyszenie 

Cyklistów i 
Piechurów 

31.01.2022 

1. Cele:  
 1)Propagowanie kultury fizycznej i 
sportu 
2) Organizowanie i rozwijanie 
różnorodnych form związanych z 
kolarstwem turystycznym, 
Triatlonem, cyklosportem, 
chodziarstwem i norndic walking 
2. Terenem działania 
Stowarzyszenia: 
Terenem działania Stowarzyszenia 
jest gmina Branice, powiat 
Głubczycki, województwo opolskie, 
cała Polska 
3. Środki działania: 
1) organizowanie i prowadzenie 
sekcji sportowych 
2) organizowanie rajdów 
rowerowych i zawodów nornic 
walking 
3) gromadzenie środków 
materialnych i gospodarowanie nimi 
zgodnie z potrzebami 
4) turystykę rowerową i pieszą 
5) współdziałanie z innymi 
organizacjami i instytucjami w 

Ul. Szkolna 3c/6 
48-140 Branice  

Stowarzyszenie 
zwykłe 

reprezentowane jest 
przez 

Przedstawiciela: 
Jerzego 

Biesiadowskiego 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie 

posiada organu 
kontroli 

wewnętrznej  

Uchwała o 
założeniu 

Stowarzyszenia 
Zwykłego z dnia 

24.01.2022 r. 
Uchwała o 
wyborze 

Przedstawiciela 
Stowarzyszenia 
Zwykłego z dnia 

24.01.2022 r. 
Uchwała o 
przyjęciu 

Regulaminu 
Stowarzyszenie 
Zwykłego z dnia 

24.01.2022 r. 

Nie 

   

 



zakresie zadań zgodnych z 
regulaminem. 

8  
Stowarzyszenie 

Inicjatywa Kietrz 
11.02.2022 

1) Cele: 
1) aktywizowanie mieszkańców do 
udziału w procesie rozwoju 
lokalnego i integracji społecznej, 
2) ochrona interesów społeczności 
lokalnej oraz swoich członków w 
ramach obowiązującego porządku 
prawnego, działalność kulturalna i 
sportowa na rzecz rozwoju i 
integracji społeczności lokalnej. 
2) Teren działania: 
Terenem działania Stowarzyszenia 
jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej 
ze szczególnym uwzględnieniem 
Gminy Kietrz i województwa 
opolskiego. 
3) Środki działania: 
1. wypowiadanie się  w sprawach 
publicznych, 
2. organizowanie spotkań, prelekcji, 
warsztatów, szkoleń, wykładów i 
seminariów, 
3. współpracę i współdziałanie z 
władzami samorządowymi 
województwa, powiatu i gminy w 
zakresie przygotowywania i realizacji 
planów rozwojowych infrastruktury i 
gospodarki, 
4. organizowanie kulturalno-
sportowych przedsięwzięć. 
 

Ul. Głubczycka 
18A 48-130 

Kietrz 

Stowarzyszenie 
zwykłe 

reprezentowane jest 
przez Zarząd  

Mirosław Skoczylas, 
Bartłomieja Górka, 
Radosława Gorzko. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie 

posiada organu 
kontroli 

wewnętrznej 

Uchwała nr 
1/2022 o 

powołaniu 
Stowarzyszenia 

Inicjatywa Kietrz 
 

Nie 

   

NIP:748159 
0874 

REGON: 
521 465 572 

9  
Stowarzyszenie 

Integracja 
11.04.2022 

1) Cele: 
- wszechstronna pomoc w rozwoju 
osób niepełnosprawnych ze 
szczególnym uwzględnieniem dzieci i 
młodzieży , w szczególności poprzez 
edukację, rehabilitację, integrację, w 
tym stworzenie Lokalnego Centrum 
Rehabilitacji i integracji dla osób 
niepełnosprawnych oraz osób 
pracujących z nimi 
- aktywizowanie i animowanie 
społeczności lokalnej i środowisk, 
-pomoc społeczną , w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania 
szans tych rodzin i osób, 
- działalność na rzecz integracji i 
reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, 
- działalność charytatywną  

Ul. Biskupa 
Konrada 3 

48-130 Kietrz 

Stowarzyszenie 
zwykłe 

reprezentowane jest 
przez Przedstawiciela 

Janusza 
Rempalskiego  

Stowarzyszenie 
zwykłe nie 

posiada organu 
kontroli 

wewnętrznej  

Uchwała o 
założeniu 

Stowarzyszenia 
Zwykłego z dnia 
02.04.2022 r., 

Uchwała o 
przyjęciu 

Regulaminu 
Stowarzyszenia 
Zwykłego z dnia 

02.04.2022 r. 
Uchwała o 
wyborze 

przedstawiciela 
Stowarzyszenia 
Zwykłego z dnia 

02.04.2022 r. 

Nie 

   

 



- podtrzymywanie i upowszechnianie 
tradycji narodowej , pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój świadomości 
narodowej , obywatelskiej i 
kulturowej, 
- ochronę i promocje zdrowia  
- działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnej, 
-  działalność wspierającą edukację, 
oświatę i wychowanie 
- działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży Powiatu, w tym 
wypoczynku dzieci i młodzieży 
- działalność w zakresie kultury, 
sztuki , ochrony dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego  
- wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej i sportu 
- ekologię i ochronę zwierząt oraz 
ochronę dziedzictwa przyrodniczego, 
- upowszechnianie i ochronę wolność 
i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działań 
wspomagających rozwój demokracji, 
- promocję i organizowanie 
wolontariatu oraz działalności 
społecznej, 
- działalność na rzecz rodziny, 
macierzyństwa, rodzicielstwa, 
- upowszechnianie i ochrona praw 
dziecka, 
- przeciwdziałanie uzależnieniom i 
patologiom społecznym, 
- działalność wspomagającą 
organizacje pozarządowe w 
powyższym zakresie  
2. Teren działania Stowarzyszenia 
Zwykłego: Rzeczpospolita Polska 
3. Środki działania: 

1) Prowadzenie działalności 
społecznej  

2) Nawiązywanie współpracy 
z instytucjami, szkołami i 
organizacjami społecznymi 
pozyskanie środków 
finansowych oraz 
rzeczowych w kraju i za 
granicą na działalność 
statutową 

3) Organizowanie masowych 
imprez o charakterze 
charytatywnym 

4) Dowóz osób 
niepełnosprawnych na 
zajęcia rehabilitacyjne i 
dydaktyczne 



5)  Techniczne, szkoleniowe, 
informacyjne, finansowe 
lub materialne wspieranie 

6) Prowadzenie placówek 
oświatowo-
wychowawczych 

7) Placówek opiekuńczych i 
rehabilitacji, w tym dla 
osób niepełnosprawnych 

8) Prowadzenie zajęć z 
zakresu wspomagania 
rozwoju dziecka 

9) Prowadzenie warsztatów 
terapii zajęciowej 

10) Prowadzenie Punktu 
konsultacyjnego, w tym dla 
osób niepełnosprawnych  

10  

Opolskie 
Stowarzyszenie 

Hodowców Psów i 
Kotów 

26.08.2022 r. 

1. Cele: 
- organizacja hodowli i propagowanie 
hodowli psa oraz kota rasowego, 
- krzewienie właściwego stosunku 
ludzi do zwierząt, 
- przeciwstawianie się 
nieprzemyślanemu rozmnażaniu 
psów i kotów 
2. Terenem działania 
Stowarzyszenia Zwykłego jest: 
Rzeczpospolita Polska 
3.  Środki działania: 
- prowadzenie Księgi Rodowodowej, 
a także innej dokumentacji 
hodowlanej, 
- organizowanie wykładów, zebrań, 
kursów propagujących wiedzę 
kynologiczną, 
- prowadzenie własnego serwisu 
internetowego 
 

Wojnowice 
ul. Kietrzańska 

36 
48-130 Kietrz 

Stowarzyszenie 
Zwykłe 

reprezentowane jest 
przez Zarząd: 

Kacper Szubert 
Katarzyna Sikorska –

Hogiel 
Mateusz Łubocki 

 

Stowarzyszenie 
Zwykłe nie 

posiada organu 
kontroli 

wewnętrznej  

Uchwała nr 1  
o Założeniu 

Stowarzyszenia 
Zwykłego 

Uchwała nr 2  
o Przyjęciu 
Regulaminu 

Stowarzyszenia 
Zwykłego 

Uchwała nr 3 
o Wyborze 

Zarządu 
Stowarzyszenia  

Nie 

   

NIP: 
7481591402 

REGON: 
523033581 

11  
Akademia 

Aktywności  
09.09.2022 r.  

1. Cele: 
- inicjonowanie i propagowanie 
działań społecznych w dziedzinie 
kultury, sportu, zdrowia, edukacji, 
ekologii, turystyki, wypoczynku  
i tolerancji, 
- współpraca z osobami, instytucjami 
i organizacjami w zakresie zbierania 
informacji i wymiany doświadczeń w 
dziedzinie kultury, sportu, zdrowia, 
edukacji, ekologii, turystyki, 
wypoczynku i tolerancji, 
- szkolenie, doradztwo i pomoc 
organizacyjno-ekonomiczna 
członków i innych zainteresowanych 
działalnością stowarzyszenia 
podmiotów, 
- wspomaganie i podejmowanie 
działań mających na celu współpracę 

Głubczyce 
ul. Kościuszki 3c 

48-100 
Głubczyce 

Stowarzyszenie 
Zwykłe 

reprezentowane jest 
przez Zarząd: 
Mateusz Kitka 

Roksana 
Komorowska 
Marta Malina 

Stowarzyszenie 
Zwykłe posiada 
organ kontroli 
wewnętrznej  

Uchwała nr 2 
o Powołaniu 

Stowarzyszenia 
Zwykłego 

Uchwała nr 3  
o przyjęciu 
Regulaminu 

Stowarzyszenia 
Zwykłego  

Uchwała nr 4  
o Wyborze 

Zarządu 
Uchwała nr 5  

o Wyborze 
Komisji 

Rewizyjnej  
Uchwała nr 7 

o zmianie 
Regulaminu 

Nie 

   

 



z podmiotami zlokalizowanymi w 
strefie przygranicznej z krajów 
sąsiednich,  
- prowadzenie działalności 
integrującej członków 
stowarzyszenia poprzez aktywność 
kulturalną, rekreacyjną i towarzyską, 
2. Terenem działania 
Stowarzyszenia Zwykłego jest: 
-obszar Gminy Głubczyce 
3. Środki działania: 
-promocja zdrowego stylu życia, 
- edukację zdrowotną, 
- aktywizację osób w różnym wieku, 
- usprawnianie ruchowe, 
- szkolenia, 
- przeciwdziałanie stagnacji 
społecznej, 
- działania kulturalne, wyjazdy 
integracyjne, imprezy sportowe,  
- aktywne spędzanie wolnego czasu, 
- organizowanie imprez kulturalnych 
i sportowych, 
- propagowanie i organizowanie 
wymiany międzykulturowej poprzez 
organizację wyjazdów, warsztatów, 
prelekcji 

Stowarzyszenia 
Zwykłego   

 

 


