Gmina Popielów
WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY W FORMIE KÓŁ
TERENOWYCH
l.p.
numer w
nazwa Stowarzyszenia lub
adres siedziby
obszar działania
Rejestrze
jednostki terenowej
kod pocztowy, ulica
Sądowym
telefon/fax, email
0000031942 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
49-325 Karłowice
Prowadzenie działalności mającej
W KARŁOWICACH
ul. Kolejowa 1C
na celu zapobieganie pożarom
oraz współdziałanie w tym
1.
www.karlowice.osp.org.pl
zakresie z instytucjami i
stowarzyszeniami.
0000032173

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
W STOBRAWIE

46-090 Stobrawa
ul. Odrzańska 1A

0000032237

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
W KANIOWIE

46-090 Kaniów
ul. Szkolna 1
tel.: 77 469 21 02

0000032259

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
W STARYCH SIOŁKOWICACH

46-083 Stare Siołkowice
ul. Michała 55a
www.ospsiolkowice.jcom.pl

2.

3.

4.

Prowadzenie działalności mającej
na celu zapobieganie pożarom
oraz współdziałanie w tym
zakresie z instytucjami i
stowarzyszeniami.
Prowadzenie działalności mającej
na celu zapobieganie pożarom
oraz współdziałanie w tym
zakresie z instytucjami i
stowarzyszeniami.
Prowadzenie działalności mającej
na celu zapobieganie pożarom
oraz współdziałanie w tym
zakresie z instytucjami i
stowarzyszeniami

0000032815

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
W POPIELOWIE

46-090 Popielów
ul. Kościuszki 17

37/08
Rejestr
Stowarzyszeń
Kultury
Fizycznej

GMINNY ZWIĄZEK LUDOWE
KLUBY SPORTOWE W
POPIELOWIE

46-090 Popielów
ul. Opolska 13

6/08
Rejestr
Stowarzyszeń
Kultury
Fizycznej

LUDOWY KLUB SPORTOWY
STOBRAWA-STARE KOLNIE

5.

tel.: 77 427 58 36
faks: 77 427 58 36

6.

7.

Stobrawa
46-090 Popielów

Prowadzenie działalności mającej
na celu zapobieganie pożarom
oraz współdziałanie w tym
zakresie z instytucjami i
stowarzyszeniami.
Propagowanie i rozwój kultury
fizycznej ze szczególnym
uwzględnieniem problematyki
środowiska wiejskiego.
- upowszechnianie i rozwijanie
rekreacji fizycznej, sportu,
turystyki oraz innych form
aktywnego wypoczynku na
terenie gminy.
-popularyzowanie kultury
zdrowotnej i fizycznej.
-współpraca i pomoc w realizacji
zadań poszczególnych LKS
-działania na rzecz integracji
europejskiej, nawiązywanie
kontaktów i współpracy
Rozwój kultury fizycznej na
terenie działania poprzez
- rozwój różnych dyscyplin
sportu oraz stałe podnoszenie
jego poziomu
-czynny udział w życiu
kulturalnym i społecznym,
-upowszechniania kultury
fizycznej i sportu wśród dzieci i
młodzieży,

5/06
Rejestr
Stowarzyszeń
Kultury
Fizycznej

LUDOWY KLUB SPORTOWY

46-090 Popielów

LUDOWY KLUB SPORTOWY
”START”

46-083 Stare Siołkowice

LUDOWY KLUB SPORTOWY
”POLONIA”

46-037 Karłowice

8.

4/06
Rejestr
Stowarzyszeń
Kultury
Fizycznej
9.

06/06
Rejestr
Stowarzyszeń
10.
Kultury
Fizycznej

- organizacja różnego rodzaju
zawodów i imprez sportowych
Rozwój kultury fizycznej na
terenie działania poprzez
- rozwój różnych dyscyplin
sportu oraz stałe podnoszenie
jego poziomu,,
-czynny udział w życiu
kulturalnym i społecznym,
-upowszechniania kultury
fizycznej i sportu wśród dzieci i
młodzieży, ,
- organizacja różnego rodzaju
zawodów i imprez sportowych
Rozwój kultury fizycznej na
terenie działania poprzez
- rozwój różnych dyscyplin
sportu oraz stałe podnoszenie
jego poziomu,,
-czynny udział w życiu
kulturalnym i społecznym,
-upowszechniania kultury
fizycznej i sportu wśród dzieci i
młodzieży,
- organizacja różnego rodzaju
zawodów i imprez sportowych
Rozwój kultury fizycznej na
terenie działania . poprzez
- rozwój różnych dyscyplin
sportu oraz stałe podnoszenie
jego poziomu
-czynny udział w życiu

2/06
Rejestr
Stowarzyszeń
Kultury
Fizycznej

LUDOWY KLUB SPORTOWY
”BIZON”

Kurznie
46-037 Karłowice

STOWARZYSZENIE NASZA
WIEŚ STARE SIOŁKOWICE

46-083 Stare Siołkowice
ul. Michała 55
www.staresiolkowice.pl

11.

0000345755

12.

kulturalnym i społecznym,
-upowszechniania kultury
fizycznej i sportu wśród dzieci i
młodzieży, ,
- organizacja różnego rodzaju
zawodów i imprez sportowych
Rozwój kultury fizycznej na
terenie działania . poprzez
- rozwój różnych dyscyplin
sportu oraz stałe podnoszenie
jego poziomu,
-czynny udział w życiu
kulturalnym i społecznym,
-upowszechniania kultury
fizycznej i sportu wśród dzieci i
młodzieży,
- organizacja różnego rodzaju
zawodów i imprez sportowych
- Wspieranie rozwoju wsi i
wszelkich inicjatyw
oświatowych, kulturalnych
- współpraca z samorządem,
parafią i innymi organizacjami i
stowarzyszeniami.
- tworzenie warunków do rozwoju
amatorskiego ruchu
artystycznego, promocja,
upowszechnianie i ochrona
wartości kultury ludowej i
rękodzieła artystycznego.
- poznawanie i kultywowanie
tradycji i folkloru regionu.

0000350689

STOWARZYSZENIE
PRZYJACIÓŁ POPIELOWA
„RAZEM”

46-090 Popielów
www.popielow.com.pl

STOWARZYSZENIE ODNOWY
WSI „NOWE SIOŁKOWICE”

46-083 Nowe Siołkowice
ul. Szkolna 3/1

13.

0000413195

www.nowesiolkowice.pl
14.

-Działanie na rzecz
zaangażowania mieszkańców do
czynnego uczestnictwa w życiu
społecznym.
- wspieranie rozwoju kultury
wśród mieszkańców
-współpraca z organizacjami
społecznymi, administracją
samorządową i rządową w
zakresie
-prowadzenia działań na rzecz
ochrony dziedzictwa kulturowego
i historycznego regionu.
-organizacja imprez ,wystaw,
konkursów
-wspieranie inicjatyw
oświatowych i kulturalnych
-współpraca z samorządem,
parafią, innymi organizacjami i
stowarzyszeniami
-tworzenie warunków do rozwoju
amatorskiego ruchu
artystycznego
-pozyskiwanie środków na
działalność kulturalną z
dostępnych funduszy
pomocowych.

0000017757

15.

0000017757

16.

TOWARZYSTWO SPOŁECZNOKULTURALNE NIEMCÓW NA
ŚLĄSKU OPOLSKIM
KOŁO TERENOWE DFK
POPIELÓW

46-090 Popielów
ul. Powstańców 34

Propagowanie działalności o
zasięgu lokalnym.
-krzewienie, popularyzacja oraz
rozwój oświaty, kultury, sztuki i
języka niemieckiego,
-umacnianie partnerskiej więzi i
zasad współżycia ludności
niemieckiej z ludnością polską,
-organizowanie i zaspokajanie
potrzeb dzieci i młodzieży,

TOWARZYSTWO SPOŁECZNOKULTURALNE NIEMCÓW NA
ŚLĄSKU OPOLSKIM
KOŁO TERENOWE DFK STARE
SIOŁKOWICE

46-083 Stare Siołkowice
ul. Michała 55

Propagowanie działalności o
zasięgu lokalnym.
-krzewienie, popularyzacja oraz
rozwój oświaty, kultury, sztuki i
języka niemieckiego,
-umacnianie partnerskiej więzi i
zasad współżycia ludności
niemieckiej z ludnością polską,
-organizowanie i zaspokajanie
potrzeb dzieci młodzieży,

0000063897

ZWIĄZEK KOBIET ŚLĄSKICH
ZS. WALCE
KOŁO TERENOWE
POPIELÓW

46-090 Popielów
ul.. Powstańców 34

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH

KARŁOWICE
ul. Brzeska 2

STOWARZYSZENIE
MIŁOŚNIKÓW KARŁOWIC I
KUŹNICY KATOWSKIEJ IM. KS.
JANA DZIERŻONA

KARŁOWICE
ul. Brzeska 2
www.karlowice.maszt.pl

17.

18.

0000241663

19.

-umacnianie społecznego
znaczenia kobiet w środowisku
wiejskim.
-zachowanie kultury oraz
pielęgnacja tradycji śląskich.
-podejmowanie działań na rzecz
zachowania pejzażu wsi
śląskich.
-przygotowywanie imprez
kulturalnych konkursów.
Podtrzymywanie dawnych i
obecnych tradycji ludowych.
-prowadzenie wśród kobiet
wiejskich działalności społecznooświatowo-kulturalnej,
-inicjowanie i podejmowanie
różnorodnych działań na rzecz
poprawy warunków życia kobiet.
-podejmowanie współdziałania z
innymi organizacjami
społecznymi.
Rozwój wsi, poprawa jakości
życia mieszkańców, dbałość o
tradycję i bogactwa naturalne podejmowanie inicjatyw
sprzyjających rozwojowi kultury
promocję i rozwój turystyki.
-poprawa jakości życia, ochrona
oraz promocja środowiska

naturalnego, krajobrazu i
zasobów historyczno kulturowych,
-wykorzystywanie zasobów
naturalnych i kulturowych dla
rozwoju turystyki, wspieranie
ochrony dóbr kultury i tradycji
0000039671

WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK
PSZCZELARZY W OPOLU

46-090 Popielów

Realizacja zadań w
szczególności :
-prowadzenie wśród członków
szkoleń w zakresie zdrowotności
i higieny pasiek;
-prowadzenie prac nad
polepszeniem bazy pożytkowej i
wartości użytkowej pszczół;
-udzielanie porad i pomocy
fachowej członkom;
-propagowanie postępowych
metod prowadzenia pasiek;
-współpraca z samorządem
terytorialnym w celu pomocy
pszczelarstwu na swoim terenie

46-090 Popielów

Współdziałanie z podmiotami
powołanymi do ochrony
przyrody, ekosystemów
wodnych,
-prowadzenie ośrodków
zarybieniowych, schronisk i
przystani oraz innych obiektów

KOŁO TERENOWE POPIELÓW

20.

POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI
KOŁO TERENOWE POPIELÓW
21.

0000530738

STOWARZYSZENIE
MŁODZIEŻOWY KLUB
SPORTOWY „RYBNIOS
ACADEMY”

Odrzańska 32
Rybna
46-090 Popielów
www.rybnios.wix.comrybnios
E-mail: rybnios@wp.pl

22.

POLSKI ZWIĄEK ŁOWIECKI

23.

KOŁO ŁOWIECKIE ODYNIEC

46-037 Karłowice

KOŁO ŁOWIECKIE ŁOŚ

46-090 Popielów

-racjonalne zarybianie wód
będących w użytkowaniu
Związku i ich ochronę,
-popularyzowanie i
upowszechnianie wędkarstwa
wśród młodzieży,
-organizowanie rekreacyjnych
imprez sportowych,
Organizowanie zajęć sportowych
dla dzieci w celu
wszechstronnego rozwoju ich
sprawności fizycznej i umysłowej.
-upowszechnianie właściwych
postaw w zakresie ochrony
zdrowia, higieny życia
codziennego oraz promocji
zdrowia.
-udział w różnorodnych
konkursach, zawodach
sportowych
Prowadzenie gospodarki
łowieckiej w obwodach
łowieckich
-inicjowanie i organizowanie
przedsięwzięć z zakresu ochrony
środowiska, mających
szczególnie na uwadze poprawę
warunków bytowania zwierzyny;
-zwalczanie kłusownictwa i
wszelkich przejawów
szkodnictwa łowieckiego;

-organizowanie teoretycznego i
praktycznego szkolenia członków
i kandydatów z zakresu
łowiectwa;
Poz.17 w
Ewidencji
Uczniowskich
Klubów
Sportowych

LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY DALIA

46-090 Popielów

Planowanie
i
organizowanie
pozalekcyjnego życia sportowego
uczniów
-zaangażowanie wszystkich
uczniów do różnorodnych form
aktywności ruchowej, gier i
zabaw dostosowanych do wieku,
stopnia sprawności i
zainteresowań sportowych.
-uczestniczenie w imprezach
sportowych organizowanych na
obszarze działania samorządu
terytorialnego i poza nim.
-organizowanie zajęć sportowych
dla uczniów szkół w celu
wszechstronnego rozwoju ich
sprawności fizycznej i umysłowej.

0000571073

FUNDACJA OPOLSKA GRUPA
POSZUKIWAWCZORATOWNICZA

46-083 Stare Siołkowice
www.ogpr.pl

Grupa PoszukiwawczoRatownicza została powołana z
ramienia Fundacji OGPR do
realizacji celów społecznie
użytecznych w zakresie ochrony
życia i zdrowia jako wartości
nadrzędnych, a także ochrony

24.

25.

ogpr@op.pl

przyrody.
Fundacja OGPR zajmuje się
poszukiwaniem ludzi
zaginionych, szkoleniem
ratowników i psów ratowniczych
oraz ratowaniem zwierząt
bezdomnych.

