
Kędzierzyn-Koźle stawia na sport 

 

Kędzierzyn-Koźle to ponad 62 tysięczne miasto w województwie Opolskim. Miasto otwarte na świat, 
leżące w samym środku Europy. Miasto znane ze swojego ogromnego potencjału, bogatej historii, 
przemysłu, licznych imprez kulturalnych, a także największej pasji – sportu.  

Sport to zdrowie, ale także dobra kondycja fizyczna, możliwość odstresowania się, wyciszenia i 
relaksu. Okazja do dobrej zabawy i świetna forma spędzania wolnego czasu. Mieszkańcy oraz 
odwiedzający miasto mają do dyspozycji szereg rozmaitych wydarzeń z cyklu sport i rekreacja 
odbywających się niemal każdego dnia. Warto poznać kalendarz imprez rekreacyjno - sportowych, 
śledzić informacje na plakatach i ulotkach rozmieszczonych w mieście, czy choćby zapytać 
mieszkańców, gdzie warto zajrzeć, aby wziąć udział w ogólnodostępnych zajęciach i zawodach 
sportowo – rekreacyjnych. Kędzierzyn-Koźle zakochany jest przede wszystkim w siatkówce, maksyma 
„Kędzierzyn-Koźle – Stolicą Polskiej Siatkówki” nie jest przypadkowa. Zapraszamy do Hali 
Widowiskowo-Sportowej „AZOTY”, w której swoje mecze w ramach PlusLigi oraz Europejskiej Ligi 
Mistrzów rozgrywa chluba miasta, siatkarski zespół ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Hala tętni sportowym 
życiem codziennie od rana do wieczora, goszcząc amatorów badmintona, koszykówki, halowej piłki 
nożnej, ćwiczeń siłowych czy bowlingu. Obiekt gościł narodowe reprezentacje Belgii, Słowacji, Kuby, 
Czech czy „siatkarskie złotka” - kadrę naszych siatkarek. Na początku stycznia każdego roku obiekt 
jest areną Międzynarodowego Turnieju Siatkówki Dziewcząt i Chłopców - Kędzierzyńsko-Kozielski 
„KOZIOŁEK”. Ciekawych, cyklicznych imprez w mieście jest więcej. Grand Prix Polski w Siatkówce 
Plażowej Kobiet i Mężczyzn, co ciekawe także w nocy, Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Juniorów 
w badmintonie, Koziołki Pływackie czy Bieg Koziołków. Sekcja modelarska przy Miejskim Ośrodku 
Kultury w Kędzierzynie-Koźlu regularnie dostarcza zawodników do kadry Polski a ekipa modelarzy 
organizuje zawody rangi Pucharu Europy. Dla miłośników zwierząt świetnymi imprezami są cykliczne 
wystawy psów rasowych i zawody Puchary Europy w Psich Zaprzęgach. Prężnie działający 
Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski od wielu lat jest organizatorem imprez rajdowych z których 
najbardziej znane to Rajd ENERGETYKÓW i Rajd „NIETOPERZ”. Dla miłośników wodnej rekreacji 
proponujemy spływ „Odra Rzeką Integracji Europejskiej – Pływadła”, w którym śmiałkowie na 
własnoręcznie wybudowanych platformach pływających przemierzają meandry Odry na trasie 
Racibórz-Kędzierzyn-Koźle. W roku obecnym zapraszamy na I Polsko-Czeski Kajakowy Maraton 
Odrzański z czeskiego Bohumina do naszego miasta. Co roku w akcji zobaczyć można zawodników 
startujących w turnieju w darta, ogólnopolskich zawodach w ratownictwie wodnym, 
korespondencyjnych Mistrzostwa Polski Dzieci w pływaniu, mistrzostwach Polski Karpiarzy, 
międzynarodowym turnieju w zapasach im. Wiktora Zarzeckiego czy międzynarodowym turnieju 
szachowym. Promując zdrowy tryb życia, przy współudziale funduszy pozabudżetowych 
wybudowaliśmy Otwartą Bezpłatna Strefą Rekreacyjno-Sportową. W ramach strefy działa skatepark 
wraz z urządzeniami do jazdy i akrobacji, skwer do gry w streetball’a, minisiłownia, ogródek 
jordanowski oraz stoliki do gry w szachy. Na terenie miasta funkcjonuje także Moje Boisko – Orlik 
2012, który na sezon zimowy staje się „Białym Orlikiem”. Oprócz cyklicznych wydarzeń sportowych, 
które stały się już instytucjami sportu w naszym mieście, wciąż pojawiają się nowe, sezonowe, modne 
w danym roku przedsięwzięcia. Kędzierzyn-Koźle zaprasza do kibicowania sportowcom uprawiającym 
niszowe dyscypliny. Szczegółowy wykaz imprez sportowych w Kędzierzynie-Koźlu, można znaleźć na 
stronach internetowych: www.kedzierzynkozle.pl lub na www.mosirkk.pl.  


