
ROZDZIAŁ IV 

TURYSTYKA I REKREACJA 

 

 

Gmina Godów 
1. Stowarzyszenie Hodowców i Miłośników Koni „Mustang”  
Adres:  

ul. Wyzwolenia 12  

44 - 348 Skrzyszów  

tel. 32 472 64 17,  

strona internetowa: http://shimk-mustang.blog.pl/ 

e-mail: okskrzyszow@gckgodow.pl 

 

Cele:  
1. Jednoczenie hodowców koni w organizacje regionalne.  

2. Podtrzymywanie tradycji śląskiej.  

3. Współpraca z lokalnymi organizacjami pozarządowymi.  

4. Propagowaniem hipiki i nauki jazdy konnej.  

5. Organizowaniem hipoterapii dla osób niepełnosprawnych.  

6. Edukacje w zakresie hodowli, pielęgnacji i użytkowania koni – organizowanie prelekcji i pokazów w 

tym zakresie.  

7. Promowanie i organizowanie wolontariatu wśród członków stowarzyszenia, jak też młodzieży 

uczestniczącej w zajęciach hipicznych na rzecz okolicznych ośrodków pomocy społecznej poprzez 
organizowanie w tych ośrodkach dni bezpośredniego kontaktu z koniem.  

8. Współpracą z jednostkami samorządu terytorialnego.  

 

Gmina Lubomia 
2. Stowarzyszenie „Zdrowa Rodzina”  
Adres:  

ul. Akacjowa 62  

44 - 360 Lubomia  

tel. 32 451 62 18  

 
1. Wyzwalanie aktywności fizycznej, rozwój rekreacji i czynnego wypoczynku.  

2. Propagowanie różnych dziedzin sportu wśród dzieci i młodzieży i osób dorosłych.  

3. Pomoc osobom wymagającym ćwiczeń korekcyjnych i rehabilitacji.  

4. Wprowadzanie w życie idei „rodzina wolna od używek”.  

5. Rozwój działalności kulturalno – oświatowej.  

 

 

Gmina Radlin 
3.Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - oddział w Radlinie 

Adres:  

ul. Korfantego 52  

44 - 310 Radlin  

tel. 32 729 23 40  

e-mail: sokol@radlin.pl 

http://shimk-mustang.blog.pl/
mailto:okskrzyszow@gckgodow.pl


strona internetowa:www.sokol.radlin.pl  

 

Cele:  

1. Promowanie aktywnej turystyki i krajoznawstwa od regionu po cały kraj poprzez organizację 

wycieczek, rajdów i zlotów przede wszystkim dla szkół i zakładów pracy.  

2. Krzewienia turystyki i krajoznawstwa oraz aktywnych form wypoczynku wśród dzieci i młodzieży.  

3. Działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz troski o 

racjonalne wykorzystywanie zasobów przyrody.  

 

4. Stowarzyszenie SZOK – Skuteczni, Zdecydowani, Operatywni, Kreatywni Radlin  
Adres:  

ul. Makuszyńskiego 17  

44-310 Radlin  

tel. 32 455 84 43  

 

Cele:  
1. Propagowanie wśród społeczności lokalnej krajoznawstwa oraz wypoczynku czynnego.  

2. Promowanie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.  

3. Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej.  

4. Podniesienie świadomości ekologicznej lokalnego społeczeństwa.  

5. Promowanie zachowań i postaw proekologicznych.  

6. Prowadzenie akcji i działań mających na celu ochronę dziedzictwa przyrodniczego regionu.  

7. Promowanie idei ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.  

8. Pomoc społeczna, w tym pomoc młodzieży w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych 
osób.  

9. Działalność charytatywna.  

10. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości.  

11. Ochrona i promocja zdrowia.  

12. Wspomaganie osób niepełnosprawnych.  

13. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa młodych osób wkraczających na rynek pracy oraz 

osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.  

14. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.  

15. Promowanie rozwoju przedsiębiorczości.  

16. Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.  

17. Promowanie i wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w mieście.  

18. Prowadzenie działań prowadzących do przeciwdziałania rozwojowi patologii wśród młodzieży.  

19. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań 

wspomagających rozwój demokracji.  

20. Prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwoju kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami.  

21. Promocja i organizacja wolontariatu.  

 

 



5. Klub Motocyklowy Wiecznie Remontujących Motocyklistów 

 

Adres: 

ul. Sienkiewicza 14/7 

44-310 Radlin 

e-mail: wodzislaw.sl@wrm.pl 

strona internetowa: http://wrm.org.pl/ 

Cele: 

1. WRM Wodzisław Śląski rozwija działalność turystyczna, techniczna i wychowawcza wśród osób 

interesujących się motocyklami i turystyka motocyklowa. 

2. Działalność wychowawcza WRM Wodzisław Śląski polega na ukierunkowaniu zainteresowań 

członków i sympatyków klubu oraz osób niezrzeszonych współpracujących z WRM Wodzisław 

Śląski w stronę doskonalenia techniki jazdy na motocyklu, szerzeniu kultury technicznej i 

zamiłowania do turystyki motocyklowej. 

 
 

Gmina Wodzisław Śląski 
6. Automobil Klub Śląski   
 

Delegatura Środowiskowa w Wodzisławiu Śląskim 
ul. 26 Marca 112, 44-286 Wodzisław Śląski 

tel./ fax. 32 455 35 65,  

e-mail: wodzislaw@auto-slaski.katowice.pl 

strona internetowa: http://www.autoslaski-wodzislaw.pl/ 
 

 

Cele:  

1. Inicjowanie i organizowanie działalności rozwijającej wiedzę motoryzacyjną i podnoszącą poziom 

kultury motoryzacyjnej społeczeństwa.  

2. Organizowanie i popularyzowanie masowego oraz wypoczynkowego sportu motorowego a w 

szczególności samochodowego.  

3. Szkolenie i podnoszenie kwalifikacji zmotoryzowanych.  

4. Integrowanie środowiska automobilistów.  

5. Działanie na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz rozwijanie wśród społeczeństwa 

kultury motoryzacyjnej.  

6. Prowadzenie działalności wychowawczo-szkoleniowej dla dzieci i młodzieży w zakresie 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, wychowania komunikacyjnego i sportów motorowych.  

7. Działania na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.  

8. Kultywowanie historii motoryzacyjnej i opiekowanie się jej zabytkami.  

9. Ochrona praw i interesów zmotoryzowanych.  

10. Rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym charakterze i zakresie 

działania. 

 

7. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  
Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego Oddział Wodzisław Śląski  
Adres:  

ul. Kubsza 15  

44 - 300 Wodzisław Śląski  

tel./fax. 32 455 32 58,  

mailto:wodzislaw.sl@wrm.pl
http://insitecms.pl/dev/work/mailtowodzislaw@auto-slaski.katowice.pl
http://www.autoslaski-wodzislaw.pl/


e-mail: pttk_wodzislawsl@poczta.onet.pl  

strona internetowa: http://wodzislawsl.pttk.pl/ 

Cele:  

1. Promowanie aktywnej turystyki i krajoznawstwa od regionu po cały kraj poprzez organizację 

wycieczek, rajdów i zlotów przede wszystkim dla szkół i zakładów pracy.  

2. Krzewienia turystyki i krajoznawstwa oraz aktywnych form wypoczynku wśród dzieci i młodzieży.  

3. Działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz troski o 

racjonalne wykorzystywanie zasobów przyrody.  

 

 

8. Wodzisławskie Towarzystwo Cyklistów WOTC  
Adres:  

ul. Kopernika 80  

44 - 300 Wodzisław Śląski  

Tel.: 32/ 455 14 71  

Strona internetowa: http://wotece.wodzislaw.pl/ 

 

Cele:  

1. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego spędzania wolnego czasu przez osoby dorosłe i 

młodzież.  

2. Inicjowanie działań proekologicznych, turystki rowerowej.  

3. Prowadzenie działalności sportowej.  

4. Działalność mająca na celu integrację ludzi pragnących aktywnie spędzać wolny czas jeżdżąc na 

rowerach.  

5. Organizowanie ogólnodostępnych rajdów rowerowych.  

 

9. Stowarzyszenie Promocji Aktywnego Wypoczynku „SPAW”  
Adres:  

ul. Kubsza 15  

44 – 300 Wodzisław Śląski  

Adres do korespondencji:  

ul. Leszka 59  

44 - 286 Wodzisław Śląski  

tel. 601 852 419  

strona internetowa:www.spaw.org.pl  

Cele:  

1. Ochrona i promocja zdrowia, w tym propagowanie aktywnego wypoczynku, zdrowego stylu życia oraz 
wiedzy o zdrowiu.  

2. Wszechstronne krzewienie i propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych.  

3. Rozwój kultury fizycznej, sportu i reakcji wśród społeczeństwa.  

4. Wychowanie dzieci i młodzieży oraz dorosłych przez kulturę fizyczną i sport amatorski, wyczynowy 
oraz sport profesjonalny.  

5. Działania na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych.  

6. Krajoznawstwo oraz organizacja aktywnego wypoczynku.  

7. Doskonalenie uzdolnień i sprawności fizycznej człowieka, jego sił psychofizycznych dla zachowania 
oraz przywracania jego zdrowia.  

http://wotece.wodzislaw.pl/


8. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społecznościami w kraju i na świecie.  

9. Promocja i organizacja wolontariatu.  

 

10. Stowarzyszenie Towarzystwo Entuzjastów Kolei 

Adres: 

ul. Młodzieżowa 300K 

44-373 Wodzisław Śląski 

strona internetowa: http://tek.wb.pl/ 

Cele: 

Celem TEK jest działanie na rzecz ogółu społeczności, w szczególności w zakresie: 

a) stałej poprawy funkcjonalności i dostępności transportu zbiorowego ze szczególnym 

uwzględnieniem kolei jako bezpiecznego i ekologicznego środka transportu oraz ważnego czynnika 

rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego; 

b) zapobiegania zjawiskom dekapitalizacji istniejącej infrastruktury transportowej oraz wykluczenia 

komunikacyjnego zagrożonych obszarów; 

c) popularyzacji turystyki kolejowej i wiedzy o historii i współczesności kolejnictwa; 

d) ochrony zabytków dziedzictwa kolejowego. 


