ROZDZIAŁ II
DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

Gmina Godów
1. Stowarzyszenie Vladislavia
Adres:
ul. Na Górze 28
44 - 341 Skrbeńsko
e-mail: vladislavia@op.pl
strona internetowa: http://www.zespolvladislavia.pl/
Cele:
1. Upowszechnianie amatorskiej i zawodowej twórczości ludowej.
2. Upowszechnianie polskiej kultury ludowej.
3. Kultywowanie zwyczajów i tradycji ludowych.
4. Promowanie polskiej kultury ludowej na terenie kraju i za granicą.

Gmina Gorzyce
2. Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Rozwoju Osin „Bractwo
Osińskie” – stowarzyszenie zwykłe
Siedziba:
ul. 7 kwietnia
44-350 Gorzyce - Osiny
Adres do korespondencji:
44 - 350 Gorzyce
ul. Raciborska 136
tel. 32 451 16 91
e-mail: maria.bugla@gmail.com
Cele:
1. Kultywowanie wartości kulturalnych i cywilizacyjnych regionu powstałych na gruncie
chrześcijańskim, jak również dążenie do integracji społeczności wokół jego wartości
dawnych i nowych oraz harmonijnego rozwoju zamieszkałej tu ludności zapewniającego
dobro każdej osobie.
2. Upowszechnianie prawdy o naszym regionie z poszanowaniem dorobku
wielonarodowościowych pokoleń minionych tej ziemi oraz ludności napływowej z innych
regionów kraju.
3. Rozwijanie żywych form życia społecznego i kulturowego oraz sprzyjanie tworzeniu
więzi sąsiedzkich i towarzyskich.
4. Podejmowanie działań na rzecz przywrócenia zdrowych warunków życia i zaprzestanie
dalszej degradacji środowiska przyrodniczego.

5. Pielęgnowanie cech, które od pokoleń były wyznacznikiem śląskiej tożsamości.
6. Organizacja wycieczek krajoznawczych po naszym regionie, poprzez spotkania
z ciekawymi ludźmi naszego regionu, powołanie do działalności „Towarzystwa
Śpiewaczego” propagującego twórczość ludową i regionalną, organizacje biesiad,
festynów i zabaw ludowych, a także imprez sportowych dla wszystkich mieszkańców
naszego regionu..
Gmina Marklowice
3. Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Mieszany „SPÓJNIA”
Adres:
ul. Wyzwolenia 134
44-321 Marklowice
tel. 600 341 485
e-mail: iwafojcik@tlen.pl
Cele:
1. Zaspokajanie potrzeb w dziedzinie muzyki w społeczeństwie poprzez naukę śpiewu,
prezentację utworów dawnych mistrzów i kompozytorów współczesnych.
2. Propagowanie twórczości artystycznej polskich i zagranicznych autorów.
3. Podnoszenie poziomu artystycznego członków stowarzyszenia.
4. Kształtowanie wrażliwości muzycznej u słuchaczy.
5. Społeczno – wychowawcze działania na rzecz umuzykalnienia społeczeństwa a zwłaszcza
dzieci i młodzieży.
4. Fundacja Akademia Rozwoju Kreatywnego
Adres:
ul. Wyzwolenia 117
44-321 Marklowice
e-mail: fundacja.ark@gmail.com
Cele:
celem prowadzenia fundacji jest prowadzenie działalności użytecznej w sferze zadań
publicznych obejmującej:
1) naukę, edukacje, oświatę i wychowanie;
2) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
3) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej
oraz wyrównywanie szans tych rodzin osób;
4) działalność charytatywna;
5) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
6) działalność na rzecz mniejszości narodowych;
7) ochronę i promocje zdrowia;
8) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
9) kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji;

10) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
11) ekologie i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego;

Gmina Pszów
5. Towarzystwo Przyjaciół Pszowa
Adres:
ul. Traugutta 12
44 - 370 Pszów
tel. 606 295 764, 32 455 77 83
e-mail:jadwigabaron@wp.pl
Cele:
1. Pobudzanie wśród społeczeństwa zainteresowań i przywiązania do postępowych tradycji
Pszowa.
2. Upowszechnianie wiedzy o przeszłości miasta oraz jego współczesnym i przyszłym
obliczu: utrwalanie w różnych formach pamiątek kultury materialnej i duchowej,
popularyzowanie bohaterów i działaczy walk o wyzwolenie narodowe i społeczne oraz
sylwetek ludzi wnoszących szczególny wkład w pomnażanie współczesnego dorobku
miasta, popularyzacja Pszowa jako miejscowości atrakcyjnej pod względem
turystycznym i rekreacyjnym, inspirowanie środowisk twórczych i naukowych do
popularyzacji w swych pracach wiedzy o Pszowie.
3. Współdziałanie z Urzędem Miejskim i innymi instytucjami w zakresie działań
podejmowanych na rzecz realizacji społecznych celów rozwoju miasta, zwłaszcza w
zakresie poprawy estetyki, rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych, ochrony
pomników i pamiątek przeszłości oraz rozbudowy obiektów kulturalnych i doskonalenia
ich funkcjonowania.

6. Fundacja Muzyczna Orkiestry KWK ANNA im. Wiktora Kamczyka
adres:
ul. Oraczy 210c
44-373 Pszów
tel. 32 456 23 49
Cele:
1.Tworzenie i rozpowszechnianie kultury muzycznej,
2.Organizowane imprez kulturalnych i artystycznych w tym o charakterze masowym
jak festyny, biesiady,
3.Edukacja muzyczna,
4.Popularyzowanie polskiej twórczości muzyczno-artystycznej w kraju i za granica
poprzez udział w konkursach i festiwalach muzycznych,
5.Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, a w szczególności ruchu
instrumentalnego, wokalnego i tanecznego,
6.Podejmowanie działań wychowawczych służących muzycznemu rozwojowi dzieci i

młodzieży szkolnej poprzez kształtowanie u nich postaw aktywności społecznej,
7.Świadczenie usług w zakresie edukacji muzycznej,
8.Świadczenie usług muzycznych,
9.Świadczenie usług reklamowych.
Gmina Radlin
7. Radlińskie Towarzystwo Kulturalne
Adres:
ul. Mariacka 9
44-310 Radlin
e-mail: rtk@radlin.pl
strona internetowa:www.rtk.radlin.pl
Cele:
1. Wyzwalanie, popieranie i rozwijanie inicjatywy społecznej służącej upowszechnianiu
kultury wśród społeczeństwa naszego miasta i regionu.
2. Reaktywowanie i rozwijanie tradycji kulturalnej miasta Radlina i regionu.

8. Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Mieszany im. Juliusza Słowackiego
Adres:
ul. Mariacka 9
44-310 Radlin
e-mail: chorj.slowacki@gmail.com
strona internetowa: http://slowacki.adimo.nazwa.pl/
Cele:
1. Zaspokajanie potrzeb w dziedzinie muzyki poprzez naukę śpiewu, prezentację utworów
dawnych mistrzów i kompozytorów współczesnych, kształtowanie smaku muzycznego.
2. Propagowanie twórczości artystycznej polskich i zagranicznych autorów.
3. Podnoszenie poziomu artystycznego członków Stowarzyszenia Śpiewaczego.
4. Kształtowanie wrażliwości muzycznej u słuchaczy.
5. Społeczno - wychowawcze działania na rzecz umuzykalnienia społeczeństwa a zwłaszcza
dzieci i młodzieży.
6. Uczestniczenie w świeckich i religijnych imprezach okolicznościowych oraz
kontynuowanie spotkań towarzyskich z okazji patronalnego św. Cecylii, walnych zebrań i
zapraszanie byłych członków chóru.

Gmina Rydułtowy
9. Grupa Artystyczna „Konar”
Adres:
Osiedle Na Wzgórzu 55
44-280 Rydułtowy
tel. 696 393 400
e-mail: artgroupkonar@gmail.com
strona internetowa: http://www.artgroupkonar.com/
Cele:
1. Prowadzenie, rozwijanie i wspieranie twórczości artystycznej amatorskiej i profesjonalnej
w obrębie sztuk wizualnych, literackich, muzycznych i teatralnych.
2. Upowszechnianie i podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
3. Wspieranie rozwoju społeczności lokalnej.
4. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społecznościami.
5. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych utratą pracy.
6. Integracja społeczności i działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
7. Wspieranie i prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, profilaktyki i
wyrównywania szans edukacyjnych.
8. Promocja i organizacja wolontariatu.
9. Działalność wspomagająca technicznie, informacyjnie, edukacyjnie, szkoleniowo i
finansowo, osoby fizyczne i prawne w tym organizacje pozarządowe.
10. Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Radoszowik
Adres:
Dom Parafialny
ul. Św. Jacka 2
44-280 Rydułtowy
tel. 604 513 702, 604 201 724
Cele:
1. Organizowanie działalności społecznej, kulturalnej i oświatowej, rozwijanie uzdolnień
twórczych i intelektualnych poprzez uczestniczenie w działalności artystycznej,
oświatowej i wychowawczej, a także organizowanie działalności charytatywnej.
2. Prowadzenie kursów językowych, organizowanie imprez o charakterze kulturalnym.
11. Stowarzyszenie „Nasz Śląsk”
Adres:
ul. Ligonia 5
44 - 280 Rydułtowy

tel. 32 457 69 21
strona internetowa:www.naszslask.pol-media.com
Cele:
1. Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu budowanie aktywnego
i demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego.
2. Promocja i upowszechnianie wiedzy o dorobku kultury śląskiej, tradycji oraz ogólna
edukacja i nauka nowych umiejętności mieszkańców regionu.
3. Odkrywanie, dokumentowanie i popularyzowanie nowych miejsc, zabytków, pomników
przyrody, obiektów zlokalizowanych na terenie Śląska dających świadectwo o współpracy
różnych nacji przy ich powstaniu a stwarzających możliwość organizowania wokół nich
ruchu turystycznego.
4. Działania na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy w turystyce poprzez inicjatywy
w sferze infrastruktury hotelowo – gastronomicznej i komunikacji sprzyjającej rozwojowi
turystyki.
5. Propagowanie zdrowego, czynnego stylu życia i wypoczynku.
6. Przygotowanie ludności Śląska do idei zjednoczonej Europy w aspekcie polityki
regionalnej Unii Europejskiej.

Gmina Wodzisław Śląski
12. Polskie Towarzystwo Kulturalne, Oddział w Wodzisławiu Śląskim
Adres:
ul. PCK 26/18,
44-300 Wodzisław Śląski
Cele:
1. Podtrzymywanie oraz promocja tradycji i kultury Śląska, Zagłębia Dąbrowskiego i
Małopolski.
2. Działalność wspomagająca integrację oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
3. Promowanie twórczości lokalnych twórców i artystów.
4. Ochrona i promocja zdrowia oraz profilaktyka uzależnień.
5. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, krajoznawstwa oraz form aktywnego
wypoczynku.
6. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich.
7. Pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
w tym świadomości wspólnego dziedzictwa kultury chrześcijańskiej.
8. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami.
9. Promocja i organizowanie wolontariatu.
10. Organizowanie wolnego czasu dzieciom i młodzieży, w tym ze środowisk zagrożonych
patologią społeczną.
11. Diagnozowanie środowiska lokalnego w zakresie problemów związanych z patologią i

niedostosowaniem społecznym dzieci i młodzieży.
12. Pomoc psychologiczna, pedagogiczna i materialna ofiarom przemocy fizycznej i
psychicznej.
13. Działalność charytatywna.
14. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
15. Działalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
16. Działalność na rzecz mniejszości narodowych, w tym polskiej mniejszości narodowej za
granicą.
17. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo
organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz inne podmioty, w zakresie
określonym przepisami o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

13. Stowarzyszenie Sympatyków Zespołu Tanecznego „MIRAŻ”
Adres:
ul. Kubsza 17
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 501 503 636, 501 151 996
e-mail: miraztaniec@gmail.com
strona internetowa: http://www.miraztaniec.pl/artykul/stowarzyszenie
Cele:
1. Kształtowanie i rozwijanie zainteresowania tańcem jako formy aktywnego spędzania
wolnego czasu.
2. Wspieranie wychowania dzieci i młodzieży przez udział w innych formach tanecznych.
3. Rozwój, popularyzacja i upowszechnianie tańca wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
4. Wspomaganie zespołu tanecznego „MIRAŻ” w kwestiach organizacyjnych,
programowych.
5. Wspieranie finansowe Zespołu Tanecznego „MIRAŻ”.
6. Promowanie tańca i zespołu „MIRAŻ” na terenie kraju i poza jego granicami.
7. Reprezentowanie Stowarzyszenia wobec władz i organizacji tanecznych w kraju i za
granicą.

14. Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „UFF!”
Adres:
ul. Górna 31
44 - 300 Wodzisław Śląski
Cele:
1. Inicjowanie i realizacja programów edukacyjnych i kulturalnych przyczyniających się do
wzrostu zainteresowania działalnością społeczną, ze szczególnym uwzględnieniem
środowisk młodzieżowych.
2. Działanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
3. Działanie w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
5. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
6. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
7. Współpraca regionalna, międzyregionalna, ogólnopolska i międzynarodowa, w tym ze
środowiskami polonijnymi.
8. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a
także działania wspomagające rozwój demokracji.
9. Działanie na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn.
10. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami.
11. Działanie w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
12. Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.
13. Działanie w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
14. Działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania
patologiom społecznym.
15. Działanie na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
16. Działalność charytatywna.
17. Promocja i organizacja wolontariatu.

15. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego
Zarząd Oddziału w Wodzisławiu Śląskim
Adres:
ul. 26 Marca 23
44 - 300 Wodzisław Śląski
tel. 32 455 54 13
Cele:
1. Rozwój oświaty, kultury i sztuki niemieckiej.
2. Popularyzacja literatury i prozy niemieckiej.
3. Reprezentacja potrzeb społeczno-kulturalnych członków stowarzyszenia wobec władz.
4. Współpraca z władzami kulturalno-oświatowymi w zakresie realizacji rozwoju sieci szkół
z nauczaniem języka niemieckiego i nawiązywania stosunków kulturalno-oświatowych w
kraju i za granicą oraz organizowania wymiany kulturalnej, artystycznej, sportowej, jak i
pielęgnacji zabytków oraz ich odbudowania.
5. Integrowanie ludności lokalnej, szczególnie młodzieży.

16.Koła terenowe działające na terenie powiatu wodzisławskiego:
I. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego
Koło Wodzisław Śląski
Adres:
ul. 26 Marca 23
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 455 54 13
17.Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego
Koło Rydułtowy
Adres:
ul. Ofiar Terroru 21
44-280 Rydułtowy
tel. 32 457 92 08
18.Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego
Koło Terenowe Pszów
Adres:
ul. Pszowska 547
44-370 Pszów
Cele:
1. Tworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej w różnorodnych formach wśród jak
najszerszego kręgu odbiorców w kraju i za granicą.
2. Zaspokajanie potrzeb kulturalnych wynikających z tradycji KWK Rydułtowy – Anna i
środowiska górniczego.
3. Popularyzowanie polskiej twórczości muzyczno – artystycznej w kraju i za granicą
poprzez udział w konkursach, pokazach i festiwalach orkiestr dętych i zespołów
muzycznych, tanecznych, wokalnych itp.
4. Podnoszenie poziomu artystycznego członków stowarzyszenia.
5. Wspieranie amatorskiego, społecznego ruchu artystycznego.
6. Podejmowanie społecznych działań wychowawczo-edukacyjnych służących muzycznemu
i artystycznemu rozwojowi dzieci i młodzieży, oraz kształtowaniu postaw twórczych.
7. Podnoszenie walorów artystycznych orkiestry dętej, poprzez uzupełnianie występów
elementami wokalnymi oraz układami tanecznymi realizowanymi przez zespoły w
różnych grupach wiekowych, działające w ramach stowarzyszenia.
19.Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego
Koło Radlin
Adres:
ul. Kubsza 28 a
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 455 58 20

20. Stowarzyszenie HUSARIA POLSKA Vera Gloria Patria Regiment im.
Jana III Sobieskiego Honorowej Resursy Szlachty w Polsce z siedzibą w
Wodzisławiu Śląskim
Adres:
ul. Pszowska 301 a
44 - 373 Wodzisław Śląski
tel. 601 954 187
e-mail: biuro@tygrysochrona.pl
Strona internetowa: http://coral.art.pl/husaria/
Cele:
1. Zrzeszanie Osób zainteresowanych tradycją, organizacją i działalnością wojskową husarii
Polskiej.
2. Krzewienie Świadomości Patriotycznej i obywatelskiej oraz odpowiedzialności względem
Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Przybliżanie społeczeństwu kultury i wiedzy historycznej.
4. Nawiązywanie kontaktu z podobnymi organizacjami.
5. Współpraca z organami samorządu terytorialnego szczebla gminnego, miejskiego i
powiatowego.
6. Uatrakcyjnianie oferty turystycznej i kulturowej ziemi wodzisławskiej.

21. Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej Galeria ART Wladislavia
Adres:
ul. Rynek 20
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 604 360 809
e-mail: mrokazim@poczta.onet.pl
Cele:
1. Promowanie szeroko rozumianej kultur regionalnej, historii lokalnej, wiedzy o mieście
Wodzisław Śląski oraz Ziemi Wodzisławskiej.
2. Otoczenie opieką obiektów zabytkowych i prowadzenie ich odbudowy.
3. Gromadzenie dokumentacji historycznej.
4. Wydawanie kwartalnika historycznego „Herold Wodzisławski”.
22. Towarzystwo Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia Im. Wojciecha
Kilara w Wodzisławiu Śląskim
Adres:
ul. Wojska Polskiego 16
44 – 300 Wodzisław Śląski
tel. 32 455 22 16
e-mail: psm-wodz@kpk.com.pl

1. Promowanie kultury i sztuki.
2. Prowadzenie działalności pedagogicznej w zakresie edukacji artystycznej.
3. Propagowanie i podejmowanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi PSM I stopnia im. W.
Kilara w Wodzisławiu Śl.
23. Stowarzyszenie Fotobalans
Adres:
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Mieszka 10
tel. 698-412-536
e-mail: kontakt @ fotobalans.pl
strona internetowa: http://fotobalans.pl/
Cele:
1. Zrzeszanie osób zajmujących się działalnością fotograficzną i pokrewną.
2. Wszechstronny rozwój twórczości fotograficznej członków, obejmującej także nowe formy
zapisu i przekazu obrazu.
3. Popularyzacja fotografii jako dziedziny kultury i sztuki.
4. Organizacja imprez kulturalnych, warsztatów, wykładów, szkoleń, konkursów
fotograficznych.
5. Organizacja wystaw fotograficznych dla członków Stowarzyszenia.
6. Organizacja plenerów fotograficznych.
7. Działanie na rzecz ochrony swobody wypowiedzi twórczej.
8. Reprezentowanie ruchu fotograficznego na terenie działalności.
9. Promowanie za pomocą fotografii walorów krajoznawczych oraz folkloru regionów Polski
ze szczególnym uwzględnieniem Ziemi Wodzisławskiej.
10. Promocja miasta, powiatu oraz regionu jako miejsca kultury i sztuki przez realizację
działań statutowych.
11. Ochrona dorobku polskiej fotografii, a także upowszechnianie jej w kraju i za granicą.
12. Rozwijanie i utrwalanie współpracy między społecznościami fotografów w kraju i za
granicą, ze szczególnym uwzględnieniem krajów członkowskich Unii Europejskiej.
24. Fundacja Teatru Wodzisławskiej Ulicy – TWU
Adres: Konstancji 2
44-300 Wodzisław Śląski
Cele:
a) prowadzenie działalności w zakresie kultury, nauki, edukacji, oświaty i
wychowania, szczególnie w aspektach kształtowania postaw obywatelskich i

rozwoju demokracji;
b) wspieranie inicjatyw lokalnych służących powstawaniu sztuki i kultury;
c) upowszechnianie i promowanie działań artystycznych i kulturalnych, oraz
zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży, dorosłych i osób wykluczonych;
d) wspieranie, również finansowe artystów i szeroko pojętej działalności
artystycznej;
e) pogłębianie i promowanie kultury, czytelnictwa i edukacji, m.in. poprzez spektakle,
happeningi, środki medialne, działalność wydawnicza i nowe technologie;
f) pogłębianie i promowanie demokratycznego modelu życia społecznego, dialogu
społecznego i rozwoju postaw instytucji społeczeństwa obywatelskiego.
promowanie i pogłębianie idei wolności słowa, oraz wolnych i niezależnych środków
społecznego przekazu informacji;
g) promowanie modelu integracji globalnej opartego na wartościach kultury z
pełnym poszanowaniem innych religii i kultur;
h) pogłębianie i promowanie kultury i nauki polskiej w Europie i na świecie;
i) finansowe wspieranie inicjatyw innych podmiotów i organizacji, których
działalność jest zbieżna z celami statutowymi fundacji;
j) inspirowanie działalności i sprawowanie pieczy nad działalnością i rozwojem
podmiotów;
k) promocja i organizacja wolontariatu.

25. Fundacja Wodzisławska Kuźnia Talentów
Adres:
ul. Wałowa 31,
44-300 Wodzisław Śląski
Cele:
Działalność:
a) oświatowa i wychowawcza szczególnie w zakresie wspierania, promocji i pomocy w
rozwoju talentów i kariery dzieci i młodzieży;
b) kulturalna;
c) w zakresie kultury fizycznej i sportu;
d) w zakresie wspierania dobroczynności;
e) w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej;
f) na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
g) na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych;
h) wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
i) w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży;
j) w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
k) w zakresie turystyki i krajoznawstwa;
l) w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
26.Chóry i zespoły śpiewacze działające na terenie powiatu:

Gmina Godów
1.Zespół Folkorystyczny Ballada - Godów
Adres:
ul. 1 Maja 93
44-340 Godów
tel. 32 476 56 30, 476 68 07
2.Zespół Śpiewaczy Kalina - Łaziska
Adres:
ul. Powstańców 38
44-340 Godów, Łaziska-Rybnickie
tel. 609 847 554
3.Echo - Gołkowice
Adres:
ul. 1 Maja 93
44-340 Godów
tel. 32 476 56 30
4.Absolwent - Skrzyszów
Adres:
ul. 1 Maja 93
44-340 Godów
tel. 32 476 56 30
5.Familijo - Skrzyszów
Adres:
Ośrodek Kultury w Skrzyszowie, ul. Wyzwolenia 12, 44-348 Skrzyszów,
tel.: 32/ 472 64 17
6.Melodia - Skrebeńsko
Adres:
Dom Kultury
ul Zielona 25
44-341 Skrbeńsko,
tel.: 32 472 70 50
7.Podbuczanki - Podbucze
Adres:
ul. 1 Maja 93
44-340 Godów
tel. 32 476 56 30
8.Chór Ewangelicki

Ośrodek Kultury w Gołkowicach
ul. 1 Maja 101,
44-341 Gołkowice,
tel.: 32/4727532
Gmina Gorzyce:
1. Chór Moniuszko - Czyżowice
Adres:
ul. Strażacka 8
44 – 352 Czyżowice
Adres do korespondencji:
ul. Polna 5
44 – 352 Czyżowice
tel. 32 451 33 50, 604 553 110
2. Chór Lira w Turzy Śląskiej
3. Słowik nad Olzą
Adres:
ul. Szkolna 7
44-350 Olza
tel.32 451 15 63
e-mail: stanislawpajak@wp.pl
4. Zespół Śpiewaczy Olzanki
Adres:
ul. Szkolna 7
44-350 Olza
tel. 32 451 15 32, 451 15 63
5. Chór Melodia Osiny
6. Chór Comentus Domino Gorzyce
Adres:
ul. Mickiewicza 3
44-350 Gorzyce
tel. 609 636 021
Gmina Lubomia
1. Chór Echo - Syrynia
2. Chór Lutnia - Lubomia
Adres:
ul. Mickiewicza 4
tel. 32 451 60 94

Gmina Pszów
1. Chór Mieszany „Cecilianum” - Krzyżkowice
Adres:
44-370 Pszów
ul. Dworska 22
32 457 81 08
2. Chór Mieszany „Cecylia” - Pszów
Adres:
ul. Andersa 23
44-370 Pszów
tel. 32 454 03 82
3. Zespół Kameralny „AD LIBITUM” - Pszów
Adres:
ul. Czyżowicka 15
44-362 Rogów
tel. 603 635 800
Gmina Marklowice
1. Chór Spójnia – Marklowice
Gmina Radlin
1.Chór Mieszany „Jadwiga” w Wodzisławiu – Radlinie
Adres:
ul. Chrobrego 32
44 - 313 Radlin
1. Chór Męski Echo - Biertułtowy
Adres:
ul. Mariacka 9
44-310 Radlin
Adres korespondencyjny:
ul. Dębowa 43/10
44 - 313 Wodzisław Śląski
tel. 32 455 53 26, 698 217 917
e-mail: dziuba.k@wp.pl
strona www:www.zzgmarcel.pl
2. Orkiestra Dęta KWK Marcel - Radlin
Adres:
ul. Mariacka 9
44-310 Radlin
tel. 32 729 22 66, 605 441 672

Gmina Rydułtowy
1. Chór Mieszany „Lira”- Rydułtowy
Adres:
ul. Ks. B. Szyszki 1
44 – 280 Rydułtowy
Adres korespondencyjny:
Osiedle Na Wzgórzu 82
44 – 280 Rydułtowy
tel. 32 457 64 92
2. Towarzystwo Śpiewu „Cecylia” - Rydułtowy
Adres:
ul. Ofiar Terroru 93/72
44 - 280 Rydułtowy
tel. 32 457 90 43
3. Orkiestra KWK Rydułtowy – Anna
Adres:
ul. A. Mickiewicza 15
44-280 Rydułtowy
tel. 32 729 44 14
strona internetowa:www.sukces.site90.net

Gmina Wodzisław Śląski
2. Chór „ASSUMPTIO BEATAE MARIE WIRGINS” – Wodzisław Śląski
Adres:
ul. Kościelna 1
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 455 35 71
3. Chór „Cantata” – Wodzisław Śląski
Adres:
ul. Radlińska 52
44-286 Wodzisław Śląski
tel. 32 456 62 10

