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1. MSZANA 

1.1. Kółko rolnicze w Gogołowej  

ul. Wiejska 30, 44-323 

nr KRS: 0000613733 

Cele:  

• utrwalanie własności i prawa dziedziczenia indywidualnych gospodarstw 

rolnych, 

• równoprawne traktowanie zawodu rolnika z innymi grupami zawodowymi, 

• obrona praw i interesów zawodowych, materialnych, socjalnych 

i kulturalnych rolników indywidualnych oraz ich rodzin, 

• rozwój indywidualnych gospodarstw rolnych i wzrost ich produktywności, 

• zapewnienie opłacalności produkcji rolnej i należytego wyposażenia 

rolnictwa w środki produkcji, 

• poprawa materialnych, socjalnych i oświatowo-kulturalnych warunków 

pracy i życia ludności rolniczej 

1.2. Kółko rolnicze w Mszanie  

ul. Centralna 93 a, 44-323 Mszana 

nr KRS: 0000008201 

Cele: 

• podejmowanie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz 

współdziałania w tym zakresie z instytucjami i organizacjami społecznymi, 

• branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie 

pożarów i innych klęsk, 

• rozwijanie wśród członków zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty 

i sportu, 

• organizowanie zespołów do prowadzenia kontroli stanu ochrony 

przeciwpożarowej organizowania szkolenia pożarniczego członków; 

• szczegółowe cele i sposoby działania określają paragrafy 7 i 8 statutu. 

1.3. Kółko rolnicze w Połomi  

ul. Wiejska 30, 44-323 Gogołowa 

nr KRS: 0000024898 

Cele:  

• utrwalanie własności i prawa dziedziczenia indywidualnych gospodarstw 

rolnych, 

• równoprawne traktowanie zawodu rolnika z innymi grupami zawodowymi, 
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• obrona praw i interesów zawodowych, materialnych, socjalnych 

i kulturalnych rolników indywidualnych oraz ich rodzin, 

• rozwój indywidualnych gospodarstw rolnych i wzrost ich produktywności, 

• zapewnienie opłacalności produkcji rolnej i należytego wyposażenia 

rolnictwa w środki produkcji, 

• poprawa materialnych, socjalnych i oświatowo-kulturalnych warunków 

pracy i życia ludności rolniczej. 

2. GORZYCE 

2.1. Kółko rolnicze Bluszczów 

ul. Powstańców, 44-352 Bluszczów  

nr KRS: 0000075813 

Cele:  

• utrwalanie własności i prawa dziedziczenia indywidualnych gospodarstw 

rolnych, 

• równoprawne traktowanie zawodu rolnika z innymi grupami zawodowymi, 

• ochrona praw i interesów zawodowych, materialnych, socjalnych i 

kulturalnych rolników indywidualnych oraz ich rodzin, 

• rozwój indywidualnych gospodarstw rolnych i wzrost ich produktywności, 

• zapewnienie opłacalności produkcji rolnej i należytego wyposażenia 

rolnictwa w środki produkcji, 

• poprawa materialnych, socjalnych i oświatowo-kulturalnych warunków 

pracy i życia ludności rolniczej. 

2.2. Kółko rolnicze w Gorzycach  

ul. Rybnicka 15, 44-350 Gorzyce 

nr KRS: 0000282056 

 

Cele:  

• utrwalanie własności i prawa dziedziczenia indywidualnych gospodarstw 

rolnych, 

• równoprawne traktowanie zawodu rolnika z innymi grupami zawodowymi, 

• ochrona praw i interesów zawodowych, materialnych, socjalnych 

i kulturalnych rolników indywidualnych oraz ich rodzin, 

• rozwój indywidualnych gospodarstw rolnych i wzrost ich produktywności, 

• zapewnienie opłacalności produkcji rolnej i należytego wyposażenia 

rolnictwa w środki produkcji, 

• poprawa materialnych, socjalnych i oświatowo-kulturalnych warunków 

pracy i życia ludności rolniczej. 
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3. PSZÓW 

3.1. Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych 

Więźniów Politycznych – Koło Miejskie w Pszowie  

ul. Traugutta nr 12, 44 - 370 Pszów, 

 

Cele:  

• rozwijanie działalności wśród mieszkańców miasta, a w szczególnie wśród 

młodzieży w zakresie patriotycznego wychowania społeczeństwa, poprzez 

spotkania w „Kombatanckiej Izbie Pamięci Narodowej” w Pszowie, z 

kombatantami w formie wspomnień o udziale w walkach frontowych, 

wygłaszanie prelekcji na temat historyczny z okresu Powstań Śląskich, 

Plebiscytu oraz II wojny światowej, popularyzację zasłużonych „Ludzi tej 

Ziemi” z okresu Powstań Śląskich i II Wojny Światowej,  

• współdziałanie z Urzędami i innymi organizacjami społecznymi, inicjowanie 

i udział kombatantów – członków związku w organizacji i obchodach 

historycznych rocznic państwowych i regionalnych, 

• pomoc i opieka socjalno-bytowa na rzecz członków związku o najniższych 

dochodach z tytułu rent i emerytur oraz chorych i niesprawnych fizycznie.  

4. RYDUŁTOWY 

4.1. STOWARZYSZENIE KLUB PRZYJACIÓŁ "NOWSI" 

RADOSZOWY W RYDUŁTOWACH 

ul. Radoszowska 35, 44-280 Rydułtowy 

nr KRS: 0000011631 

Cele:  

• inicjowanie wszelkich poczynań zmierzających do podnoszenia oświaty, 

wzajemnego poszanowania, współżycia i rozwijania kultury duchowej, 

• ścisła współpraca z władzami terenowymi, 

• rozwijanie i umacnianie braterskich więzi miedzy mieszkańcami dzielnicy, 

• kultywowanie starych tradycji i obyczajów dzielnicy Radoszowy, 

• pomoc osobom starszym i opuszczonym, 

• aktywny udział w życiu społecznym dzielnicy, 

• organizowanie spotkań, odczytów, dyskusji, imprez obrazujących tradycje 

i historie dzielnicy, 

• organizowanie pod patronatem kosm-u czynów społecznych oraz 

wszelkich poczynań związanych z rozwojem i zżyciem kulturalnym 

Radoszów. 
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5. WODZISŁAW ŚLĄSKI 

5.1. KÓŁKO ROLNICZE JEDŁOWNIK 

ul. Wolności 61, 44-300 Wodzisław Śląski 

nr KRS: 0000049017 

5.2. KÓŁKO ROLNICZE KRZYŻKOWICE 

ul. Wolności 87, 44-300 Wodzisław Śląski 

nr KRS: 0000049017 

5.3. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - Oddział 

Wodzisław Śląski 

ul. Pszowska 46, 44-300 Wodzisław Śląski  

www.wopr.wodzislaw.pl  

Cele:  

• organizowanie wodnej służby ratowniczej, 

• współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi 

podmiotami zainteresowanymi bezpieczeństwem i porządkiem na wodach 

oraz ochroną środowiska wodnego, 

• udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof 

naturalnych i awarii technicznych na wodach, 

• programowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie 

bezpieczeństwa na wodach i ochrony środowiska wodnego, 

• nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania, 

• ujawnienie zagrożeń bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się, 

• występowanie do właściwych podmiotów o usunięcie zagrożeń lub 

wstrzymanie eksploatacji obiektów oraz urządzeń wypoczynkowych, 

sportowych, rekreacyjnych i turystycznych położonych nad wodą, 

• wydawanie ekspertyz w zakresie bezpieczeństwa wodnego, 

• dokonywanie przeglądów kąpielisk i pływalni oraz występowanie organów 

administracji samorządowej i innych podmiotów o nakazanie usunięcia 

zagrożeń, jak również o wstrzymanie eksploatacji albo zamknięcie 

obiektów lub urządzeń.  

5.4. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - 

Oddział rejonowy Wodzisław Śląski  

ul. 26 Marca 23, 44-300 Wodzisław Śląski  
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Cele:  

• zrzeszenie emerytów, rencistów i inwalidów do poprawy ich warunków 

socjalno-bytowych oraz uczestniczenie w życiu społeczno-politycznym 

przez współdziałanie z organami władzy i administracji państwowej, 

samorządem mieszkańców i administracji państwowej oraz innymi 

organizacjami społecznymi i spółdzielczymi, 

• organizowanie życia kulturalnego dla emerytów, rencistów i inwalidów, 

• reprezentowanie interesów emerytów, rencistów i inwalidów wobec 

organów władzy i administracji państwowej oraz popularyzowanie ich 

problemów wśród społeczeństwa.  

5.5. Stowarzyszenie Patriotyczno-Militarne „DWS” 

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9/9, 44-300 Wodzisław Śląski 

 

Cele: 

• popieranie i propagowanie twórczości kulturalno-oświatowej i artystycznej 

w wojsku polskim oraz środowisku cywilnym, 

• obronność państwa i działalność sił zbrojnych rzeczypospolitej polskiej 

(w tym m.in.: kształtowanie patriotycznych i proobronnych postaw 

społeczeństwa, przygotowanie młodzieży do zawodowej służby wojskowej 

i służby w narodowych siłach rezerwowych, budowanie pozytywnego 

wizerunku sił zbrojnych RP w społeczeństwie oraz polskich kontyngentów 

wojskowych w misjach poza granicami państwa, prowadzenie działalności 

żołnierzy rezerwy, w stanie spoczynku, kombatantów i weteranów), 

• pomoc osobom, które utraciły członka rodziny w katastrofach i innych 

nieszczęśliwych wypadkach podczas pełnienia obowiązków służbowych, 

• integrowanie środowisk żołnierzy wojska polskiego, pracowników 

i sympatyków formacji zbrojnych, 

• wspieranie działalności społeczno-wychowawczej, ze szczególnym 

uwzględnieniem rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży, 

• upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji, turystyki i krajoznawstwa, 

• wspieranie ośrodków kultury (wojskowych ośrodków kultury, orkiestr 

wojskowych, galerii, kin, muzeów itp.), 

• upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa oraz 

wychowania w duchu patriotyzmu i poszanowania wartości narodowych 

wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, podtrzymywania tradycji narodowej, 

pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej, 

• organizowanie rekonstrukcji historycznych z wykorzystaniem 

dopuszczonych prawem rodzajów broni, 

• promowanie i organizowanie działań o charakterze kolekcjonerskim wśród 

członków Stowarzyszenia, 
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• popularyzowanie i wspieranie turystyki i rekreacji w wojsku; rozwój jej 

form wychowawczych w środowisku żołnierzy, pracowników wojska oraz 

ich rodzin, 

• rozwijanie wszechstronnej działalności kulturalno-artystycznej, 

oświatowej, turystycznej i rekreacyjnej mającej na celu kształtowanie 

postaw patriotycznych, budzenie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych, 

podnoszenie kwalifikacji oraz regenerację sił psychicznych i fizycznych 

kadry zawodowej, pracowników wojska oraz ich rodzin, 

• upowszechnianie wiedzy o przeszłości, współczesności i perspektywach 

rozwoju Polskich Sił Zbrojnych, przeciwdziałanie uzależnieniom 

i patologiom społecznym, 

• pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen 

w kraju i zagranicą, 

• podejmowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym poprzez 

prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej. 

5.6. Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i byłych 

Więźniów Politycznych - Koło w Wodzisławiu Śląskim  

ul. 26 Marca 23, 44-300 Wodzisław Śląski 

 

Cele:  

• rozwijanie działalności wśród mieszkańców miasta, a w szczególnie wśród 

młodzieży w zakresie patriotycznego wychowania społeczeństwa, poprzez 

organizacje spotkań z kombatantami w formie wspomnień o udziale 

w walkach frontowych, wygłaszanie prelekcji na temat historyczny z 

okresu Powstań Śląskich, Plebiscytu oraz II wojny światowej, 

popularyzację zasłużonych „Ludzi tej Ziemi” z okresu Powstań Śląskich i II 

Wojny Światowej, 

• współdziałanie z Urzędami i innymi organizacjami społecznymi, inicjowanie 

i udział kombatantów – członków związku w organizacji i obchodach 

historycznych rocznic państwowych i regionalnych, 

• pomoc i opieka socjalno-bytowa na rzecz członków związku o najniższych 

dochodach z tytułu rent i emerytur oraz chorych i niesprawnych fizycznie.  

5.7. Związek Inwalidów Wojennych RP - Zarząd Oddziału 

w Wodzisławiu Śląskim  

ul. Ks. Kubsza 15, 44-300 Wodzisław Śląski  

 

Cele:  

• obrona nabytych uprawnień inwalidów wojennych i wojskowych oraz 

członków ich rodzin, w tym wdów (wdowców) po poległych żołnierzach 

i zmarłych inwalidach wojennych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa 
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do świadczeń rentownych, lecznictwa, bezpłatnych leków, oprotezowania 

i rehabilitacji oraz ulg komunikacyjnych oraz usprawnianie różnych 

form opieki socjalnej i społecznej oraz rehabilitacji tych osób, 

• reprezentowanie interesów inwalidów wojennych i wojskowych oraz 

członków Związku wobec władz państwowych, samorządowych, 

administracji rządowej, organizacji społecznych i innych oraz wobec 

zagranicy, 

• popularyzowanie w społeczeństwie szczególnej rangi inwalidztwa 

wojennego i wojskowego powstałego w służbie Ojczyzny, 

• działanie w celu zapewnienia członkom Związku społecznie uzasadnionych, 

zdrowych i godziwych warunków życia i egzystencji, 

• organizowanie i rozwijanie szczególnej opieki i pomocy najciężej 

poszkodowanym inwalidom wojennym i wojskowym oraz znajdującym się 

w najtrudniejszej sytuacji zdrowotnej i materialnej, 

• współpraca z organami władzy i administracji rządowej, samorządowej 

i właściwymi instytucjami w zakresie lecznictwa, oprotezowania, 

rehabilitacji, sprzętu ortopedycznego oraz lecznictwa uzdrowiskowego 

i wypoczynku, 

• rozwijanie koleżeństwa, przyjaźni i więzi związkowej w oparciu o tradycje 

wspólnej walki, oraz wzajemną życzliwość członków, 

• upowszechnianie w społeczeństwie patriotycznych tradycji walk narodu 

polskiego o wolność, niepodległość i suwerenność kraju oraz wiedzy 

o poniesionych w tej walce ofiarach, 

• kontynuowanie szczytnych tradycji oraz utrwalanie historii Związku 

i pamięci o jego działaczach  

6. Koła Gospodyń Wiejskich na terenie powiatu 

wodzisławskiego  

Cele:  

• obrona praw, reprezentowanie interesów i działanie na rzecz poprawy 

sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich i ich rodzin, 

• inicjowanie i podejmowanie różnorodnych działań na rzecz poprawy 

warunków życia i pracy kobiet wiejskich, udzielanie pomocy kobietom 

w wykonywaniu przez nie obowiązków matki, obywatelki, gospodyni 

i producentki, 

• prowadzenie wśród kobiet wiejskich działalności społeczno-wychowawczej, 

oświatowo-kulturalnej, w zakresie poprawy warunków socjalno-bytowych 

rodzin wiejskich, upowszechnianie postępu w rolnictwie i gospodarstwie 

domowym oraz stanu ochronny zdrowia i opieki społecznej mieszkańców 

wsi, 

• systematyczne wzbogacanie o nowe inicjatywy wszystkich obszarów życia 

kobiet, rodziny i społeczeństw wiejskich, a także dostosowywania ich do 

zmieniających się warunków, 
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• kultywowanie i propagowanie tradycji, obyczajów i śpiewów ludowych, 

• inicjowanie i współdziałanie w rozwoju i upowszechnianiu kultury we wsi, 

• uczestnictwo w kultywowaniu folkloru, rękodzieła i sztuki ludowej.  

6.1. Wykaz kół gospodyń wiejskich powiatu wodzisławskiego:  

6.1.1 GODÓW  

KGW Godów  

KGW Łaziska  

KGW Gołkowice  

KGW Skrzyszów  

KGW Skrebeńko 

6.1.2 GORZYCE  

KGW Gorzyce  

KGW Gorzyczki  

KGW Uchylsko  

KGW Olza  

KGW Odra  

KGW Bełsznica  

KGW Bluszczów  

KGW Rogów  

KGW Czyżowice  

KGW Turza Śląska  

KGW Kolonia – Fryderyk  

KGW Osiny  

6.2. MARKLOWICE  

KGW Marklowice  

6.3. MSZANA  

KGW Mszana  

KGW Połomia  

KGW Gogołowa  

6.4. LUBOMIA  

KGW Lubomia  

KGW Grabówka  

KGW Syrynia  
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KGW Nieboczowy  

6.4.1 PSZÓW  

KGW Pszów  

KGW Krzyżkowice  

6.4.2 RADLIN  

KGW Radlin  

6.4.3 RYDUŁTOWY  

KGW Rydułtowy  

6.4.4 WODZISŁAW ŚLĄSKI  

KGW Jedłownik  

KGW Głożyny  

KGW Turzyczka  

KGW Wilchwy  

KGW Zawada  

KGW Wodzisław – Radlin (Radlin II)  

KGW Kokoszyce  


	ROZDZIAŁ IX.  INNE ORGANIZACJE
	1.  MSZANA
	1.1. Kółko rolnicze w Gogołowej
	1.2. Kółko rolnicze w Mszanie
	1.3. Kółko rolnicze w Połomi

	2. GORZYCE
	2.1. Kółko rolnicze Bluszczów
	2.2. Kółko rolnicze w Gorzycach

	3. PSZÓW
	3.1. Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – Koło Miejskie w Pszowie

	4. RYDUŁTOWY
	4.1. STOWARZYSZENIE KLUB PRZYJACIÓŁ "NOWSI" RADOSZOWY W RYDUŁTOWACH

	5. WODZISŁAW ŚLĄSKI
	5.1. KÓŁKO ROLNICZE JEDŁOWNIK
	5.2. KÓŁKO ROLNICZE KRZYŻKOWICE
	5.3. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - Oddział Wodzisław Śląski
	5.4. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział rejonowy Wodzisław Śląski
	5.5. Stowarzyszenie Patriotyczno-Militarne „DWS”
	5.6. Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych - Koło w Wodzisławiu Śląskim
	5.7. Związek Inwalidów Wojennych RP - Zarząd Oddziału w Wodzisławiu Śląskim

	6. Koła Gospodyń Wiejskich na terenie powiatu wodzisławskiego
	6.1. Wykaz kół gospodyń wiejskich powiatu wodzisławskiego:
	6.1.1 GODÓW
	6.1.2 GORZYCE

	6.2. MARKLOWICE
	6.3. MSZANA
	6.4. LUBOMIA
	6.4.1 PSZÓW
	6.4.2 RADLIN
	6.4.3 RYDUŁTOWY
	6.4.4 WODZISŁAW ŚLĄSKI




