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1. GODÓW
1.1. Stowarzyszenie Hodowców Drobnego Inwentarza,
Zwierząt Futerkowych, Ptactwa Ozdobnego i Egzotyki
ul. Wyzwolenia 12, 4 -348 Skrzyszów
Cele:
•
•
•

organizowanie wystaw i pokazów,
szkolenia w zakresie hodowli, rozmnażania i opieki nad zwierzętami,
udzielanie porad weterynaryjnych.

2. GORZYCE
2.1. Towarzystwo Wędkarskie "BAGRY" Gmina Gorzyce
ul. Raciborska 17a, 44-362 Gorzyce,
nr w ewidencji: 16
Cele:
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

reprezentowanie i zrzeszanie miłośników wędkarstwa i przyrody,
nawiązywanie do najlepszych tradycji polskich stowarzyszeń i ochrony
środowiska,
dbanie o rozwój turystyczny Gminy Gorzyce,
promocja wyjątkowych walorów turystycznych Gminy Gorzyce, oraz
organizacja aktywnego wypoczynku mieszkańców i osób odwiedzających
Gminę Gorzyce poprzez organizację imprez integracyjnych, wędkarstwo
i sporty wodne,
rozwijanie indywidualnych zainteresowań wędkarskich i przyrodniczych,
ochrona łowisk i zwalczanie kłusownictwa oraz pozyskiwanie nowych
terenów wędkarskich,
nawiązywanie współpracy z innymi towarzystwami i organizacjami
wędkarskimi na terenie kraju i za granicą,
współpraca z samorządami, zakładami pracy oraz osobami prywatnymi
w zakresie pozyskiwania środków, popularyzacji sportu, rekreacji, kultury
oraz edukacji ekologicznej,
rozwój turystyki w Gminie Gorzyce w oparciu o naturalne zasoby gminy tj.
zbiorniki wodne, lasy i zabytki,
edukacja w zakresie ekologii, ochrony środowiska, ochrony zwierząt
i ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
promocja sportu wędkarskiego ze szczególnym uwzględnieniem dzieci
i młodzieży.
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2.2. Towarzystwo Wędkarskie „KARP”
ul. Skautów 13, 44-310 Radlin
Cele:
•
•
•
•
•

działalność proekologiczna na terenie swojej działalności,
dbanie o florę i faunę środowiska naturalnego,
organizacja towarzyskich zawodów wędkarskich z zachowaniem
regulaminowych zasad,
organizacja zawody dla dzieci mające na celu zapoznanie się z gatunkami
ryb,
określanie w porozumieniu z ichtiologiem sposoby zarybienia.

3. MARKLOWICE
3.1. Klub Hodowców Drobnego Inwentarza w Marklowicach
ul. Krakusa 1, 44-321 Marklowice
nr KRS: 0000258626
Cele:
•
•
•
•
•

rozpowszechnianie w środowisku hodowli drobnego inwentarza opartej na
wzorcach hodowlanych,
wymiana i doradztwo w zakupie wartościowych zwierząt hodowlanych,
poradnictwo w instruktażu żywienia, higieny oraz budowie pomieszczeń
dla zwierząt,
organizacja szkoleń w zakresie podniesienia poziomu hodowli,
organizacja pokazów, wystaw.

4. PSZÓW
4.1. Grupa Motocyklowa „HANYSY”
ul. Traugutta 1, 44-370 Pszów
nr KRS: 0000467894
Cele:
•
•
•

promocja miasta, powiatu, regionu,
propagowanie świadomego i bezpiecznego użytkowania pojazdów
mechanicznych,
działalność charytatywna,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

organizacja imprez, zjazdów, zlotów, koncertów i spotkań kulturalnych,
organizacja i wspieranie warsztatów, wyjazdów dla dzieci i młodzieży
zagrożonej wykluczeniem społecznym,
przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi, wspieranie materialne
i merytoryczne ognisk poza szkolnych i świetlic środowiskowych,
prowadzenie zajęć z zakresu mechaniki pojazdów i wiedzy
motoryzacyjnej,
wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży,
wspieranie kultury, ochrony dóbr tradycji, w szczególności tradycji
regionalnych,
wspieranie porządku i bezpieczeństwa oraz przeciwdziałanie patologiom,
wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej i współpracy ze
społeczeństwami spoza unii europejskiej,
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
promocja zdrowia i wspieranie akcji krwiodawstwa, dawców szpiku
i organów.

5. RADLIN
5.1. Zrzeszenie Miłośników Drobnego Inwentarza Radlin
ul. Mariacka 9, 44 310 Radlin
Cele:
• reprezentowanie i zrzeszanie hobbystów - miłośników prowadzących
hodowlę drobnego inwentarza, a mianowicie: królików, drobiu rasowego,
ptactwa wodnego, gołębi rasowych, bażantów, przepiórek i innych
drobnych zwierząt,
• organizowanie wystaw, szkoleń zawodowych i innych form działania
mających na celu rozwój hodowli drobnego inwentarza.

6. RYDUŁTOWY
6.1. Stowarzyszenie Cassiopeia Expedition
ul. Sikorskiego 18A, 44-280 Rydułtowy
nr w ewidencji: 19
Cele:
•
•

organizowanie dla swoich członków i ich rodzin oraz innych zaproszonych
przez stowarzyszenie osób niekomercyjnych rejsów i wypraw żeglarskich
propagowanie żeglarstwa,
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•
•
•

krzewienie wiedzy o żeglarstwie i jego historii, w tym o dziedzictwie
Hanzy,
propagowanie sportu i odpowiedzialnej turystyki,
wspieranie jednostek samorządu terytorialnego, organizacji i podmiotów
gospodarczych, które działają lub zamierzają podjąć działania na rzecz
osiągnięcia powyższych celów, żeglarskie szkolenie młodzieży lub
dorosłych osób chcących podnosić umiejętności żeglarskie.

6.2. Stowarzyszenie Wędkarskie „Machnikowiec”
w Rydułtowach
ul. Strzelców Bytomskich 29, 44-280 Rydułtowy
Cele:
•
•
•
•
•

popularyzacja wędkarstwa jako formy wypoczynku,
współzawodnictwo sportowe,
użytkowanie zbiornika wodnego „Machnikowiec”,
działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
organizacja zawodów wędkarskich dla osób dorosłych, jak również dzieci
i młodzieży a także współpraca z organizacjami ekologicznymi,
samorządem lokalnym oraz KWK „Rydułtowy-Anna”.

7. WODZISŁAW ŚLĄSKI
7.1. Fundacja „Astrohunters”
ul. Marii Dąbrowskiej 7, 44-373 Wodzisław Śląski
nr KRS: 0000611233
Cele:
•
•
•
•
•
•
•
•

upowszechnianie wiedzy z zakresu astronomii i badań kosmicznych,
prowadzenie i wspieranie działalności dydaktycznej z zakresu astronomii
i badań kosmicznych,
prowadzenie i wspieranie działalności naukowej z zakresu astronomii oraz
badań interdyscyplinarnych obejmujących astronomię,
rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne rozwiązywanie
problemów społecznych,
propagowanie i wspieranie działalności artystycznej i kulturalnej,
promowanie ekologicznych postaw,
ochrona środowiska przyrodniczego oraz edukacja w tym zakresie,
podniesienie świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu
i przeciwdziałanie tym zmianom,
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•

promowanie postaw mających na celu rozwijanie zainteresowań, pasji,
doświadczenia zawodowego.

7.2. Koła Polskiego Związku Wędkarskiego na terenie powiatu
wodzisławskiego
Koło nr 62 Wodzisław Śląski
ul. Skrzyszowska 2F, 44-300 Wodzisław Śląski
Koło nr 50 w Rydułtowach
ul. Barbary 16, 44-280 Rydułtowy
Koło nr 48 w Radlinie
ul. Korfantego 52, 44-310 Radlin

7.3. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Cele:
• popularyzowanie wśród społeczeństwa wiedzy z zakresu numizmatyki oraz
ochrony i konserwacji zabytków numizmatycznych,
• współdziałanie ze środowiskami i towarzystwami archeologicznymi
w zakresie archeologicznych odkryć zabytków numizmatycznych, pomoc
przy ich inwentaryzacji i zabezpieczaniu,
• pogłębianie wiedzy z zakresu numizmatyki wśród członków towarzystwa,
• informowanie wzajemne członków towarzystwa o podejmowanych pracach
i osiągnięciach naukowych
• wpieranie, opieka i ukierunkowanie naukowego kolekcjonerstwa
numizmatycznego,
• współdziałanie z innymi instytucjami w celu eliminowania fałszerstw
numizmatycznych oraz związanych z tym nadużyć na szkodę społeczną,
• prowadzenie badań naukowych,
• organizowanie sesji i posiedzeń naukowych, odczytów,
• organizowanie wystaw i pokazów.

7.4. Oddziały PTN na terenie powiatu wodzisławskiego
PTN Oddział Wodzisław Śląski
ul. Ks. Konstancji 12, 44-300 Wodzisław Śląski
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7.5. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Okręg
”Śląsk-Południe”
ul. Wańkowicza 5, 44-300 Wodzisław Śl.
nr KRS: 0000316685
Cele:
•
•
•
•
•
•
•

zrzeszanie hodowców gołębi pocztowych,
racjonalny rozwój hodowli gołębia pocztowego,
rozszerzanie wśród członków wiedzy o życiu ptaków,
organizowanie lotów i wystaw w ramach sportu i rekreacji,
prowadzenie działalności wychowawczej wśród członków związku
i sympatyków,
propagowanie zasad etyki hodowlanej i stwarzanie warunków do
realizowania tych zasad,
hodowla gołębi pocztowych i organizacja lotów konkursowych z kraju
i z zagranicy.

7.6. Oddziały na terenie powiatu wodzisławskiego
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Rydułtowy
ul. Raciborska 265 c, 44-280 Rydułtowy
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Godów
ul. Olszyńska 8, 44-348 Skrzyszów
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Pszów
ul. Kusocińskiego 5c, 44-370 Pszów
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Gorzyce
ul. Kopernika 4, 44-350 Gorzyce

7.7. Stowarzyszenie Florystów Polskich
ul. Wodzisławska 37 a, 44-351 Turza Śląska
www.floryscipolscy.pl
nr KRS: 0000414122
Cele:
• promocja, rozwój i wspierania florystyki,
• integracja środowiska florystycznego,
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•

upowszechnianie, podtrzymywanie i rozwijanie florystyki w regionach,
propagowania wiedzy z zakresu florystyki wśród młodzieży i innych grup
społecznych,
pogłębianie wiedzy i umiejętności florystycznych,
odkrywanie i wspieranie talentów florystycznych,
organizowanie konkursów i wystaw oraz wspierania innych organizatorów,
działalność wspomagająca rozwój małej i średniej przedsiębiorczości,
w tym przedsiębiorczości rodzinnej m.in. poprzez dążenie do
wprowadzenia ustawy o rynkach hurtowych,
krzewienie kultury i podtrzymywanie tradycji wręczania kwiatów,
podtrzymywanie tradycji, folkloru i sztuki florystycznej,
działanie na rzecz integracji florystyki europejskiej oraz rozwijanie
kontaktów i współpracy między florystami,
popularyzacja florystyki w mediach,
działalność charytatywna,
wspieranie inicjatyw zmierzających do stabilizacji sytuacji ekonomicznej
florystów polskich poprzez ich integrację i wprowadzanie najnowszych
rozwiązań gospodarczych w dziedzinie florystyki,
działalność szkoleniowa w celu podnoszenia wiedzy i doświadczenia
członków stowarzyszenia w zakresie florystyki i prowadzonej przez nich
działalności gospodarczej,
promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja
zawodowa,
szeroko rozumiana ekologia, ochrona środowiska w celu realizacji zasady
zrównoważonego rozwoju.

7.8. Stowarzyszenie „Z wędką przez życie”
ul. Rybnicka 8/2, 44-300 Wodzisław Śląski
nr KRS: 0000800301
Cele:
•
•
•
•
•
•

uświadamianie dzieci i młodzieży o wartości przyrody w ich życiu,
stwarzanie warunków do rozwoju wiedzy o wędkarstwie, rozwoju pasji
w zgodzie z przyrodą,
upowszechnianie wiedzy o środowisku przyrodniczo-kulturowym naszego
regionu, głównie dorzecza Olzy i odry,
integrowanie dzieci i młodzieży oraz zachęcanie do nawiązywania więzi
koleżeńskich w życiu rzeczywistym,
działania w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego,
kształtowanie wśród społeczeństwa właściwego stosunku do ochrony
przyrody, środowiska, zwierząt, krajobrazu,
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•

współpraca z organami państwowymi i samorządu terytorialnego,
organizacjami gospodarczymi i społecznymi jak i organizacjami
naukowymi w zakresie organizacji, prowadzenia doskonalenia metod
ochrony środowiska przyrodniczego oraz zasobów kulturowych.

7.9. Śląski Klub Motorowy
ul. Jastrzębska 136, 44-304 Wodzisław Śląski
nr KRS: 0000609801
Cele:
•
•
•
•

•
•
•
•

•

działalność oświatowa, krzewienie wśród społeczeństwa wiedzy
motoryzacyjnej,
rozwój sportów motorowych,
rozwój krajowej, zagranicznej turystyki motorowej i caravaningowej,
ochrona praw i reprezentowania interesów zmotoryzowanych,
a szczególnie swoich członków oraz prowadzenie innej działalności
w zakresie motoryzacji,
popularyzowanie historii i tradycji motoryzacji oraz kultywowania opieki
nad zabytkowymi pojazdami mechanicznymi,
propagowanie ratownictwa drogowego oraz szkolenie w tym zakresie,
podnoszenie umiejętności kierowania pojazdami motorowymi
i zachowania się na drogach,
prowadzenie działań mających na celu zapobieganie i ograniczanie
skutków społecznych związanych z nadużywaniem alkoholu i innymi
uzależnieniami,
kształtowanie właściwych postaw, odnoszących się do wyborów
związanych z dbaniem o własne zdrowie, ciekawego i aktywnego
spędzania wolnego czasu, rozwijaniu zdolności i umiejętności oraz
pogłębiania zainteresowań.
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