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1. GODÓW 

1.1. Stowarzyszenie Sunny Band 

ul. Powstańców Śląskich 175, 44-340 Godów 

nr KRS: 0000746645 

Cele:  

• upowszechnianie wiedzy ogólnomuzycznej oraz propagowanie muzyki 

jazzowej, 

• działalność edukacyjna, 

• działania promujące młode talenty muzyczne, 

• podnoszenie poziomu artystycznego poszczególnych członków 

stowarzyszenia, 

• organizowanie i udział w imprezach okolicznościowych na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, 

• współpraca z innymi stowarzyszeniami i organizacjami w kraju i za 

granicą, 

• promocja big-bandu "Sunny Band", 

• promocja muzyczna regionu, ze szczególnym uwzględnieniem Gminy 

Godów.  

1.2. Stowarzyszenie Vladislavia 

ul. Na Górze 28, 44-341 Skrbeńsko 

strona internetowa: www.zespolvladislavia.pl 

nr KRS: 0000345844 

Cele: 

• upowszechnianie amatorskiej i zawodowej twórczości ludowej, 

• upowszechnianie polskiej kultury ludowej, 

• kultywowanie zwyczajów i tradycji ludowych, 

• promowanie polskiej kultury ludowej na terenie kraju i za granicą. 

 

2. GORZYCE 

2.1. FUNDACJA PROGRESSIO ET MUSICA 

ul. Bogumińska 58, 44-351 Gorzyce 

nr KRS: 0000882066 
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Cele:  

• promowanie kultury i sztuki muzycznej, 

• promowanie kultury i sztuki tanecznej oraz teatralnej, 

• propagowanie i wspieranie przedsięwzięć z dziedziny kultury i sztuki, 

w tym koncertów nagrań i wydawnictw muzycznych, 

• wspomaganie amatorskiego i profesjonalnego ruchu muzycznego, 

• wspieranie twórców i wykonawców, w tym solistów i zespołów 

muzycznych, 

• wydawanie nut, partytur, książek o tematyce muzycznej, tanecznej, 

teatralnej, 

• organizowanie koncertów, spektakli oraz innych wydarzeń kulturalnych 

• organizowanie tanecznych i teatralnych projektów integracyjnych 

• dla osób pełno i niepełnosprawnych w tym zajęć, warsztatów, spektakli, 

• koncertów 

• upowszechnianie kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu dla osób 

• niepełnosprawnych oraz dla grup integracyjnych. 

2.2. Stowarzyszenie kulturalno-społeczne „KAHAL" 

ul. Wodzisławska 16, 44-352 Czyżowice 

nr KRS: 0000436158 

Cele: 

• troska o ochronę, przekazywanie i pielęgnowanie w rodzinach wartości 

chrześcijańskich oraz wartości etycznych i kulturowych, 

• pomoc rodzinom w pogłębianiu więzi małżeńskiej i rodzicielskiej; 

upowszechnianie ekologicznych metod prokreacji, 

• przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom w rodzinie, 

• przeciwdziałanie zachowaniom mającym znamiona nacjonalizmu, 

antysemityzmu oraz wszelkim formom dyskryminacji ze względu na 

pochodzenie, płeć, światopogląd i wyznawaną religię, 

• promowanie walorów kulturowo-historycznych lokalnej społeczności na 

forum krajowym oraz międzynarodowym oraz atrakcji turystycznych 

regionu. 

3. MARKLOWICE 

3.1. Akademia Rozwoju Kreatywnego 

ul. Wyzwolenia 117, 44-321 Marklowice 

nr KRS: 0000524725 
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Cele: 

• prowadzenie działalności użytecznej w sferze zadań publicznych 

obejmującej: naukę, edukację, oświatę i wychowanie, krajoznawstwo oraz 

wypoczynek dzieci i młodzieży, pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom 

i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych 

rodzin osób, działalność charytatywna, podtrzymywanie tradycji 

narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej, działalność na rzecz mniejszości narodowych, 

ochronę i promocje zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 

kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji, upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu, ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa 

przyrodniczego. 

3.2. Stowarzyszenie Artystyczne Zespołu APLAUZ 

ul. Wyzwolenia 154, 44-321 Marklowice 

www.aplauz-marklowice.eu 

nr KRS: 0000388156 

Cele:  

• szerzenie i propagowanie działań związanych z szeroko pojętą edukacją 

i kulturą oraz propagowanie działań artystycznych i rekreacyjnych na 

rzecz gminy i ich mieszkańców. 

3.3. Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Mieszany „SPÓJNIA” 

Marklowice z siedzibą w Marklowicach 

ul. Wyzwolenia 134, 44-321 Marklowice 

nr KRS: 0000045199 

Cele: 

• zaspokajanie potrzeb w dziedzinie muzyki w społeczeństwie poprzez 

naukę śpiewu, prezentację utworów dawnych mistrzów i kompozytorów 

współczesnych, 

• propagowanie twórczości artystycznej polskich i zagranicznych autorów, 

• podnoszenie poziomu artystycznego członków stowarzyszenia, 

• kształtowanie wrażliwości muzycznej u słuchaczy, 

• społeczno-wychowawcze działania na rzecz umuzykalnienia społeczeństwa 

a zwłaszcza dzieci i młodzieży. 
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4. PSZÓW 

4.1. Fundacja Muzyczna Orkiestry KWK ANNA im. Wiktora 

Kamczyka 

ul. Oraczy 210 c, 44-373 Pszów 

nr KRS: 0000225991 

Cele: 

• tworzenie i rozpowszechnianie kultury muzycznej, 

• organizowane imprez kulturalnych i artystycznych w tym o charakterze 

masowym jak festyny, biesiady, 

• edukacja muzyczna, 

• popularyzowanie polskiej twórczości muzyczno-artystycznej w kraju i za 

granicą poprzez udział w konkursach i festiwalach muzycznych, 

• wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, a w szczególności ruchu 

instrumentalnego, wokalnego i tanecznego,  

• podejmowanie działań wychowawczych służących muzycznemu rozwojowi 

dzieci i młodzieży szkolnej poprzez kształtowanie u nich postaw 

aktywności społecznej, 

• świadczenie usług w zakresie edukacji muzycznej, 

• świadczenie usług muzycznych, 

• świadczenie usług reklamowych. 

4.2. Towarzystwo Przyjaciół Pszowa z siedzibą w Pszowie 

ul. Traugutta 12, 44-370 Pszów 

nr KRS: 0000004357 

Cele: 

• pobudzanie wśród społeczeństwa zainteresowań i przywiązania do 

postępowych tradycji Pszowa, 

• 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, 

• współdziałanie z Urzędem Miejskim i innymi instytucjami w zakresie 

działań podejmowanych na rzecz realizacji społecznych celów rozwoju 
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miasta, zwłaszcza w zakresie poprawy estetyki, rozwiązań 

urbanistycznych i architektonicznych, ochrony pomników i pamiątek 

przeszłości oraz rozbudowy obiektów kulturalnych i doskonalenia ich 

funkcjonowania. 

5. RADLIN 

5.1. Radlińskie Towarzystwo Kulturalne z siedzibą w Radlinie 

ul. Mariacka 9, 44-310 Radlin 

nr. KRS: 0000002776 

Cele: 

• wyzwalanie, popieranie i rozwijanie inicjatywy społecznej służącej 

upowszechnianiu kultury wśród społeczeństwa naszego miasta i regionu, 

• reaktywowanie i rozwijanie tradycji kulturalnej miasta Radlina i regionu. 

5.2. Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Mieszany „im. Juliusza 

Słowackiego” z siedzibą w Radlinie 

ul. Mariacka 9, 44-310 Radlin 

nr KRS:0000004886 

Cele: 

• zaspokajanie potrzeb w dziedzinie muzyki poprzez naukę śpiewu, 

prezentację utworów dawnych mistrzów i kompozytorów współczesnych, 

kształtowanie smaku muzycznego, 

• propagowanie twórczości artystycznej polskich i zagranicznych autorów, 

• podnoszenie poziomu artystycznego członków Stowarzyszenia 

Śpiewaczego, 

• kształtowanie wrażliwości muzycznej u słuchaczy, 

• społeczno-wychowawcze działania na rzecz umuzykalnienia społeczeństwa 

a zwłaszcza dzieci i młodzieży,  

• uczestniczenie w świeckich i religijnych imprezach okolicznościowych oraz 

kontynuowanie spotkań towarzyskich z okazji patronalnego św. Cecylii, 

walnych zebrań i zapraszanie byłych członków chóru. 

5.3. Zespół Chóralny SonArte 

ul. Mariacka 9, 44-310 Radlin 

nr w ewidencji: 21 
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Cele: 

• popularyzacja muzyki chóralnej, 

• doskonalenie warsztatu wokalnego członków zespołu, 

• działania na rzecz rozwoju kultury. 

5.4. Stowarzyszenie ZIELONA WYSPA  

ul. St. Mikołajczyka 3, 44-310 Radlin 

nr KRS: 0000766502 

e-mail: stowarzyszenie.zielona.wyspa@onet.pl 

Cele: 

• aktywizacja ludzi do działań na rzecz dzieci, młodzieży, mieszkańców 

Radlina, 

• zagospodarowanie czasu pozaszkolnego młodzieży i dzieci poprzez 

upowszechnianie zajęć sportowo-kulturalnych, odpowiedniego zachowania 

i poszanowania wartości, tradycji, dóbr kultury. 

6. RYDUŁTOWY 

6.1. Orkiestra KWK Rydułtowy 

ul. Adama Mickiewicza 15, 44-280 Rydułtowy 

nr KRS: 0000780060 

Cele: 

• tworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej w różnorodnych formach, 

wśród aktualnych i byłych pracowników KWK Rydułtowy, oraz dla 

szerokiego kręgu odbiorców w kraju i  za granicą, 

• zaspokajanie potrzeb kulturalnych wynikających z tradycji KWK 

Rydułtowy i środowiska górniczego w tym tradycji orkiestr dętych, 

• popularyzowanie polskiej twórczości muzyczno-artystycznej w kraju i za 

granicą poprzez udział w konkursach, pokazach i festiwalach orkiestr 

dętych i zespołów muzycznych, tanecznych, wokalnych, teatralnych itp. 

• wspieranie amatorskiego, społecznego ruchu artystycznego, 

• podejmowanie społecznych działań wychowawczo-edukacyjnych, 

służących muzycznemu i artystycznemu rozwojowi dzieci i młodzieży oraz 

kształtowaniu postaw twórczych, 

• działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
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• działalność charytatywna, 

• podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania 

polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej 

i kulturowej, 

• działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 

regionalnego, 

• działalność na rzecz integracji cudzoziemców, 

• działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 

• promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 

pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 

• działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 

• działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

• działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości, 

• działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

• rozwój nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 

• działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci 

i młodzieży, 

• działalność kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego, 

• turystyki i krajoznawstwa, 

• dalej jak w §6 statutu. 

6.2. Stowarzyszenie GRYdułtowy 

ul. Skalna 1, 44-280 Rydułtowy 

nr w ewidencji stowarzyszeń zwykłych: 32 

Cele: 

• wspieranie, promowanie, organizowanie i generowanie szeroko pojętych 

działań kulturalnych, przy szczególnym uwzględnieniu promowania gier 

planszowych wśród dorosłych, młodzieży i dzieci; 

• zachęcanie do rozwoju oraz ćwiczenia kreatywnego i analitycznego 

myślenia poprzez zabawę podczas gry; 

• ochrona i promocja kulturowego dziedzictwa miasta Rydułtowy i regionu; 

• podejmowanie i wspieranie prorozwojowych inicjatyw w Rydułtowach 

i w regionie; 

• kształtowanie twórczych i obywatelskich postaw wśród dzieci i młodzieży; 

• działanie na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych; 

• rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

• rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 

• działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

• działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 
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• działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

• ochrona i promocja zdrowia; 

• organizacja turniejów oraz spotkań w celach charytatywnych; 

• pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

• promocja i organizacja wolontariatu. 

6.3. Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Radoszowik 

ul. Św. Jacka 2, 44-280 Rydułtowy 

nr KRS: 0000432006 

Cele: 

• organizowanie działalności społecznej, kulturalnej i oświatowej, rozwijanie 

uzdolnień twórczych i intelektualnych poprzez uczestniczenie w 

działalności artystycznej, oświatowej i wychowawczej, a także 

organizowanie działalności charytatywnej, 

• prowadzenie kursów językowych, organizowanie imprez o charakterze 

kulturalnym. 

7. WODZISŁAW ŚLĄSKI 

7.1. „Baszta” 

ul. Bogumińska 8,  44-300 Wodzisław Śląski 

nr KRS: 0000432006 

Cele:  

• odbudowa baszty w Wodzisławiu Śląskim oparta o wszelkie dostępne 

i istniejące źródła, 

• organizacja, wspieranie i kreacja imprez o charakterze kulturalnym 

i historycznym na terenie między innymi powiatu wodzisławskiego, 

• dbałość o systematyczny rozwój baszty w Wodzisławiu Śląskim, 

• kształtowanie pozytywnych opinii i ocen o działalności 

upowszechnieniowej, edukacyjnej i wydawniczej o kulturze i historii 

regionu, 

• upowszechnianie kultury, sztuki oraz podtrzymywanie tradycji 

regionalnych i narodowych, pielęgnowanie świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej, 

• pozyskiwanie sponsorów dla działalności statutowej, 
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• organizacja czasu wolnego, jak również kształtowanie nawyków 

aktywnego i zdrowego stylu życia bez nałogów w grupach zwiększonego 

ryzyka szczególnie wśród dzieci i młodzieży. 

7.2. Chóry i zespoły śpiewacze działające na terenie powiatu 

Gmina Godów 

▪ Zespół Folklorystyczny Ballada – Godów, ul. 1 Maja 93, 44-340 Godów 

▪ Zespół Śpiewaczy Kalina – Łaziska, ul. Powstańców 38, 44-340 Godów, 

Łaziska-Rybnickie 

▪ Echo – Gołkowice, ul. 1 Maja 93, 44-340 Godów 

▪ Absolwent – Skrzyszów, ul. 1 Maja 93, 44-340 Godów 

▪ Familijo – Skrzyszów, Ośrodek Kultury w Skrzyszowie 

▪ ul. Wyzwolenia 12, 44-348 Skrzyszów 

▪ Melodia – Skrebeńsko, ul. Zielona 25, 44-341 Skrbeńsko 

▪ Podbuczanki – Podbucze, ul. 1 Maja 93, 44-340 Godów 

▪ Chór Ewangelicki, Ośrodek Kultury w Gołkowicach, ul. 1 Maja 101,  44-

341 Gołkowice 

Gmina Gorzyce 

▪ Chór Moniuszko – Czyżowice, ul. Strażacka 8, 44 – 352 Czyżowice (adres 

do korespondencji: ul. Polna 5, 44 – 352 Czyżowice) 

▪ Chór Lira w Turzy Śląskiej 

▪ Słowik nad Olzą, ul. Szkolna 7, 44-350 Olza 

▪ Zespół Śpiewaczy Olzanki, ul. Szkolna 7, 44-350 Olza 

▪ Chór Melodia Osiny 

▪ Chór Comentus Domino Gorzyce, ul. Mickiewicza 3, 44-350 Gorzyce 

Lubomia 

▪ Chór Echo - Syrynia 

▪ Chór Lutnia - Lubomia 
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Pszów 

▪ Chór Mieszany „Cecilianum” – Krzyżkowice, ul. Dworska 22, 44-370 Pszów 

▪ Chór Mieszany „Cecylia”, ul. Andersa 23, 44-370 Pszów 

▪ Zespół Kameralny „AD LIBITUM”, ul. Czyżowicka 15, 44-362 Rogów 

Marklowice 

Chór Spójnia 

Radlin 

▪ Chór Mieszany „Jadwiga” w Wodzisławiu – Radlinie, ul. Chrobrego 32, 44 - 

313 Radlin 

▪ Chór Męski Echo – Biertułtowy, ul. Mariacka 9, 44-310 Radlin (adres 

korespondencyjny: ul. Dębowa 43/10, 44 - 313 Wodzisław Śląski) 

▪ Orkiestra Dęta KWK Marcel – Radlin, ul. Mariacka 9, 44-310 Radlin 

Rydułtowy 

▪ Chór Mieszany „Lira”- Rydułtowy, ul. Ks. B. Szyszki 1, 44 – 280 Rydułtowy 

(adres korespondencyjny: Osiedle Na Wzgórzu 82, 44 – 280 Rydułtowy) 

▪ Towarzystwo Śpiewu „Cecylia” – Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 93/72, 44 - 

280 Rydułtowy 

▪ Orkiestra KWK Rydułtowy – Anna, ul. A. Mickiewicza 15, 44-280 

Rydułtowy 

Wodzisław Śląski 

▪ Chór „ASSUMPTIO BEATAE MARIE WIRGINS”, ul. Kościelna 1, 44-300 

Wodzisław Śląski 

▪ Chór „Cantata”, ul. Radlińska 52, 44-286 Wodzisław Śląski 

7.3. „Fundacja Teatru Wodzisławskiej Ulicy – TWU im. Doroty 

Nowak” 

ul. Bolesława Chrobrego 143 c, 44-313 Wodzisław Śląski 

nr KRS: 0000533478 

Cele: 
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• prowadzenie działalności w zakresie kultury, nauki, edukacji, oświaty 

i wychowania, szczególnie w aspektach kształtowania postaw 

obywatelskich i rozwoju demokracji, 

• wspieranie inicjatyw lokalnych służących powstawaniu sztuki i kultury, 

• upowszechnianie i promowanie działań artystycznych i kulturalnych oraz 

zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży, dorosłych i osób 

wykluczonych, 

• wspieranie, również finansowe artystów i szeroko pojętej działalności 

artystycznej, 

• pogłębianie i promowanie kultury, czytelnictwa i edukacji, m.in. poprzez 

spektakle, happeningi, środki medialne, działalność wydawnicza i nowe 

technologie, 

• 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, 

• promowanie modelu integracji globalnej opartego na wartościach kultury 

z pełnym poszanowaniem innych religii i kultur, 

• pogłębianie i promowanie kultury i nauki polskiej w Europie i na świecie, 

• finansowe wspieranie inicjatyw innych podmiotów i organizacji, których 

działalność jest zbieżna z celami statutowymi fundacji, 

• inspirowanie działalności i sprawowanie pieczy nad działalnością 

i rozwojem podmiotów, 

• promocja i organizacja wolontariatu. 

7.4. Fundacja Muzyka Bez Granic 

ul. Wincentego Styczyńskiego 2, 44-300 Wodzisław Śląski 

nr KRS: 0000892954 

Cele: 

• działalność oświatowo-kulturalna, szczególnie w zakresie popularyzacji 

muzyki, 

• działalność eliminująca bariery społeczne wykorzystująca działalność 

kulturalno-oświatową, 

• działalność w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego, 

• działalność w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji 

narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej, 

• działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów 

i współpracy miedzy społeczeństwami, 

• działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, 
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• działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 

• działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 

• działania w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty 

i wychowania, 

• działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

• promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, pomoc Polonii i Polakom za 

granicą, 

• promocja i organizacja wolontariatu, 

• działalność charytatywna, 

• organizacja wypoczynku dla grup społecznych, w celu eliminowania barier 

społecznych. 

7.5. „Kokoszycka Grupa Art.” 

ul. Marii Dąbrowskiej 26, 44-373 Wodzisław Śląski 

nr w ewidencji: 27 

Cele: 

• tworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej w mieście i na terytorium 

całego kraju, 

• pielęgnowanie i podtrzymywanie tradycji amatorskiego ruchu 

śpiewaczego, 

• promocja i popieranie tradycji i folkloru śląskiego, 

• społeczno-wychowawcze działania dla umuzykalnienia środowiska, 

• kształtowanie i umacnianie patriotycznych i obywatelskich postaw 

i sprzyjających rozwojowi społecznemu, 

• rozwijanie i popularyzowanie postaw filantropijnych i postaw 

sprzyjających rozwojowi społecznemu, 

• reprezentowanie interesów stowarzyszenia i innych organizacji, 

społecznych działających na terenie miasta wobec organizacji 

samorządowej i rządowej, 

• działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów 

i współpracy między społeczeństwami, 

• wspieranie lokalnych form artystycznych. 

7.6. Polskie Towarzystwo Kulturalne - Oddział w Wodzisławiu 

Śląskim  

ul. PCK 26/18,  44-300 Wodzisław Śląski 

nr KRS: 0000235114 

Cele: 
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• podtrzymywanie oraz promocja tradycji i kultury Śląska, Zagłębia 

Dąbrowskiego i Małopolski, 

• działalność wspomagająca integrację oraz rozwój wspólnot i społeczności 

lokalnych, 

• promowanie twórczości lokalnych twórców i artystów, 

• ochrona i promocja zdrowia oraz profilaktyka uzależnień, 

• upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, krajoznawstwa oraz form 

aktywnego wypoczynku, 

• upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 

obywatelskich, 

• pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej, w tym świadomości wspólnego dziedzictwa 

kultury chrześcijańskiej, 

• działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów 

i współpracy między społeczeństwami, 

• promocja i organizowanie wolontariatu, 

• organizowanie wolnego czasu dzieciom i młodzieży, w tym ze środowisk 

zagrożonych patologią społeczną, 

• diagnozowanie środowiska lokalnego w zakresie problemów związanych 

z patologią i niedostosowaniem społecznym dzieci i młodzieży, 

• pomoc psychologiczna, pedagogiczna i materialna ofiarom przemocy 

fizycznej i psychicznej,  

• działalność charytatywna, 

• działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 

• działalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 

• działalność na rzecz mniejszości narodowych, w tym polskiej mniejszości 

narodowej za granicą, 

• 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. 

7.7. Stowarzyszenie „OCHOTNICZY SZWADRON 3 PUŁKU 

UŁANÓW ŚLĄSKICH" 

ul. Pszowska 301 a, 44-373 Wodzisław Śląski 

nr KRS: 0000350109 

Cele: 

• pielęgnowanie, utrwalanie i propagowanie historii związanej z kawalerią 

polską, 

• pielęgnowanie historii 3 pułku ułanów śląskich, 
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• organizacja imprez i uroczystości patriotycznych oraz innych 

utrwalających w pamięci chwałę polskiego oręża, 

• popularyzacja dziedzictwa kulturowego ziemi śląskiej i regionu, 

• prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowej i edukacyjnej, 

• organizacja szkoleń, pokazów, rajdów o charakterze kawaleryjskim, 

• promocja jeździectwa konnego. 

7.8. Stowarzyszenie Fotobalans 

ul. Mieszka 10, 44-300 Wodzisław Śląski 

nr KRS: 0000369954 

Cele: 

• zrzeszanie osób zajmujących się działalnością fotograficzną i pokrewną, 

• wszechstronny rozwój twórczości fotograficznej członków, obejmującej 

także nowe formy zapisu i przekazu obrazu, 

• popularyzacja fotografii jako dziedziny kultury i sztuki, 

• organizacja imprez kulturalnych, warsztatów, wykładów, szkoleń, 

konkursów fotograficznych, 

• organizacja wystaw fotograficznych dla członków Stowarzyszenia, 

• organizacja plenerów fotograficznych, 

• działanie na rzecz ochrony swobody wypowiedzi twórczej, 

• reprezentowanie ruchu fotograficznego na terenie działalności, 

• promowanie za pomocą fotografii walorów krajoznawczych oraz folkloru 

regionów Polski ze szczególnym uwzględnieniem Ziemi Wodzisławskiej, 

• promocja miasta, powiatu oraz regionu jako miejsca kultury i sztuki przez 

realizację działań statutowych, 

• ochrona dorobku polskiej fotografii, a także upowszechnianie jej w kraju 

i za granicą., 

• rozwijanie i utrwalanie współpracy między społecznościami fotografów 

w kraju i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem krajów 

członkowskich Unii Europejskiej. 

7.9. Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznych 

"PIECHOTA HEER" 

ul. Pszowska 51, 44-286 Wodzisław Śląski 

nr w ewidencji: 6 

Cele:  

• rozwijanie i pomnażanie dorobku polskiej kultury narodowej i dziedzictwa 

europejskiego, realizowanie, wspieranie i rozbudzanie inicjatyw 
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obywatelskich na rzecz rozwoju lokalnego, sportowego i społecznego 

kulturalnego, 

• inicjowanie i organizowanie działań w sferze kultury, sztuki, ochrony 

dziedzictwa narodowego, 

• podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie 

polskości oraz rozwijanie świadomości narodowej, obywatelskiej 

i kulturowej, 

• działalność wspomagająca rozwój wspólnot oraz społeczności lokalnych, 

• upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 

obywatelskich, 

• promowanie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 

pracy, 

• działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, 

• diagnozowanie zasobów i potrzeb społeczności lokalnych, 

• działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty 

i wychowania, 

• wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz działania w sferze 

sportu i rehabilitacji, 

• działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa, 

• organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, 

• działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, 

• działalność na rzecz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom, 

osobom, w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych 

rodzin i osób, 

• działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

• przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 

• działalność charytatywna, 

• działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 

• działalność na rzecz rodziny, rodzicielstwa, upowszechniania praw 

dziecka, 

• działalność na rzecz organizacji pozarządowych, 

• wspieranie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego, 

• inicjowanie i organizowanie działań w sferze kultury, sztuki, ochrony 

dziedzictwa narodowego, 

• upowszechnianie działań wszechstronnego rozwoju, edukacji, wychowania 

i promocji oraz zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży 

i dorosłych, 

• prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowej, edukacyjnej, 

wydawniczej, 

• prowadzenie odrębnych sekcji tematycznych w ramach Stowarzyszenia, 

• wspieranie i integracja młodych twórców: profesjonalistów i amatorów, 
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• zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym oraz tworzenie 

i wspieranie form współpracy międzypokoleniowej, 

• wspieranie międzynarodowej współpracy kulturalnej i edukacyjnej, 

• promocja integracji europejskiej, 

• rozwój tolerancji i dialogu międzykulturowego, 

• promocja historii i kultury polskiej w kraju i za granicą, 

• testowanie i tworzenie nowych modeli działania w obszarze kultury, 

• gromadzenie majątku Stowarzyszenia pochodzącego z ewentualnych 

składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku 

stowarzyszenia, ofiarności publicznej (zbiórek publicznych) oraz z dotacji, 

• rekonstrukcja historyczna w oparciu o oryginalne eksponaty i repliki.  

7.10. Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcyjno-Historyczna 

„Powstaniec Śląski” 

ul. Tysiąclecia 74/6, 44-300 Wodzisław Śląski 

nr KRS: 0000369573 

Cele: 

• promowanie historii i kultury śląska, 

• rozwój kulturowy społeczeństwa, 

• krzewienie wiedzy o powstaniach śląskich oraz ich uczestnikach, 

• zachęcanie młodzieży do poznawania historii walk o polskość Śląska oraz 

niepodległość Polski, 

• zapoznawanie społeczeństwa z historią konfliktów zbrojnych w Polsce i na 

świecie, 

• przekazywanie wiedzy o umundurowaniu i wyposażeniu żołnierzy, 

partyzantów i powstańców, 

• zachęcanie społeczeństwa do czynnego udziału w obchodach świąt 

państwowych i narodowych, 

• zapobieganie dewastacji i ochrona przed zapomnieniem oraz opieka nad 

obiektami i miejscami historycznymi, 

• zachęcanie do zwiedzania wystaw oraz miejsc historycznych, 

• propagowanie wiedzy o wydarzeniach historycznych regionu, 

• pogłębianie świadomości patriotycznej młodzieży. 

7.11. Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej  

ul. Pszowska 21, 44-300 Wodzisław Śląski 

nr w ewidencji: 25 

Cele:  
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• prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej dotyczącej obrony 

godności dobrego imienia i pamięci ZWZ/AK i jej żołnierzy, 

• podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowanie 

polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej 

i kulturowej, 

• prowadzenie i inicjowanie badań naukowych nad historią ZWZ/AK 

i innych organizacji niepodległościowych oraz działalności 

publicystycznej i wydawniczej, 

• integrowanie rodzin żołnierzy ZWZ/AK, 

• udział w procesie wychowania młodzieży w duchu patriotyzmu 

i obywatelskiego oddania zgodnie z hasłem „ Bóg, Honor, Ojczyzna”, 

• współpraca z organizacjami, których cele są zbieżne z celami 

Stowarzyszenia, 

• reprezentowanie interesów Stowarzyszenia wobec władz, administracji 

państwowej i samorządowej, instytucji oraz organizacji społecznych. 

7.12. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Saturator 

ul. Przemysława 18d/7, 44-300 Wodzisław Śląski 

nr KRS: 0000589618 

Cele: 

• inicjowanie i organizowanie działań w sferze kultury, sztuki, ochrony 

dziedzictwa narodowego, 

• podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie 

polskości oraz rozwijanie świadomości narodowej, obywatelskiej 

i kulturowej, 

• działalność wspomagająca rozwój wspólnot oraz społeczności 

lokalnych, 

• upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 

obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, 

• promowanie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających 

bez pracy, 

• działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, 

• diagnozowanie zasobów i potrzeb społeczności lokalnych, 

• działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty 

i wychowania, 

• wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz działania w sferze 

sportu i rehabilitacji, 

• działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa, 

• organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, 

• działalność w zakresie ochrony i promocja zdrowia, 
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• działalność na rzecz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom, 

osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych 

rodzin i osób, 

• działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

• przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 

• działalność charytatywna, 

• działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 

• działalność na rzecz rodziny, rodzicielstwa, upowszechniania praw 

dziecka, 

• działalność na rzecz organizacji pozarządowych, 

• wspieranie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego. 

7.13. Stowarzyszenie Sympatyków Zespołu Tanecznego 

„MIRAŻ” 

ul. Kubsza 17, 44-300 Wodzisław Śląski 

nr KRS: 0000356939 

Cele: 

• kształtowanie i rozwijanie zainteresowania tańcem jako formy aktywnego 

spędzania wolnego czasu, 

• wspieranie wychowania dzieci i młodzieży przez udział w innych formach 

tanecznych, 

• rozwój, popularyzacja i upowszechnianie tańca wśród dzieci, młodzieży 

i dorosłych. 

• wspomaganie zespołu tanecznego „MIRAŻ” w kwestiach organizacyjnych, 

programowych, 

• wspieranie finansowe Zespołu Tanecznego „MIRAŻ”, 

• promowanie tańca i zespołu „MIRAŻ” na terenie kraju i poza jego 

granicami, 

• reprezentowanie Stowarzyszenia wobec władz i organizacji tanecznych 

w kraju i za granicą. 

7.14. Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej  

ul. Rynek 20 , 44-300 Wodzisław Śląski 

nr KRS: 0000010099 

Cele: 



22 

 

• promowanie szeroko rozumianej kultur regionalnej, historii lokalnej, 

wiedzy o mieście Wodzisław Śląski oraz Ziemi Wodzisławskiej, 

• otoczenie opieką obiektów zabytkowych i prowadzenie ich odbudowy, 

• gromadzenie dokumentacji historycznej, 

• wydawanie kwartalnika historycznego „Herold Wodzisławski”. 

7.15. Towarzystwo Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej 

I stopnia im. Wojciecha Kilara w Wodzisławiu Śląskim 

ul. Wojska Polskiego 16, 44-300 Wodzisław Śląski 

nr KRS: 0000197720  

Cele: 

• promowanie kultury i sztuki, 

• prowadzenie działalności pedagogicznej w zakresie edukacji artystycznej, 

• propagowanie i podejmowanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi PSM 

I stopnia im. W. Kilara w Wodzisławiu Śl. 

 


