
EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH 

Numer
kolejny w
ewidencji

Nazwa
stowarzyszenia

zwykłego

Data wpisu
do

ewidencji

1. Cel/cele działania
stowarzyszenia

zwykłego

2. Teren działania
stowarzyszenia

zwykłego

3. Środki działania
stowarzyszenia

zwykłego

Adres siedziby
stowarzyszenia

zwykłego

Reprezentacja
stowarzyszenia

zwykłego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Organy kontroli
wewnętrznej

stowarzyszenia
zwykłego

Regulamin
działalności

stowarzyszenia
zwykłego

Status
organizacji

pożytku
publicznego

Przekształcenie
lub rozwiązanie
stowarzyszenia

zwykłego

Likwidator
stowarzyszenia

zwykłego

Zastosowanie
wobec

stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru

Uwagi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Laryska 104 28.06.

2016 r.
1.

1) działalność 
publiczna związana z 
reprezentacją 
stowarzyszenia,
2) dbanie o interes 
mieszkańców, 
członków 
stowarzyszenia,
3) utrzymanie 
otoczenia osiedla 
przy ul. Laryskiej 104 
w nienagannym 
stanie,
4) tworzenie, 
konserwacja i 
utrzymanie 
elementów 
infrastruktury osiedla

Mysłowice, 
ul. Laryska 104b

Zarząd 
w składzie:

Adam Kwak
Prezes

Michał Skiba
Wiceprezes

Sławomir Gaweł-
Kocub 

Sekretarz 

Anna Segieta
Skarbnik 

Stowarzyszenie
zwykłe nie

posiada organu
kontroli

wewnętrznej 

Przyjęty uchwałą z
dnia 10.06.2016 r.

NIE

2. 
Obszar RP, a jego

siedziba Mysłowice
3. 

1)zaangażowanie 
członków w rozwój 
przestrzeni 
obejmującej osiedle,
2) współpraca z 
organizacjami 
administracji 
publicznej oraz 
innymi instytucjami i 
podmiotami, 
kierowanie do nich 
postulatów
3) organizowanie 

Mysłowice, dnia 2020-10-22
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imprez o charakterze
kulturalnym i 
integracyjnym,
4) działalność na 
rzecz porządku i 
bezpieczeństwa 
publicznego 
mieszkańców 
osiedla,
Prowadzenie innych 
działań sprzyjających 
realizacji celów 
stowarzyszenia

2. Mysłowickie
Towarzystwo

Historyczne im.
Jacoba Lustiga

05.10.
2016 r. 

1.
Celem Towarzystwa 
jest chronienie i 
promowanie 
dziedzictwa 
historycznego Miasta
Mysłowice  

Mysłowice, 
ul. Jagiellońska

1/3

Zarząd 
w składzie: 

Bogusław Polak 
Prezes

Remigiusz
Grabiec 

Wiceprezes

Mariusz 
 Gąsiorczyk 
Sekretarz 

Stowarzyszenie
zwykłe nie

posiada organu
kontroli

wewnętrznej

Przyjęty uchwałą z
dnia 28.09.2016 r.

NIE
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2. Teren działania
jest obszar

województwa
śląskiego

Mysłowice, dnia 2020-10-22
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3. 
1) prowadzenie 
badań historycznych,
2) upowszechnianie 
wiedzy historycznej i 
pobudzanie pamięci 
o dziedzictwie, 
zwłaszcza w formie 
publikacji, wystaw, 
wykładów, 
konkursów, 
widowisk, rozwijania 
lokalnej turystyki, 
inicjowania 
pomników, tablic 
pamiątkowych i 
innego rodzaju 
upamiętnień, 
3) sprawowanie 
społecznej opieki nad
zabytkami i 
miejscami pamięci, w
tym wykonywanie 
prac społecznych 
przy nich,
4) opiniowanie 
aktów prawa 
miejscowego w 
zakresie związanym z
celem działalności, a 
także ich inicjowanie,
5) współpracę z 
władzami 
publicznymi, 
jednostkami 
organizacyjnymi i 
osobami fizycznymi 
w urzeczywistnianiu 
celu 
regulaminowego,
6) pielęgnowanie 
pamięci o swym 
patronie, doktorze 
Jacobie Lustigu 
(1810-1874), a także 
o innych osobach, 
społecznościach, 
organizacjach i 
instytucjach 

Mysłowice, dnia 2020-10-22
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3. Stowarzyszenie
Nasza Nadzieja 

12.07.
2017 r. 

1.
1) cykliczne 
spotkania starszych, 
niepełnosprawnych i 
ich rodzin/ 
opiekunów,
2) pomoc 
bezpośrednia dla 
osób starszych, 
niepełnosprawnych, 
oraz ich rodzin/ 
opiekunów/ 
mających problemy z
pielęgnacją poprzez 
poświęcenie im 
wolnego czasu,
3) pomoc 
duszpasterska dla 
potrzebujących takiej
pomocy,
4) rozwijanie i 
promowanie 
inicjatywy, postaw i 
działań sprzyjających 
integrowaniu osób 
starszych, 
niepełnosprawnych 
ze środowiskiem, 
5) wspieranie  
organizacyjne i 
rzeczowe osób 
fizycznych i 
jednostek 
organizacyjnych, 
które podejmują 
działania na rzecz 
osób starszych, 
niepełnosprawnych i 
ich rodzin/ 
opiekunów,
6) pomoc społeczna, 
w tym pomoc 
osobom starszym 
niepełnosprawnym i 
ich rodzinom/ 
opiekunom w 
trudnej sytuacji 
życiowej. 

Mysłowice, 
ul. PCK 209B 

Zarząd 
w składzie: 

Krystyna Jawor 
Prezes

Sylwia Komraus 
V-ce Prezes

Bernadeta
Langer

Sekretarz 

Stowarzyszenie
zwykłe nie

posiada organu
kontroli

wewnętrznej

Z dnia 
20.06.2017 r.

NIE
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Mysłowice, dnia 2020-10-22
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7) inicjowanie i 
występowanie z 
wnioskami 
dotyczącymi 
zaspakajania potrzeb
osób starszych, 
niepełnosprawnych i 
w zakresie opieki, 
leczenia, 
rehabilitacji, 
edukacji, pracy, 
udziału w kulturze i 
rekreacji, w integracji
z otwartym 
środowiskiem.
8) współudział/ 
wolontariat w 
realizacji zadań 
publicznych w 
obszarze pomocy 
społecznej dla osób 
starszych i 
niepełnosprawnych

2. Obszar
Rzeczypospolitej

Polskiej 
siedziba Mysłowice

Mysłowice, dnia 2020-10-22
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3. 
1) inspirowanie, 
organizowanie i 
wspieranie inicjatyw 
zmierzających do 
realizacji celów 
stowarzyszenia,
2) zrzeszanie osób 
starszych, 
niepełnosprawnych 
oraz ich rodzin/ 
opiekunów.
3) aktywne 
uczestnictwo w życiu
społecznym, 
4) utrzymanie więzi 
koleżeńskich wśród 
członków poprzez 
organizowanie 
spotkań cyklicznych, 
spotkań 
okolicznościowych, 
wspólnych wyjazdów
oraz wsparcie w 
rozwiązywaniu 
codziennych 
problemów,
5) przekazywanie 
informacji o 
wszelkiej możliwej 
pomocy w ramach 
NFZ, PFRON, MOPS,
6) współpraca z 
organami 
państwowymi, 
samorządowymi, 
organizacjami 
kościelnymi, 
fundacjami, 
stowarzyszeniami i 
innymi placówkami 
oraz osobami 
fizycznymi w celu 
realizacji zadań 
regulaminowych,
7) organizowanie i 
prowadzenie działań 
w zakresie m.in. 
pomocy 

Mysłowice, dnia 2020-10-22
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4. Ślonska Ferajna 07.02.
2018r. 

1. 
a) rozbudzenie i 
ugruntowanie 
śląskiej tożsamości 
wśród mieszkańców 
Śląska,
b) działania na rzecz 
uznania Ślązaków za 
mniejszość etniczną, 
a ślōnskij gŏdki za 
język regionalny, 
c) działanie na rzecz 
integracji wszystkich 
mieszkańców Śląska 
z regionem,
d) propagowanie 
wiedzy o Śląsku,
e) odrodzenie i 
promocja kultury 
śląskiej oraz 
śląskiego środowiska 
twórczego,
f) promocja i 
kształtowanie 
pozytywnego 
wizerunku śląska,
g) wspieranie 
współpracy 
wszystkich 
mieszkańców Śląska 
– utrzymanie 
wielokulturowości 
regionu,
h) inicjowanie i 
utrzymanie 
kontaktów 
kulturalnych oraz 
ekonomicznych ze 
Ślązakami, 
niezależnie od ich 
aktualnego miejsca 
zamieszkania,
i) działania na rzecz 
integracji 
europejskiej,
j) ochrona praw 
mieszkańców Śląska,
k) współpraca ze 

Mysłowice, 
ul. Tulipanów 12

Przedstawiciel
Stowarzyszenia
Mirella Dąbek

Stowarzyszenie
zwykłe nie

posiada organu
kontroli

wewnętrznej 

Z dnia 
02.02.2018 r.

NIE

Mysłowice, dnia 2020-10-22
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stowarzyszeniami 
regionalnymi, a także
z władzami 
rzędowymi, 
samorządowymi, 
innymi instytucjami i 
placówkami w celu 
rozwoju Śląska,
l) kształtowanie 
wśród mieszkańców 
Śląska aktywnej 
postawy 
obywatelskiej, 

2.
Terenem działania 
stowarzyszenia  jest 
Rzeczypospolita 
Polska 

3. 
a) prowadzenie i 
wspieranie 
działalności 
kulturalno-
oświatowej i 
naukowej (wykłady, 
prelekcje i 
happeningi) służące 
promocji śląskiej 
mowy, historii, 
kultury i tradycji,
b) prowadzenie 
społecznych prac 
porządkowych w 
miejscach o wartości 
historycznych,
c) organizowanie lub 
współorganizowanie 
uroczystości 
upamiętniających 
ważne wydarzenia w 
historii Śląska, 
d) prowadzenie stron
internetowych 
promujących 
działalność 
Stowarzyszenia, 
e) występowanie z 

Mysłowice, dnia 2020-10-22
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wnioskami i opiniami
do właściwych władz 
oraz podejmowanie 
dyskusji i wyrażanie 
opinii w sprawach 
ważnych dla regionu.

5. Mysłowickie
Stowarzyszenie

Ślązaków 

12.06.
2018r.

1. 
1) odrodzenie 
kultury śląskiej,
2) propagowanie 
wiedzy o Śląsku,
3) kształtowanie i 
rozwijanie wśród 
ludności śląska 
aktywnej postawy 
obywatelskiej,
4)współuczestniczeni
e we współczesnej 
integracji wszystkich 
zamieszkujących 
śląsk grup ludności,
5) podtrzymanie 
kontaktów 
kulturowych między 
ślązakami, 

Mysłowice,
ul. Mikołowska 3

Przedstawiciel
Stowarzyszenia
Lucjan Hadasz

Stowarzyszenie
zwykłe nie

posiada organu
kontroli

wewnętrznej

Z dnia 
21.05.2018 r.

NIE

2. 
Teren województwa,

a jego siedziba
Mysłowice

3. 
1) spotkania 
stowarzyszenia,
2) prelekcje,
3) spotkania 
zainteresowanych 
kulturą śląska

6. Stowarzyszenie
Zwykłe

Odbudowy
Pomnika

Powstańców
Śląskich  

12.06.
2018 r.

1.
Celem 
stowarzyszenia jest 
krzewienie i 
propagowanie 
wiedzy o 
Powstaniach 
Śląskich, a w 
szczególności 
doprowadzenie do 
odbudowy 
zniszczonego i 

Mysłowice, 
ul. Rynek 26

Przedstawiciel
Stowarzyszenia
Edward Józef

Duliński

Stowarzyszenie
zwykłe nie

posiada organu
kontroli

wewnętrznej

Z dnia 
10.05.2018 r. 

NIE

Mysłowice, dnia 2020-10-22
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zdewastowanego 
pomnika 
Powstańców Śląskich
usytuowanego przed 
budynkiem byłej 
Dyrekcji KWK w 
Mysłowicach

2.
Miasto Mysłowice, 
województwo śląskie
oraz teren całego 
kraju

3.
Środki na działanie – 
dobrowolne składki 
członków 
stowarzyszenia

7. Stowarzyszenie
na rzecz ochrony
praw lokatorów
w Mysłowicach 

26.06.
2018 r.

1.
a) ochrona praw i 
obowiązków 
lokatorów,
b) działania na rzecz 
stworzenia prawa 
uwzględniającego 
interesy lokatorów,
c) reprezentowanie 
lokatorów wobec 
właścicieli i 
zarządców 
nieruchomości oraz 
ich organizacji,
d) reprezentowanie 
lokatorów wobec 
organów władz 
centralnych i 
samorządowych, 
e) działania na rzecz 
wprowadzenia 
regulacji dotyczących
kwestii czynszów 
korzystnych dla 
lokatorów, 
f) działania na rzecz 
wprowadzenia 
regulacji dotyczących
kwestii nabycia 
mieszkań przez 
najemców na 

Mysłowice, 
ul.

Nowowiejskiego
2a/2

Przedstawiciel
Stowarzyszenia
Grzegorz Kułaga

Stowarzyszenie
zwykłe nie

posiada organu
kontroli

wewnętrznej

Z dnia 
28.05.2018 r.

NIE

Mysłowice, dnia 2020-10-22



EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH 

własność,
g) działalność 
wspomagająca 
rozwój wspólnot 
mieszkaniowych i 
społeczności 
lokalnych, 
h) działanie na rzecz 
egzekwowania od 
właścicieli budynków
wykonawstwa 
remontów, bieżących
konserwacji oraz 
dbania o 
zagospodarowanie 
terenów zielonych 
przy budynkach itp.,
i) działanie i 
upowszechnienie 
dbania o wizerunek 
miejsca w którym się 
mieszka,
j) egzekwowania 
prawa do równo-
uprawnienia 
najemców wobec 
zarządców i 
właścicieli  
budynków

2.
Cała Polska, a jego
siedziba Mysłowice

3. 
a) występowanie z 
wnioskami i opiniami
do właściwych władz 
i urzędów oraz 
sądów w sprawach 
wynikających z 
działalności 
statutowej,
b) współpracę z 
wszelkimi osobami 
oraz instytucjami o 
podobnych celach 
działania,
c) organizowanie 
spotkań, prelekcji, 

Mysłowice, dnia 2020-10-22
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prowadzenie 
działalności 
wydawniczej,
d) współpracę z 
samorządem 
lokalnym ,
e) informowanie 
władz publicznych o 
sytuacji grup 
lokatorskich i 
problemach z 
funkcjonowaniem 
prawa 
mieszkaniowego,
f) organizację debat 
publicznych wokół 
bieżących zagadnień 
społecznych w 
zakresie 
przestrzegania praw 
lokatorów,
g) współpracę z 
podmiotami 
odpowiedzialnymi za
kształtowanie 
polityki 
mieszkaniowej w 
Polsce,
h) współpracę z 
mediami celem 
nagłośnienia spraw 
dotyczących braku 
przestrzegania praw 
lokatorów, bądź 
braku 
równouprawnienia

8. Stowarzyszenie
Miłośników

Tradycji Kultury i
Historii

26.09.
2018 r.

1.
1. Propagowanie 
kultury regionu 
śląskiego.
2.Rozpowszechnianie
tradycji wśród dzieci 
młodzieży i 
dorosłych.
3. Kultywowanie 
historii regionu 
śląskiego.
4. Organizowanie 

Mysłowice, 
ul. Bytomska 7

Przedstawiciel
Stowarzyszenia
Bogdan Tkacz 

Stowarzyszenie
zwykłe nie

posiada organu
kontroli

wewnętrznej

Przyjęte uchwałą z
dnia 20.06.2018 r. 

NIE

Mysłowice, dnia 2020-10-22
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konkursów spotkań 
zabaw.

2. 
Teren województwa

śląskiego
3.

1. Uczestnictwo w 
lokalnych festynach.
2. Organizowanie 
konkursów.
3. Coroczne 
organizowanie 
programu Tyta dla 
Piywszoka.
4. Organizowanie 
comiesięcznych mszy
z kozaniem po 
Śląsku.

9. „RWMP”
Rodzice

Wspierają
Młodych Piłkarzy

09.01.
2019r.

1.
a) propagowanie 
sportowego trybu 
życia wśród dzieci,
b) inicjowanie oraz 
wspieranie 
działalności 
sportowej,
c) rozwijanie 
zainteresowań 
sportowych wśród 
młodych ludzi,
e) ochrona i 
promocja zdrowego 
trybu życia.

Mysłowice,
1000-lecia
Państwa

Polskiego 32

Zarząd w
składzie:

Paweł Patoń
Prezes

Michał Burdach 
Wiceprezes

Anna Burdach
skarbnik

Stowarzyszenie
zwykłe 

nie posiada
organu kontroli

wewnętrznej 

Przyjęty w dniu
01.12.2018 r. 

NIE

Mysłowice, dnia 2020-10-22
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2.
Aglomeracja śląska 

3. 
a) inspirowanie 
różnych środowisk w 
mieście oraz regionie
do tworzenia 
warunków, które 
umożliwią 
uprawianie sportu, 
szczególnie piłki 
nożnej wśród dzieci,
b) propagowanie-
organizację imprez 
sportowych, 
zawodów oraz 
różnego rodzaju 
turniejów,
c) promocję 
zdrowego stylu życia 
poprzez aktywność 
ruchową.

10. Motocyklowe
Mysłowice

23.01.
2019 r. 

1.
a) pomoc dzieciom z 
domów dziecka i 
innych placówek 
opiekuńczo-
wychowawczych,
b) zbiórki pieniędzy 
na cele charytatywne
dla osób w trudnej 
sytuacji zdrowotnej, 
materialnej i ich 
rodzin oraz wsparcia 
Domu Dziecka i 
innych placówek 
opiekuńczo-
wychowawczych,
c) udział w zlotach 
motocyklowych w 
celu integrowania 
społeczności 
motocyklowej,
d) propagowanie 
bezpiecznej jazdy na 
motocyklach i nie 
tylko,

Mysłowice, 
Ul. Chopina 34e/

7

Zarząd w
składzie:

Grzegorz Rzyska
Prezes

Jan Smigiel
Wiceprezes

Marek Mukuła
Członek zarządu

Stowarzyszenie
zwykłe 

nie posiada
organu kontroli

wewnętrznej

Przyjęty w dniu
10.01.2019 r.

NIE

Mysłowice, dnia 2020-10-22
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e) szkolenie związane
z udzielaniem 
pierwszej pomocy 
poszkodowanym w 
wypadkach,
f) organizowanie 
imprez 
doszkalających w 
jeździe motocyklem,
g) przybliżanie idei 
motocyklizmu.

2.
Obszar

Rzeczypospolitej
Polskiej

3.
a) organizowanie 
imprez masowych 
charytatywnych 
związanych ze 
zbiórkami pieniędzy 
na cele charytatywne
dla motocyklistów 
poszkodowanych w 
wypadkach lub w 
trudnej sytuacji 
zdrowotnej czy 
materialnej i ich 
rodzin oraz wsparcia 
Domu Dziecka i inych
placówek 
opiekuńczo-
wychowawczych, 
b) organizowanie 
imprez 
charytatywnych dla 
dzieci z Domów 
Dziecka i innych 
placówek 
opiekuńczo-
wychowawczych,
c) organizowanie 
imprez masowych 
związanych z 
bezpieczeństwem 
jazdy na motocyklach
i nie tylko oraz 
udzielaniem 

Mysłowice, dnia 2020-10-22
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pierwszej pomocy 
poszkodowanym w 
wypadkach,
d) organizowanie 
szkoleń z udzielania 
pierwszej pomocy,
e) organizowanie 
imprez 
doszkalających w 
jeździe motocyklem,
f) upowszechnianie 
wiedzy o 
motocyklach,
h) współdzielenie z 
władzami, 
instytucjami oraz 
organizacjami 
zainteresowanymi 
działalnością 
Stowarzyszenia,
i) współdzielenie z 
instytucjami 
charytatywnymi i 
społecznymi, 
j) gromadzenie 
funduszy na cele 
Stowarzyszenia,
k) organizowanie 
życia kulturalnego i 
towarzyskiego 
członków 
Stowarzyszenia,
l) wydawanie 
biuletynów, 
plakatów, ulotek, 
gazetek promujących
treści zawarte w 
statucie.

Mysłowice, dnia 2020-10-22
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11. Klub Seniora
Przyjaciele

11.02.
2019 r.

1.
1. Motywowanie 
środowiska seniorów
do wspólnego 
spędzania wolnego 
czasu i zwiększenie 
udziału w życiu 
społecznym.
2. Propagowanie 
kultury i sztuki.
3. Upowszechnienie 
kultury fizycznej i 
sportu.
4. Ekologia – 
propagowanie 
ustawy o ochronie 
środowiska i anty 
smogowej.
5. Działania przeciw 
alkoholizmowi i 
wykluczeniu 
społecznemu.
6. Współpraca z 
innymi Klubami 
Seniora, 
Stowarzyszeniami, 
Miejskim Ośrodkiem 
Kultury, Mysłowicką 
Radą Seniorów, 
Mysłowicką 
Młodzieżową Radą 
oraz innymi 
organizacjami które 
działają na rzecz 
seniorów w naszym 
regionie.
7. Promocja Miasta 
Mysłowice.

Mysłowice, 
ul. Grunwaldzka

7

Zarząd w
składzie: 

Joanna
Wiśniowska-
Zarębińska 

Prezes

Małgorzata
Barańska 

Wiceprezes

Roman
Rodziewicz
Sekretarz

Anna Gamza
Skarbnik

Jan Heluszka 
Członek 

Stowarzyszenie
zwykłe nie

posiada organu
kontroli

wewnętrznej

Regulamin z dnia
11.01.2019 r. 

NIE

2.
Obszar

Rzeczypospolitej
Polskiej. Siedzibą

stowarzyszenia jest
miejscowość
Mysłowice

Mysłowice, dnia 2020-10-22
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3.
1. Organizowanie 
atrakcyjnych form 
spędzania wolnego 
czasu.
2. Organizowanie 
wyjść do kina, teatru 
i inne imprezy 
zbiorowe.
3. Wypoczynek i 
relaks z dala od trosk
i kłopotów dnia 
codziennego.
4. Organizowanie 
spotkań 
okolicznościowych.
5. Utrwalanie nauki i 
zasad pierwszej 
pomocy.
6. Organizowanie 
wycieczek i pomoc w
organizowaniu 
wczasów 
wypoczynkowych i 
zdrowotnych.
7. Organizowanie 
spotkań i wykładów 
ze służbą zdrowia na 
temat schorzeń 
wieku senioralnego 
jak im zapobiegać i 
leczyć. 
8. Organizowanie 
spotkań z 
przedstawicielami i 
współpraca z 
przedstawicielami: 
Policji, Straży 
Pożarnej, Straży 
Miejskiej – wykłady i 
prelekcje na temat 
bezpieczeństwa 
seniorów i ich rodzin

12. Mysłowice 2019
plus 

18.04.
2019r.

1.
a) podnoszenie

świadomości
społecznej

mieszkańców –

Mysłowice, 
ul. Mikołowska

4a/138

Przedstawiciel
Stowarzyszenia
Zbigniew Wajda 

Stowarzyszenie
zwykłe nie

posiada organu
kontroli

wewnętrznej

Przyjęte uchwałą z
dnia 04.04.2019 r. 

NIE

Mysłowice, dnia 2020-10-22
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integracja i
aktywizacja
społeczna

mieszkańców gminy,
b) promocja kultury

jako czynnika
rozwoju

społecznego,
c) dbanie o rozwój

infrastruktury gminy
Miasta Mysłowice,

d) upowszechnienie
kultury fizycznej i

sportu,
e) organizowanie

działań mających na
celu ochronę dóbr

kultury i dziedzictwa
narodowego,

f) przygotowywanie
wniosków

mieszkańców
związanych z

bieżącym
funkcjonowaniem

gminy i
przekazywanie ich do

władz gminy,
g) obywatelska

kontrola sposobu
realizacji zadań

realizowanych przez
Gminę na potrzeby

mieszkańców.
2.

Teren działania
Stowarzyszenia jest
Gmina Mysłowice.

3.
a) zrzeszanie

mieszkańców miasta,
b) przygotowanie

wniosków i petycji,
c) aktywne

uczestnictwo w życiu
społecznym oraz

wyrażanie poglądów
na tematy związane z

Mysłowice, dnia 2020-10-22
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działaniami
podejmowanymi

przez władze gminy,
d) uczestnictwo w

obradach Rady
Gminy i jej komisji,
e) uczestnictwo w
zebraniach Rady

Osiedli oraz
przedstawianie

wniosków i
postulatów. 

13. Stowarzyszenie
Nasza Ziemia

01.10.
2019r.

1.
a) ochrona
środowiska

naturalnego przed
degradacją

spowodowaną
działalnością

geologiczną, górniczą
i przemysłową

b) ochrona mienia
mieszkańców miasta
i infrastruktury przed
skutkami działalności

geologicznej,
górniczej i

przemysłowej,
c) ochrona,

reprezentowanie
interesów

mieszkańców i
doradztwo,

d) wyjaśnianie
długotrwałych

zaniedbań w zakresie
ochrony terenów
górniczych przed

negatywnym
wpływem

eksploatacji,
e) wpływ (poprzez

konsultacje) na
zagospodarowanie
terenów, których
walory użytkowe i

ekonomiczne zostały
obniżone w wyniku

Mysłowice, 
ul.

Paderewskiego
31

Zarząd w
składzie:

Natalia Głombek
Przewodnicząca

Teresa Bialucha
Zastępca

Przewodniczącej

Marcin Burger 
Skarbnik

Tomasz Wrona
Sekretarz

Stowarzyszenie
zwykłe nie

posiada organu
kontroli

wewnętrznej 

Przyjęta uchwałą
04.04.2019 r. 

NIE

Mysłowice, dnia 2020-10-22
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działań
geologicznych,

górniczych i
przemysłowych,

f) działania na rzecz
mieszkańców dzielnic

Brzezinka,
Brzęczkowice,
Dziećkowice,
Kosztowych i

Krasowy w celu
efektywnego

egzekwowania
odszkodowań

należnych osobom
fizycznym i prawnym

od podmiotów
prowadzących

działalność
geologiczną, górniczą
i przemysłową oraz

rekompensat za
wyrządzone szkody,
g) współdziałanie z

organami
administracji

samorządowej i
państwowej w

zakresie
rozwiązywania

problemów
związanych z
działalnością

geologiczną, górniczą
i przemysłową,

h) dążenie do zmiany
niekorzystnych dla

mieszkańców miasta
uregulowań

prawnych i troska o
właściwe

rozwiązywanie
finansowo-prawne w

nowo tworzonych
aktach prawnych,

i) dążenie do
zabezpieczenia
interesów osób

Mysłowice, dnia 2020-10-22
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fizycznych i
prawnych w

postępowaniu
godowo-

naprawczych,
porozumienia, 

j) prowadzenie idei
ekorozwoju dla

programów
rewitalizacji

obszarów
zdegradowanych

działalnością
geologiczną, górniczą

i przemysłową,
k) aktywne
wspieranie i

uczestnictwo we
wszystkich

porozumieniach
zawieranych między

samorządem
terytorialnym z

Zarządem Zakładów
Górniczych i

Przemysłowych,
l) dbanie o

wypełnianie przez
zakład górniczy

zobowiązań ujętych
w lanie ruchu

zakładu górniczego
oraz warunków

koncesji dotyczących
interesów

mieszkańców terenu
górniczego,

ł) podejmowanie i
wspieranie działań
na rzecz ochrony

walorów
przyrodniczych

Miasta Mysłowice,
m) integracja i

aktywizacja
społeczności

lokalnej, 
n) wykazywanie

Mysłowice, dnia 2020-10-22
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inicjatywy w
uroczystościach i

projektach
środowiskowych

gminy i mieszkańców
oraz inicjowanie akcji

społecznych, 
o) poprawa jakości
życia mieszkańców,

p) współpraca i
konsultacja z
samorządem

terytorialnym w
sprawach

dotyczących
zagospodarowania
przestrzennego  i
przewidywanie

działań miasta w
dzielnicach,

r) działanie na rzecz
kultury,

2.
Terenem działania
stowarzyszenia jest
cała Polska. Siedzibą
stowarzyszenia jest

miejscowość
Mysłowice 

3. 
Stowarzyszenie

realizuje swoje cele
poprzez:

a) organizowanie
spotkań, prelekcji,

wystaw, koncertów
oraz innych imprez,
b) współprace z

osobami i instytucjami
o podobnych celach

działania,
c) występowanie z

wnioskami i opiniami
do właściwych

organów administracji
w przypadku planów
zagospodarowania

przestrzennego,

Mysłowice, dnia 2020-10-22
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studium
uwarunkowań

kierunków rozwoju
Miasta Mysłowice,
wszystkich starań o
wydanie koncesji i
innych pozwoleń

związanych z
wydobywaniem węgla

na terenie Miasta
Mysłowice ze
szczególnym

uwzględnieniem
dzielnicy Brzezinka i
Kosztowy, Krasów,

Brzęczkowice,
Dziećkowice

d) wspieranie działań
zmierzających do

ochrony mieszkańców
Brzezinki i Kosztów

przed skutkami
eksploatacji górniczej,
e) wspieranie rozwoju

ekologii i postaw
proekologicznych

wśród mieszkańców,
f) wspieranie działań

zamierzających do
ochrony środowiska w

obszarze działania,
g) wspieranie działań

związanych z
różnorakimi

uroczystościami i
projektami

środowiskowymi
gminy i mieszkańców 

h) udział i
organizowanie akcji

społecznych,
i) wspieranie działań
do poprawy jakości
życia mieszkańców.

14. Motocyklowi
Dawcy Szczęścia 

17.10.
2019 r. 

1. 
a) pomoc dzieciom z

domów dziecka,
placówek

Mysłowice, 
ul. Mikołowska

42a/31

Zarząd w
składzie:

Jerzy Stępień

Stowarzyszenie
zwykłe nie

posiada organu
kontroli

Regulamin
przyjęty

14.10.2019 r. 

NIE

Mysłowice, dnia 2020-10-22



EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH 

opiekuńczo-
wychowawczych i
znajdujących się w

trudnej sytuacji
życiowej i

materialnej,
b) organizowanie

zbiórek pieniężnych i
rzeczowych na cele

charytatywne na
rzecz osób

znajdujących się w
trudnej sytuacji

życiowej,
c) propagowanie

działań związanych z
rozwojem

świadomości
społecznej, w tym

idei w zakresie
bezpieczeństwa w
ruchu drogowym,

d) propagowanie idei
bezpiecznej jazdy na

motocyklach,
e) integrowanie

społeczności
motocyklowej

poprzez udział w
zlotach

motocyklowych,
f) propagowanie

działań
wspomagających

rozwój wspólnot  i
społeczności

lokalnych.

Prezes

Krzysztof
Urbaniec

Wiceprezes

Jarosław Szary
Sekretarz

wewnętrznej

2.
Teren działania

stowarzyszenia jest
województwo

śląskie.
3. 

a) organizowanie
wydarzeń

charytatywnych
związanych ze

zbiórkami

Mysłowice, dnia 2020-10-22
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publicznymi na rzecz
osób znajdujących

się w trudnej sytuacji
życiowej i

materialnej oraz
dzieci z domów
dziecka i innych

placówek
opiekuńczo-

wychowawczych,
b) organizowanie

imprez
charytatywnych i
innych wydarzeń

kulturalno-
społecznych,
c) cykliczne

organizowanie
imprezy

mikołajkowej dla
potrzebujących

dzieci pn. „Moto-
Mikołaje”,

d) organizowanie
imprez związanych z

upowszechnienie
wiedzy o bezpiecznej

jeździe na
motocyklach i nie

tylko,
e) współpracę z

władzami,
jednostkami

samorządowymi,
policją, strażą
miejską, strażą

pożarną oraz innymi
instytucjami celem
niesienia pomocy

najbardziej
potrzebującym,
f) współpracę z

innymi instytucjami
charytatywnymi. 

15. Piosek Team
Mysłowice

25.10.
2019 r.

1.
a) propagowanie 
sportowego trybu 
życia,

Mysłowice, 
ul. Sobieskiego

15/1

Przedstawiciel
stowarzyszenia:

Dawid Miller

Stowarzyszenie
zwykłe nie

posiada organu
kontroli

Regulamin
przyjęty

01.10.2019 r.

NIE

Mysłowice, dnia 2020-10-22
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b) reprezentowanie 
miasta Mysłowice w 
boksie,
c) rozwój boksu,
d) działalność 
charytatywna,

wewnętrznej

2.
Teren działania

Polska
3.

a) organizacja 
sparingów i 
treningów 
bokserskich,
b) organizacja 
zawodów i turniejów
bokserskich,
c) organizacja 
festynów 
charytatywnych,
d) organizacja 
obozów bokserskich,

16. Obywatel Senior 20.02.
2020 r.

1.
1. Aktywizacja i 
integracja 
mysłowickich 
seniorów.
2. Doradztwo i 
wspomaganie 
działań w realizacji 
zadań 
przedstawionych 
przez Mysłowicką 
Radę Seniorów.
3. Działania 
edukacyjne, 
kulturalne, 
hobbistyczne, 
prozdrowotne i 
sportowe 
ukierunkowane na 
rozwój emocjonalny, 
społeczny i osobowy 
seniorów.
4. Współpraca z 
innymi podmiotami 
w podnoszeniu 
świadomości 

Mysłowice,  
ul. Różyckiego

4/2

Przedstawiciel
stowarzyszenia

Adam  Słota

Stowarzyszenie
zwykłe nie

posiada organu
kontroli

wewnętrznej

Regulamin
przyjęty

15.02.2020 r.

NIE

Mysłowice, dnia 2020-10-22
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seniorów oraz 
poprawy warunków 
ich funkcjonowania 
w społeczeństwie.
5. Podnoszenie 
świadomości i 
rozszerzenie lokalnej 
kultury, tradycji i 
dziedzictwa 
narodowego z 
udziałem seniorów i 
ich dorobku z 
uwzględnieniem 
wielokulturowej 
przeszłości regionu.
6. Wsparcie i pomoc 
seniorom 
znajdującym się w 
trudnej sytuacji 
życiowej.
7. Przeciwdziałanie 
wykluczeniu 
społecznemu 
seniorów.

2.
gmina

Mysłowice/powiat
Mysłowice/

województwo
śląskie/ cała Polska

3.
1. Aktywne 
reprezentowanie i 
uczestnictwo w 
przedsięwzięciach 
aktywizujących 
środowisko 
seniorów.
2. Składanie 
wniosków w 
dostępnych 
konkursach i 
dotacjach na 
realizację działań 
edukacyjnych, 
kulturalnych, 
hobbistycznych, 
prozdrowotnych i  

Mysłowice, dnia 2020-10-22



EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH 

sportowych, na rzecz
seniorów.
3. Organizowanie 
imprez kulturalnych, 
rekreacyjnych i 
sportowych.
4. Organizowanie 
konkursów, 
jarmarków, aukcji i 
zbiórek publicznych.
5. Organizowanie lub
współorganizowanie 
z innymi podmiotami
konferencji, 
warsztatów i szkoleń,
seminaria a także 
zjazdów 
tematycznych.
6. Organizowanie 
pikników, turniejów i
innych wydarzeń 
związanych z 
tematyką historii 
miasta i regionu. 

17. Grupa Kolarsko 07.04.
2020 r. 

1.
1. Promocja sportu i 
propagowanie 
postaw 
prosportowych 
wśród dzieci, 
młodzież i dorosłych.
2. Rozwijanie 
kontaktów i wymiana
doświadczeń z 
krajowymi 
środowiskami 
sportowymi.
3. Współpraca z 
innymi podmiotami, 
działającymi na rzecz 
kultury i sportu.
4. Pobudzanie 
środowiska 
lokalnego do 
działania na rzecz 
współprac ze szkołą, 
ośrodkami 
sportowymi, 

Mysłowice,
Fików 3

Przedstawiciel
stowarzyszenia:

Tomasz
Tuszyński

Stowarzyszenie
zwykłe nie

posiada organu
kontroli

wewnętrznej

Przyjęty uchwałą
z dnia  07.03.

2020 r. 

NIE

Mysłowice, dnia 2020-10-22
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instytucjami w celu 
wspierania realizacji 
jej zadań 
edukacyjnych i 
wychowawczych.
5. Promocja i 
organizacja 
wolontariatu.
6. Organizacja 
wydarzeń, imprez i 
inicjatyw 
sportowych.
7. Aktywny udział w 
przedsięwzięciach 
sportowych 
organizowanych 
przez inne podmiot.
8. Edukacja i rozwój 
członków 
Stowarzyszenia.
9. Wspieranie 
rozwoju wspólnot i 
społeczności 
lokalnych.

2.
Obszar

Rzeczpospolitej
Polskiej, a  siedzibą

jest miasto
Mysłowice 

3.
1. Organizowanie 
imprez o charakterze
sportowym, 
edukacyjnym, 
kulturalnym itp.
2. Współpracę z 
innymi organizacjami
i przedsiębiorcami w 
kraju.
3. Organizowanie 
spotkań, wkładów, 
warsztatów, 
konferencji.
4. Wspieranie 
partnerów 
Stowarzyszenia 
poprzez organizację 

Mysłowice, dnia 2020-10-22
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wolontariatu.
5. Wydawanie 
książek, czasopism, 
broszur związanych z
celami Statutowymi.
6. Produkcję 
filmową, telewizyjną 
i multimedialną.
7. Współpracę z 
mediami.
8. Realizację 
projektów 
propagujących sport.
9. Popieranie 
inicjatyw 
zmierzających do 
realizacji celów 
Stowarzyszenia.
10. Pozyskiwanie 
funduszy na cele 
Stowarzyszenia. 

18. Stowarzyszenie
Kaliber

22.10.
2020 r. 

1.
1.  Upowszechnianie 
i rozwijanie 
strzelectwa 
sportowego i 
rekreacyjnego.
2. Podnoszenie 
poziomu wyszkolenia
praktyczno-
teoretycznego.
3. Nauka strzelania i 
bezpiecznego 
posługiwania się 
bronią.
4. Organizacja 
imprez strzeleckich 
(pikniki, zawody, 
szkolenia).
5. Integracja 
środowisk 
strzeleckich.
6. Organizacja w 
przeprowadzaniu 
zajęć i zawodów 
strzeleckich dla szkół,
urzędów i służb 
mundurowych.

Mysłowice,
Powstańców

23/1

Zarząd w
składzie:

Krzysztof Białek –
Prezes Zarządu

Rafał Musiał –
Członek Zarządu

Monika Białek  -
Członek Zarządu

Stowarzyszenie
zwykłe nie

posiada organu
kontroli

wewnętrznej

Przyjęty uchwałą
z dnia  10.10.

2020 r. 

NIE

Mysłowice, dnia 2020-10-22



EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH 

7. Prowadzenie 
działalności 
wychowawczej, 
krzewienie tradycji 
Polskich Sił 
Zbrojnych, historii 
broni, wychowanie 
młodzieży w 
systemie wartości 
patriotycznych.
----------------------------

2.
Teren działania

Polska

----------------------------
3.

1. Organizacja 
zawodów i imprez 
sportowych dla 
dzieci, młodzieży i 
dorosłych,
2. Prowadzenie 
kursów i szkoleń.
3. Współpraca z 
innymi 
stowarzyszeniami, 
organami 
administracji 
rządowej i 
samorządu 
terytorialnego przy 
realizacji celów 
statutowych.
4. inne działania 
sprzyjające 
wykonywaniu 
działalności 
statutowej.

Mysłowice, dnia 2020-10-22


