
 
MAPA PIEKARSKICH 

ORGANIZACJI POZARZADOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM  
OBSZARÓW DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 

EKOLOGIA  
KULTURA 
SPRAWY SPOŁECZNE 
ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA 
ORGANIZACJE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ DZIECI, MŁODZIEZY I SENIORÓW 

 

 

I. EKOLOGIA 

 
 

1. WĘDKARSTWO 
 

1) Polski Związek Wędkarski Okręg w Katowicach Koło Nr 41 „RELAKS”  
w Piekarach Śląskich 

siedziba: 41-947 Piekary Śląskie ul. Miarki 1 
status prawny: terenowa jednostka organizacyjna stowarzyszenia bez osobowości prawnej 
prezes: Roman ŁYSIAK 
godziny otwarcia: w każdy czwartek w godz. 16

00
-18

00
 

kontakt telefoniczny: 501-595-611; 605-437-963 
e-mail: piekaryslaskie41@pzw.com.pl; pzwrelaks@interia.pl 
strona internetowa:www.pzw.org.pl/relaks 
cele statutowe: 

o organizowanie i promowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego,  
o użytkowanie i ochrona wód, 
o działanie na rzecz ochrony przyrody,  
o kształtowanie etyki wędkarskiej. 

 
2) Polski Związek Wędkarski Okręg w Katowicach Koło Nr 5  

przy KWK „ANDALUZJA” w Piekarach Śląskich 
siedziba: 41-943 Piekary Śląskie ul. Oświęcimska 45 
status prawny: terenowa jednostka organizacyjna stowarzyszenia bez osobowości prawnej 
prezes: Klaudiusz Ducki 
godziny otwarcia: w każdy piątek w godz. 17

00
-19

00
 

kontakt telefoniczny: 605 553 140 
e-mail: piekaryslaskie5@pzw.com.pl 
strona internetowa:www.pzw.org.pl/andaluzja 
cele statutowe: 

o organizowanie i promowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego,  
o użytkowanie i ochrona wód, 
o działanie na rzecz ochrony przyrody  
o kształtowanie etyki wędkarskiej. 

 
3) Polski Związek Wędkarski Okręg w Katowicach Koło Nr 4 Brzeziny Śląskie 
siedziba: 41-946 Piekary Śląskie ul. Roździeńskiego 99 
status prawny: terenowa jednostka organizacyjna stowarzyszenia bez osobowości prawnej 
prezes: Piotr KULISZ 
godziny otwarcia: od 1 stycznia do 30 kwietnia – każdy czwartek miesiąca  
                                  w godz. 16

00
–17

00
; 

            od 1 maja do 31 grudnia – ostatni czwartek miesiąca w godz. 16
00

–17
00

 

kontakt telefoniczny: 512-634-566 

e-mail: kuliszpiotr@interia.pl 
strona internetowa:www.pzw.org.pl/brzeziny_slaskie 
cele statutowe: 

o organizowanie i promowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego,  
o użytkowanie i ochrona wód, 

mailto:piekaryslaskie41@pzw.com.pl


o działanie na rzecz ochrony przyrody  
o kształtowanie etyki wędkarskiej. 

 
4) Piekarskie Stowarzyszenie Ekologiczno – Technologiczne „EKO – TECH 

SZACHTA” 
siedziba: 41-945 Piekary Śląskie ul. Ligonia 5a (adres do korespondencji: ul. 3-go Maja 74a) 
status prawny: stowarzyszenie zarejestrowane w KRS 
prezes: Aleksander HOJKA 
godziny otwarcia: brak danych 

kontakt telefoniczny: brak danych 

e-mail: ekoszachta@op.pl 
strona internetowa:www.eko-tech-szzachta.pl 
cele statutowe: 

o ORGANIZOWANIE WEDKARSTWA JAKO RACJONALNEJ FORMY WYPOCZYNKU I REKREACJI, 
o STWARZANIE CZŁONKOM STOWARZYSZENIA DOGODNYCH WARUNKÓW WEDKOWANIA, 
o KRZEWIENIE ZNAJOMOSCI ZASAD GOSPODARKI RYBACKO-WEDKARSKIEJ, 
o KSZTAŁTOWANIE POSTAWY OBYWATELSKIEJ I ETYKI WEDKARSKIEJ, 
o DZIAŁANIE NA RZECZ OCHRONY I RACJONALNEGO UZYTKOWANIA WÓD I SRODOWISKA 
o NATURALNEGO, 
o WYCHOWAWCZA PRACA Z MŁODZIEZA I EDUKACJA EKOLOGICZNA, 
o OCHRONA WÓD ZNAJDUJACYCH SIE POD OPIEKA STOWARZYSZENIA, 
o STWORZENIE CZŁONKOM STOWARZYSZENIA DOGODNYCH MOZLIWOSCI UTWORZENIA SEKCJI 
o PŁETWONURKOWEJ, 
o PROWADZENIE SZKOLEN DLA PŁETWONURKÓW ORAZ UDOSTEPNIANIE WÓD DLA UPRAWIANIA 
o TEJ DZIEDZINY SPORTU DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA, 
o WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANIZACJAMI, KLUBAMI ORAZ STOWARZYSZENIAMI 
o PŁETWONURKOWYMI, 
o ORGANIZACJA ZAWODÓW PŁETWONURKOWYCH, 
o WSPÓŁPRACA Z OSRODKAMI ZARYBIENIOWYMI W KRAJU I ZA GRANICA. 
o CELEM DODATKOWYM STOWARZYSZENIA JEST: 
o PROWADZENIE BADAN ILOSCIOWO JAKOSCIOWYCH MIKROORGANIZMÓW WYSTEPUJACYCH W  
o TONI WODNEJ ORAZ W OSADZIE DENNYM, 
o PROWADZENIE BADAN NAD WPŁYWEM MIKROORGANIZMÓW WYSTEPUJACYCH W TONI WODNEJ 

ORAZ OSADZIE DENNYM NA ROZWÓJ WSZELKICH FORM ZYCIA 
 

 
2. OCHRONA PRZYRODY 

 
5) Stowarzyszenie Ekologiczne i Ochrony Środowiska Miasta Piekary Śląskie 
siedziba: Piekary Śląskie ul. Jagiellońska 108 d 
status prawny: stowarzyszenie zwykłe (nie posiada osobowości prawnej) 
przedstawiciel: Kazimierz PACZUŁA 
kontakt telefoniczny: (032) 287 93 04 
e-mail: brak danych 
strona internetowa:  brak danych 
cele zawarte w regulaminie działalności: 

o Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska oraz edukacji 
proekologicznej miasta Piekary Śląskie, jak również  reprezentowanie mieszkańców i pracodawców w 
sprawach, które w rozumieniu odrębnych przepisów wymagają udziału społeczeństwa a także 
występowania w indywidualnych sprawach swoich członków, w tym przed organami administracji 
państwowej, samorządem terytorialnym i w postępowaniach w ramach sądowej kontroli decyzji 
administracyjnych 

 
6) Stowarzyszenie Hodowców Ptaków Egzotycznych „CZYŻYK” 
siedziba: Piekary Śląskie ul. Ks. Roczkowskiego 6/III/15 
status prawny: stowarzyszenie zarejestrowane w KRS 
prezes: Tomasz Odoj 
kontakt telefoniczny: brak danych 
e-mail: brak danych 
strona internetowa:  brak danych 
cele zawarte w regulaminie działalności: 

o ROZPOWSZECHNIANIE, PROPAGOWANIE, POPULARYZOWANIE HODOWLI PTAKÓW, W 
o SZCZEGÓLNOSCI PTAKÓW EGZOTYCZNYCH; 
o POZNAWANIE ETOLOGII PTAKÓW EGZOTYCZNYCH HODOWANYCH W SRODOWISKU ZAMKNIETYM; 

 WSPÓŁPRACA Z KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI INSTYTUCJAMI DZIAŁAJACYMI NA RZECZ 
o OCHRONY PRZYRODY; 

 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI EDUKACYJNEJ Z ZAKRESU HODOWLI PTAKÓW; 

 WSPIERANIE OSÓB ZAJMUJACYCH SIE TWORZENIEM ARTYKUŁÓW  NAUKOWYCH Z ZAKRESU 
o AWIFAUNY; 

 ORGANIZOWANIE KONKURSÓW I WYSTAW PTAKÓW ORAZ INNYCH PRZEDSIEWZIEC 



o ORNITOLOGICZNYCH; 

 OPRACOWYWANIE PUBLIKACJI Z ZAKRESU AWIFAUNY; 

 DBANIE O OCHRONE SRODOWISKA NATURALNEGO I OCHRONE PRZYRODY POPRZEZ OCHRONE 
o DZIKO ZYJACYCH PTAKÓW; 

 DBANIE O ZACHOWANIE TRADYCJI I KULTURY PODCZAS ORGANIZOWANYCH IMPREZ 
o ORNITOLOGICZNYCH; 

 PROPAGOWANIE IDEI SPOŁECZENSTWA INFORMACYJNEGO; 

 INTEGRACJA SPOŁECZNOSCI HODOWCÓW PTAKÓW; 

 PODNOSZENIE WALORÓW OSOBOWYCH I INTELEKTUALNYCH SPOŁECZENSTWA, A W 

o SZCZEGÓLNOSCI HODOWCÓW PTAKÓW. 

 

 

3. HODOWLA GOŁĘBI POCZTOWYCH 
 

7) Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział I w Piekarach 
Śląskich 

siedziba: 41-940 Piekary Śląskie ul. Hajdy 9 
status prawny: terenowa jednostka organizacyjna stowarzyszenia bez osobowości prawnej 
prezes: Andrzej FICEK 
godziny otwarcia: brak danych 
kontakt telefoniczny: 662 070 472 
e-mail: brak danych 
strona internetowa: www.pzhgp.piekary.prv.pl 
cele statutowe: 

o zrzeszanie hodowców gołębi pocztowych, 
o racjonalny rozwój hodowli gołębia pocztowego, 
o rozszerzanie wśród członków wiedzy o życiu ptaków, 
o organizowanie lotów i wystaw w ramach sportu i rekreacji, 
o prowadzenie działalności wychowawczej wśród członków Związku i sympatyków. 
 

8) Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział II w Piekarach 
Śląskich 

siedziba: Piekary Śląskie ul. Nałkowskiej 13 
status prawny: terenowa jednostka organizacyjna stowarzyszenia bez osobowości prawnej 
prezes: Edward POLAK 
godziny otwarcia: brak danych 
kontakt telefoniczny: (32) 769 62 27, 797 402 961 
e-mail: Kobe99@op.pl 
strona internetowa: www.0141.pzhgp.net 
cele statutowe: 

o zrzeszanie hodowców gołębi pocztowych, 
o racjonalny rozwój hodowli gołębia pocztowego, 
o rozszerzanie wśród członków wiedzy o życiu ptaków, 
o organizowanie lotów i wystaw w ramach sportu i rekreacji, 
o prowadzenie działalności wychowawczej wśród członków Związku i sympatyków. 

 

 
4 ŁOWIECTWO 

 
9) Polski Związek Łowiecki/Koło Łowieckie „ORZEŁ” 
siedziba: Piekary Śląskie ul. Lipki 2a 
status prawny: terenowa jednostka organizacyjna stowarzyszenia z osobowością prawną 
prezes: Janusz STAWARZ 
godziny otwarcia: brak danych 
kontakt telefoniczny: (032) 287 42 64 
e-mail: brak danych 
strona internetowa: brak danych 
cele statutowe: 

o prowadzenie gospodarki łowieckiej, 
o troska o rozwój łowiectwa i współdziałanie z administracją rządową i samorządową, jednostkami 

organizacyjnymi Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i parkami narodowymi oraz 
organizacjami społecznymi w ochronie środowiska przyrodniczego, w zachowaniu i rozwoju populacji 
zwierząt łownych i innych zwierząt dziko żyjących, 

o pielęgnowanie historycznych wartości kultury materialnej i duchowej łowiectwa, 
o ustalanie kierunków i zasad rozwoju łowiectwa, zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych, 



o czuwanie nad przestrzeganiem przez członków Zrzeszenia prawa, zasad etyki, obyczajów i tradycji 
łowieckich, 

o prowadzenie dyscyplinarnego sądownictwa łowieckiego, 
o organizowanie szkolenia w zakresie prawidłowego łowiectwa i strzelectwa myśliwskiego, 
o prowadzenie i popieranie działalności wydawniczej i wystawienniczej o tematyce łowieckiej, 
o współpraca z pokrewnymi organizacjami zagranicznymi, 
o wspieranie i prowadzenie prac naukowych w zakresie gospodarowania zwierzyną, 
o prowadzenie i popieranie hodowli użytkowych psów myśliwskich i ptaków łowczych, 

o realizacja innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw środowiska. 
 
 

5. MOTORYZACJA 

 
10) Stowarzyszenie Freaky Mates 
siedziba: Piekary Śląskie ul. Rubinowa 7 
status prawny: stowarzyszenie zwykłe 
przedstawiciel: Patryk Prześlica 
godziny otwarcia: brak danych 
kontakt telefoniczny: 535-971-169 
e-mail: brak danych 
strona internetowa: brak danych 
cele statutowe: 

o Poszerzanie wiedzy nt. motoryzacji oraz rozwijanie pasji, jaką jest obcowanie z ludźmi posiadającymi 
podobne zainteresowania i preferującymi podobny sposób spędzania wolnego czasu. 

 

 
11) Polskie Stowarzyszenie Off Roadowe 
siedziba: Piekary Śląskie ul. Braterstwa 12 
status prawny: stowarzyszenie zwykłe 
przedstawiciel: Katarzyna Firszt 
godziny otwarcia: brak danych 
kontakt telefoniczny: 505-784-787 
e-mail: brak danych 
strona internetowa: brak danych 
cele statutowe: 

o integracja ludzi mających wspólne pasje i zainteresowania; 
o promowanie i wspieranie inicjatyw społecznych, kulturalnych, ekologicznych oraz turystycznych; 
o podejmowanie działań na rzecz rozwoju turystyki, kultury fizycznej i sportu, a także ochrony i zachowania 

naturalnego środowiska, dziedzictwa kulturowego i historycznego; 
o organizacja i realizacja zadań związanych z turystyką, rekreacją oraz sportami „off-road”, a także innymi 

formami turystyki kwalifikowanej; 
o tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami 

zainteresowanymi; 
o rozwijanie i propagowanie jazdy samochodami terenowymi; 
o promowanie walorów turystycznych, przyrodniczych i historycznych Rzeczpospolitej Polskiej; 
o Inne działania na rzecz środowiska „off-road”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. KULTURA 

 

1. CHÓRY 
 

12) Polski Związek Chórów i Orkiestr/ Okręg Piekarski 
siedziba: Piekary Śląskie ul. Szymanowskiego 2b 
status prawny: terenowa jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej 
prezes: Eugeniusz DEMBIŃSKI 
godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godz.10

00-
19

00
 

kontakt telefoniczny: (032) 383 03 30 



e-mail: DDKpiekary@poczta.onet.pl 
strona internetowa: 
cele statutowe: 

o prowadzenie działalności w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 
o tworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej w kraju, 
o popularyzowanie polskiej twórczości muzycznej za granicą, 
o podnoszenie poziomu artystycznego członków PZCHiO w ramach amatorskiego ruchu muzycznego, 
o umuzykalnianie dzieci i młodzieży szkolnej, 
o promowanie młodych muzyków, 
o  kształtowanie i umacnianie patriotycznych i obywatelskich postaw swoich członków, 
o umacnianie jedności Polaków i Polonii w kultywowaniu tradycji kultury polskiej, 
o działanie na rzecz integracji europejskiej. 
 

Poniżej wskazano zespoły zrzeszone i współpracujące z  Okręgiem Piekarskim Polskiego 
Związku Chórów i Orkiestr 
 

13) Stowarzyszenie Chór „HALKA” Kozłowa Góra 
siedziba: Piekary Śląskie ul. Tarnogórska 49 
status prawny: stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 
KRS: 0000622094 
prezes: Joanna NACZYŃSKA 
godziny otwarcia: we wtorki i środy w godz.18

00-
20

00
 

kontakt telefoniczny:  
e-mail: halka1911@wp.pl 
strona internetowa: www.halka.vot.pl 
 

14) CHÓR MIESZANY IM. „DĄBRÓWKI” 
siedziba: Piekary Śląskie, ul. Szymanowskiego 2b 
prezes: Jan GOJ 
godziny otwarcia: w poniedziałki i czwartki w godz. 18

45
-20

30
 

kontakt telefoniczny: (032) 287 95 66; (032) 383 03 30 
e-mail: brak danych 
strona internetowa: brak danych 
 

 

15) CHÓR PARAFIALNY „ŚWIĘTA BARBARA” 
siedziba: Piekary Śląskie, ul. Biskupa Nankera 221 
prezes: Marek LEDWOŃ 
godziny otwarcia: w każdy czwartek w godz. 17

00
-19

00
 

kontakt telefoniczny: brak danych 
e-mail: brak danych 
strona internetowa: www.piotrpawel.eu 
 

16) ŚLĄSKI CHÓR GÓRNICZY „POLONIA HARMONIA” 
siedziba: Piekary Śląskie, ul. Oświęcimska 45 
prezes: Eugeniusz DEMBIŃSKI 
godziny otwarcia: wtorki i piątki w godz. 18

00
-20

30
 

kontakt telefoniczny: (032) 287 95 75 
e-mail: poloniaharmonia@tlen.pl 
strona internetowa: www.poloniaharmonia.prv.pl 

 
2. MUZYKA, TANIEC, DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA 
 

17) Stowarzyszenie Muzyczno - Kulturalne Górnicza Orkiestra Dęta  
„PIEKARY-JULIAN” w Piekarach Śląskich 

siedziba: 41-940 Piekary Śląskie ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 14 
status prawny: stowarzyszenie zarejestrowane w KRS 
KRS: 0000055839 
prezes: Ewa SZARZYŃSKA 
godziny otwarcia: piątki w godz. 16

00
-18

00
 

kontakt telefoniczny: 696 479 085; 693 850 572; 728 361 801 
e-mail: ewa.piekary@onet.pl 

http://www.halka.vot.pl/
http://www.piotrpawel.eu/


strona internetowa: www.julianorkiestra.eu 
cele statutowe: 

o prowadzenie górniczej orkiestry dętej z zachowaniem wieloletnich tradycji i kontynuowanie osiągnięć 
Zakładowej Orkiestry Dętej KWK „Julian” w Piekarach Śląskich, 

o wszechstronny rozwój kultury muzycznej wśród braci górniczej i mieszkańców Piekar Śląskich, ze 
szczególnym odwołaniem się do miejscowego folkloru, 

o tworzenie członkom Stowarzyszenia odpowiednich warunków dla doskonalenia umiejętności muzycznych. 
 
 

18) Stowarzyszenie Muzyczno - Kulturalne Górnicza Orkiestra Dęta 
„ANDALUZJA” 

siedziba: 41-949 Piekary Śląskie ul. Oświęcimska 45 
status prawny: stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 
KRS: 0000004362 
prezes: Olek PAWEŁCZYK 
godziny otwarcia: po telefonicznym uzgodnieniu 
kontakt telefoniczny: 505 005 104 
e-mail: orkiestra.andaluzja@interia.pl 
strona internetowa: brak danych 
cele statutowe: 

o prowadzenie górniczej orkiestry dętej z zachowaniem wieloletnich tradycji i kontynuowanie osiągnięć 
Zakładowej Orkiestry Dętej Kopalni Węgla Kamiennego „Andaluzja” w Piekarach Śląskich, 

o wszechstronny rozwój kultury muzycznej wśród braci górniczej i mieszkańców Piekar Śląskich, ze 
szczególnym odwołaniem się do miejscowego folkloru, 

o tworzenie członkom Stowarzyszenia odpowiednich warunków dla doskonalenia umiejętności muzycznych. 
 

 

 
3. CZYTELNICTWO 

 
19) Koło Przyjaciół Biblioteki przy Bibliotece Centralnej Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Piekarach Śląskich 
siedziba: 41-940 Piekary Śląskie ul. Kalwaryjska 62D 
status prawny: stowarzyszenie zwykłe (nie posiada osobowości prawnej) 
przedstawiciel: Małgorzata TOBOR 
godziny otwarcia: poniedziałek 12

00
-19

00
, od wtorku do piątku 8

00
-19

00
, w soboty 9

00
-14

00 

kontakt telefoniczny: (32) 767 59 75  
e-mail: bc@biblioteka.piekary.pl 
strona internetowa: www.biblioteka.piekary.pl 
cele zawarte w regulaminie działalności: 

o propagowanie i podejmowanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi czytelnictwa, 

o wspieranie działań Biblioteki zmierzających do doskonalenia usług na rzecz lokalnej społeczności , w tym 
przede wszystkim powiększanie zbiorów Biblioteki, działalność edukacyjną i kulturalną a także inicjatywy 
wydawnicze. 

 
20) Koło Przyjaciół Biblioteki im. Teodora Heneczka 
siedziba: 41-940 Piekary Śląskie ul. Kalwaryjska 62D 
status prawny: stowarzyszenie zwykłe  
przedstawiciel: Joanna Naczyńska 
kontakt telefoniczny: (32) 767 59 75  
e-mail: bc@biblioteka.piekary.pl 
strona internetowa: brak danych 
cele zawarte w regulaminie działalności: 

o propagowanie i podejmowanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi czytelnictwa, 

o wspieranie działań Miejskiej Biblioteki Publicznej , zmierzających do doskonalenia usług na rzecz lokalnej 
społeczności , w tym przede wszystkim powiększanie zbiorów MBP, działalność edukacyjną i kulturalną. 
 

21) Koło Przyjaciół Biblioteki przy Filii Nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Piekarach Śląskich 

siedziba: 41-943 Piekary Śląskie ul. Leśna 22 
status prawny: stowarzyszenie zwykłe (nie posiada osobowości prawnej) 
przedstawiciel: Justyna UCHNAST - BOLA 



godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek, środa, piątek 9
00

-19
00 

kontakt telefoniczny: (32) 767 59 74 
e-mail: brak danych  
strona internetowa: brak danych 
cele zawarte w regulaminie działalności: 

o propagowanie i podejmowanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi czytelnictwa, 

o wspieranie działań Biblioteki zmierzających do doskonalenia usług na rzecz lokalnej społeczności , w tym 
przede wszystkim powiększanie zbiorów Biblioteki, działalność edukacyjną i kulturalną a także inicjatywy 
wydawnicze. 

 
22) Koło Przyjaciół Biblioteki przy Filii Nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej  

w Piekarach Śląskich 
siedziba: 41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 205a 
status prawny: stowarzyszenie zwykłe (nie posiada osobowości prawnej) 
przedstawiciel: Lucyna TROJANEK 
godziny otwarcia:  
kontakt telefoniczny: (32) 768-63-53 
e-mail: f2@biblioteka.piekary.pl  
strona internetowa: brak danych 
cele zawarte w regulaminie działalności: 

o propagowanie i podejmowanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi czytelnictwa, 

o wspieranie działań Biblioteki zmierzających do doskonalenia usług na rzecz lokalnej społeczności , w tym 
przede wszystkim powiększanie zbiorów Biblioteki, działalność edukacyjną i kulturalną a także inicjatywy 
wydawnicze. 

 
23) Koło Przyjaciół Biblioteki przy Filii Nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej  

w Piekarach Śląskich 
siedziba: Piekary Śląskie ul. Tarnogórska 49 
status prawny: stowarzyszenie zwykłe (nie posiada osobowości prawnej) 
przedstawiciel: Beata HOLECZEK 
godziny otwarcia: poniedziałek w godz. 9

00 
-15

00
;
 
we wtorek, środę i piątek w godz. 13

00
-19

00
;  

kontakt telefoniczny: (32) 736 29 78 
e-mail: f3@biblioteka.piekary.pl 
strona internetowa: brak danych 
cele zawarte w regulaminie działalności: 

o propagowanie i podejmowanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi czytelnictwa, 

o wspieranie działań Biblioteki zmierzających do doskonalenia usług na rzecz lokalnej społeczności , w tym 
przede wszystkim powiększanie zbiorów Biblioteki, działalność edukacyjną i kulturalną a także inicjatywy 
wydawnicze. 

 
24) Koło Przyjaciół Biblioteki przy Filii Nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej  

w Piekarach Śląskich 
siedziba: Piekary Śląskie ul. Konstytucji 3 Maja 42 
status prawny: stowarzyszenie zwykłe (nie posiada osobowości prawnej) 
przedstawiciel: Jadwiga DRZĄZGAŁA  
godziny otwarcia: poniedziałek w godz. 9

00 
-15

00;  
wtorek, środa i piątek w godz. 13

00
-19

00
;  

kontakt telefoniczny: (32) 768 63 58 
e-mail: brak danych 
strona internetowa: brak danych 
cele zawarte w regulaminie działalności: 

o propagowanie i podejmowanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi czytelnictwa, 

o wspieranie działań Biblioteki zmierzających do doskonalenia usług na rzecz lokalnej społeczności , w tym 
przede wszystkim powiększanie zbiorów Biblioteki, działalność edukacyjną i kulturalną a także inicjatywy 
wydawnicze. 

 

 
25) Koło Przyjaciół Biblioteki przy Filii Nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej  

w Piekarach Śląskich 
siedziba: Piekary Śląskie ul. Kusocińskiego 4 
status prawny: stowarzyszenie zwykłe (nie posiada osobowości prawnej) 
przedstawiciel: Irena GRZELCZAK 

mailto:f3@biblioteka.piekary.pl


godziny otwarcia: poniedziałek w godz. 9
00 

-15
00; 

wtorek, środa i piątek w godz. 12
00

-18
00

;  
kontakt telefoniczny: (32) 767 59 72 
e-mail: f5@biblioteka.piekary.pl 
strona internetowa: brak danych 
cele zawarte w regulaminie działalności: 

o propagowanie i podejmowanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi czytelnictwa, 

o wspieranie działań Biblioteki zmierzających do doskonalenia usług na rzecz lokalnej społeczności , w tym 
przede wszystkim powiększanie zbiorów Biblioteki, działalność edukacyjną i kulturalną a także inicjatywy 
wydawnicze. 

 
26) Koło Przyjaciół Biblioteki przy Filii Nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej  

w Piekarach Śląskich 
siedziba: Piekary Śląskie ul. Partyzantów 2 
status prawny: stowarzyszenie zwykłe (nie posiada osobowości prawnej) 
przedstawiciel: Urszula SZRETER 
godziny otwarcia: poniedziałek w godz. 13

00 
-19

00
, wtorek, środa, czwartek i piątek w godz. 

9
00

-19
00

; w sobotę w godz. 9
00

-14
00

 
kontakt telefoniczny: (32) 767 59 73 
e-mail:  f6@biblioteka.piekary.pl 
strona internetowa: brak danych 
cele zawarte w regulaminie działalności: 

o propagowanie i podejmowanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi czytelnictwa, 

o wspieranie działań Biblioteki zmierzających do doskonalenia usług na rzecz lokalnej społeczności , w tym 
przede wszystkim powiększanie zbiorów Biblioteki, działalność edukacyjną i kulturalną a także inicjatywy 
wydawnicze. 

 
27) Koło Przyjaciół Biblioteki przy Filii Nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej  

w Piekarach Śląskich 
siedziba: Piekary Śląskie ul. Rycerska 15A 
status prawny: stowarzyszenie zwykłe (nie posiada osobowości prawnej) 
przedstawiciel: Joanna SAPIA 
godziny otwarcia: poniedziałek w godz. 9

00 
-15

00 
, wtorek, środę i piątek w godz. 12

00
-18

00
;  

kontakt telefoniczny: (032) 767 57 70 
e-mail: f7@biblioteka.piekary.pl 
strona internetowa: brak danych 
cele zawarte w regulaminie działalności: 

o propagowanie i podejmowanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi czytelnictwa, 
o wspieranie działań Biblioteki zmierzających do doskonalenia usług na rzecz lokalnej społeczności , w tym 

przede wszystkim powiększanie zbiorów Biblioteki, działalność edukacyjną i kulturalną a także inicjatywy 
wydawnicze. 

 
 

28) Koło Przyjaciół Biblioteki przy Filii Nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Piekarach Śląskich 

siedziba: Piekary Śląskie ul. Papieża Jana Pawła II 81 
status prawny: stowarzyszenie zwykłe (nie posiada osobowości prawnej) 
przedstawiciel: Jolanta SIWY 
godziny otwarcia: poniedziałek w godz. 9

00 
-17

00 
; wtorek, środa i piątek w godz. 13

00
-19

00
; 

kontakt telefoniczny: (32) 767 59 71 
e-mail: f9@biblioteka.piekary.pl 
strona internetowa: brak danych 
cele zawarte w regulaminie działalności: 

o propagowanie i podejmowanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi czytelnictwa, 

o wspieranie działań Biblioteki zmierzających do doskonalenia usług na rzecz lokalnej społeczności , w tym 
przede wszystkim powiększanie zbiorów Biblioteki, działalność edukacyjną i kulturalną a także inicjatywy 
wydawnicze. 

 

 
4. REGIONALIZM, PATRIOTYZM, HISTORIA 

 
29) Związek Górnośląski/Koło w Piekarach Śląskich 
siedziba: (adres do korespondencji) 41-948 Piekary Śląskie ul. Szymanowskiego 2b 



status prawny: jednostka terenowa stowarzyszenia bez osobowości prawnej 
prezes: Helena LEŚNIOWSKA 
godziny otwarcia: pierwszy poniedziałek miesiąca (spotkania członków, sympatyków) 
kontakt telefoniczny: 660 635 911 
e-mail: zgpiekary@onet.eu 
strona internetowa: www.zgpiekary.pl 
cele statutowe: 

o U podstaw Związku Górnośląskiego leży zamiar obrony wartości kulturowych i cywilizacyjnych Górnego 
Śląska, powstałych na gruncie chrześcijańskim, jak również dążność do integracji społeczności regionu 
wokół jego wartości dawnych i nowych oraz harmonijnego rozwoju zamieszkałej tu ludności, 
zapewniającego dobro każdej osoby. 

 
 

30) Górnośląskie Towarzystwo Genealogiczne „Silius Radium” 
siedziba: 41-943 Piekary Śląskie ul. Księdza Waculika 10 
status prawny: stowarzyszenie zwykłe (nie posiada osobowości prawnej) 
przedstawiciel: Damian JURECZKO 
godziny otwarcia: brak  
kontakt telefoniczny: 693 282 023 
e-mail: siliusradicum@wp.pl 
strona internetowa: brak 
cele statutowe: 

o upowszechnianie genealogii jako nauki pomocniczej historii, 
o zrzeszanie osób zajmujących się badaniami genealogicznymi i integracja środowiska genealogów, 
o doskonalenie i pogłębianie wśród swoich członków znajomość genealogii i warsztatu badawczego, 
o inicjowanie badań genealogicznych, 

o wspomaganie nawiązywania więzi rodzinnych i wielopokoleniowych, opartych na wspólnym dziedzictwie 
kulturowym. 

 
31) Stowarzyszenie Na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „PRO FORTALICIUM”/ 

Koło Dąbrówka 
siedziba: 41-948 Piekary Śląskie ul. Przyjaźni 1 
status prawny: jednostka terenowa stowarzyszenia bez osobowości prawnej 
prezes: Dariusz PIETRUCHA; przewodniczący koła terenowego: Przemysław ZALEWSKI 
godziny otwarcia: brak danych 
kontakt telefoniczny: 663-745-323 
e-mail: dariusz.pietrucha@interia.pl 
strona internetowa: www.profort.org.pl 
cele statutowe: 

o zrzeszenie osób zainteresowanych historią fortyfikacji i wojskowości, 
o rozwijanie aktywności naukowej, kulturotwórczej, turystycznej, sportowej oraz społecznej członków 

Stowarzyszenia, 
o działanie na rzecz zdobywania i upowszechniania wiedzy historycznej o fortyfikacjach i architekturze 

obronnej, 
o renowacja zabytkowych budowli i dzieł architektury militarnej oraz zabytkowych militariów, 
o prowadzić działania mające na celu popularyzację historii i chwały oręża Wojska Polskiego 
o kształtowanie prawidłowych postaw patriotycznych oraz promowanie i przygotowanie do przyszłej służby 

w Wojsku Polskim, 
o współpraca z organizacjami kombatanckimi, rezerwy wojskowej i innymi o podobnym charakterze. 
 
 
 

32) Stowarzyszenie Tradycji Ludowego Wojska Polskiego/Oddział Miejski  
w Piekarach Śląskich 

siedziba: 41-940 Piekary Śląskie ul. Kalwaryjska 60/4 
KRS: 0000374023 
prezes: Leszek BREJT 
godziny otwarcia: brak danych 
kontakt telefoniczny: (032) 287 27 26 
e-mail: brak danych 
strona internetowa: brak danych 
cele statutowe: 
- dobro Państwa Polskiego, umacnianie jego integralności, suwerenności oraz sił obronnych, 
- obrona godności, honoru i dobrego imienia żołnierza Wojska Polskiego, 

mailto:zgpiekary@onet.eu


- kultywowanie chlubnych patriotycznych i demokratycznych tradycji Ludowego Wojska Polskiego, ze szczególnym 
uwzględnieniem jego udziału w wyzwoleniu Polski spod okupacji hitlerowskiej, w umacnianiu siły obronnej państwa,  
w odbudowie kraju ze zniszczeń i rozbudowie potencjału gospodarczego, nauki i kultury, 
- przeciwdziałanie dzieleniu polskich żołnierzy oraz zapewnieniu równego i godnego ich poszanowania ich, 
niezależnie od tego pod jakimi sztandarami służyli Ojczyźnie i walczyli o jej niepodległość, 
- integrowanie żołnierzy rezerwy i w stanie spoczynku Wojska Polskiego, uczestników formacji partyzanckich, 
pogłębianie koleżeństwa i wzajemnego szacunku, pogłębianie współpracy regionalnej i miedzy regionami, a także 
działanie na rzecz integracji europejskiej i rozwijanie kontaktów międzyludzkich, 
- inspirowanie badań naukowych z historii oręża polskiego, dziedzictwa bojowego Ludowego Wojska Polskiego ze 
szczególnym uwzględnieniem okresu polskiej wojny domowej oraz procesów odbudowy i rozbudowy kraju, 
- przeciwstawianiu się zakłamywaniu historii i tradycji Ludowego Wojska Polskiego oraz domaganie się na drodze 
legalizmu, rzetelnego, zgodnego z prawdą i faktami przedstawiania działalności Ludowego Wojska Polskiego  
w publicznych środkach masowego przekazu, publikacjach państwowych i podręcznikach szkolnych, 
- inspirowanie twórczości wspomnień, opracowań na temat uczestnictwa w walce z okupantem, w polskiej wojnie 
domowej z lat 1944-1950 oraz procesie odbudowy i rozbudowy kraju, 
- aktywizowanie opinii społecznej do legalnego przeciwdziałania aktom wandalizmu dokonywanym wobec grobów 
poległych żołnierzy, a także niszczeniu pomników i tablic pamiątkowych, miejsc uświęconych krwią żołnierską, 
bezzasadnym zmianom patronów szkół, jednostek wojskowych, instytutów i zakładów pracy oraz nazw placów, 
skwerów i ulic, 
- pogłębianie więzi i solidarności żołnierskiej pomiędzy członkami Związku a żołnierzami służby czynnej Wojska 
Polskiego, 
- popularyzowanie wśród społeczeństwa wiedzy o aktualnych problemach obronności kraju oraz kształtowanie 
patriotyzmu i pozytywnego stosunku młodzieży do służby wojskowej i zadań obronnych kraju, 
- powodowanie należytej troski władz państwowych o właściwe zgodne z konwencjami międzynarodowymi  
i przepisami Unii Europejskiej przestrzeganie praw człowieka i swobód obywatelskich oraz rozwiązywanie problemów 
socjalno-bytowych członków Związku, w tym emerytów i rencistów wojskowych i ich rodzin. 
- organizowanie pomocy i różnych form samopomocy materialnej, moralnej dla bezrobotnych, chorych członków 
Związku i ich rodzin. Rzecznictwo i reprezentacja członków Związku wobec organów administracji publicznej oraz 
pomoc w realizacji zadań statutowych. 

 
 

33) Stowarzyszenie Paramilitarne „LUPUS” 
siedziba: 41-940 Piekary Śląskie ul. Alojzjanów 3/3/1 (adres do korespondencji: ul. Armii  
Krajowej 3/2/1) 
status prawny: stowarzyszenie zwykłe 
przedstawiciel: Aleksandra Kucharska 
godziny otwarcia: brak danych 
kontakt telefoniczny: brak danych 
e-mail: brak danych 
strona internetowa: brak danych 
cele statutowe: 

o promowanie postaw patriotycznych; 
o promowanie zdrowego trybu życia; 
o szerzenie wiedzy z zakresu Powszechnej Samoobrony, Obrony Cywilnej, pierwszej pomocy  

i wojskowości; 
o zachęcanie do aktywności obywatelskiej; 
o rozwijanie indywidualnych zainteresowań członków. 

 
 

5 WSPÓŁPRACA Z INNYMI NARODOWOŚCIAMI 
 
 

34) Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców Województwa 
Śląskiego/Koło Piekary Śląskie 

siedziba: Piekary Śląskie ul. Sowińskiego 2 
status prawny: jednostka terenowa stowarzyszenia bez osobowości prawnej 
prezes: Dorota NOWICKA 
godziny otwarcia: w każdy czwartek w godz. 15

00
-17

00
 

kontakt telefoniczny: (032) 287 22 13 
e-mail: brak danych 
strona internetowa: brak danych 
cele statutowe: 

- kultywowanie tradycji i historii niemieckiej,   
-rozwój oświaty, kultury i sztuki niemieckiej zmierzając przez to do zaspokojenia w tym zakresie potrzeb 
członków Stowarzyszenia,    
-popularyzację literatury i prasy niemieckiej,   
-reprezentowania potrzeb społecznych i kulturalnych członków Stowarzyszenia wobec władz,    
-uczestnictwo w życiu społecznym i samorządowym,   
-prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej wśród dzieci i młodzieży. 



 
 

6 HOBBY 
 

35) Związek Radiestetów w Piekarach Śląskich 
siedziba: 41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 73 
status prawny: stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 
KRS: 0000009918 
prezes: Kazimiera ŚMIETAŃSKA 
godziny otwarcia: każda sobota w godz.16

00
-18

00
 

kontakt telefoniczny: 697-240-835 
e-mail: brak danych 
strona internetowa:  brak danych 
cele statutowe: 

o Związek jest organizacją społeczną zajmującą się badaniem zjawisk radiestezji, biotroniki, biofizyki, 
geotroniki, psychotroniki i oddziaływaniem promieniowania kosmosu na ludzi. W tym celu związek prowadzi 
obserwacje własne i współpracuje z organizacjami oraz klubami o podobnych zadaniach, działającymi w 
kraju – dokonując wymiany doświadczeń. 
Wykorzystując czynniki badań własnych oraz opublikowane rezultaty innych ośrodków działających w tej 
dziedzinie – związek prowadzi poszukiwanie stref zagrożenia geopatycznego, zajmuje się ochroną 
środowiska biologicznego przed promieniowaniem, określeniem zdolności radiestezyjnych u 
poszczególnych osób, doskonaleniem umiejętności radiestezji i w pozostałych dziedzinach wyżej 
wymienionych. – Itp. Bliżej określone w par. 5. Statutu.  

 
36) Amatorska Sieć Komputerowa „ANDALUZJA” 
siedziba: 41-947 Piekary Śląskie Os. Andaluzja 26 
status prawny: stowarzyszenie zarejestrowane w KRS 
KRS: 0000073457 
prezes: Henryk WALASZCZYK 
godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godz. 15

00
-20

00
 

kontakt telefoniczny: 696 078 644 
e-mail: ask.andaluzja@gmail.com 
strona internetowa:  askandaluzja.pl 
cele statutowe: 
 Celami stowarzyszenia są: 

o budowa amatorskich sieci komputerowych (ASK) na terenie zamieszkania członków, 
o zapewnienie członkom Stowarzyszenia dostępu do sieci Internet, 
o popularyzacja Internetu wśród społeczeństwa, 
o podnoszenie poziomu edukacji społeczeństwa w dziedzinie informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem 

zagadnień związanych z Internetem. 
 

37) Polski Związek Filatelistów/ Koło Nr 29 w Piekarach Śląskich 
siedziba: Piekary Śląskie ul. Kalwaryjska 62D 
status prawny: terenowa jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej 
prezes: Antoni BARON 
godziny otwarcia: pierwszy wtorek miesiąca w godz. 17

00
-18

00 

kontakt telefoniczny: 607-323-722; 508-158-061 
e-mail: brak danych 
strona internetowa:  brak danych 
cele statutowe: 

o stwarzanie swoim członkom warunków umożliwiających i ułatwiających im realizację własnych zamiłowań, 
w tym kolekcjonerskich oraz reprezentowanie ich interesów wobec władz i społeczeństwa, 

o promowanie polskich znaków pocztowych w kraju i za granicą, 
o chronienie członków przed działaniami na ich szkodę w zakresie kolekcjonerstwa, 
o doskonalenie metod i sposobów kolekcjonerstwa, 
o popularyzowanie, inicjowanie i kształtowanie wiedzy fachowej wśród swoich członków, 
o reprezentowanie polskiej filatelistyki na forum krajowym i międzynarodowym. 

 
 
 
 

32) Stowarzyszenie Sympatyków Kolei i Ochrony Zabytków Kolejnictwa 
siedziba: Piekary Śląskie 
status prawny: stowarzyszenie zwykłe (nie posiada osobowości prawnej) 
przedstawiciel: Waldemar TRACZ 



kontakt telefoniczny: (032) 391 89 95 
e-mail: brak danych 
strona internetowa:  brak danych 
cele zawarte w regulaminie działalności: 
skupianie w jednej organizacji osób interesujących się historią i dniem dzisiejszym kolei, zagadnieniami związanymi z 
transportem kolejowym, 
utworzenie na dworcu kolejowym w Brzezinach Śląskich Salki Tradycji Kolejowej, 
gromadzenie pamiątek i eksponatów związanych z historią kolei na Śląsku, Polsce i udostępnianie ich odwiedzającym 
Salkę Tradycji Kolejowej, 
organizowanie konferencji, wystaw i przeglądów filmów video poświeconych transportowi kolejowemu i jego 
znaczeniu, zorganizowanie w ramach Stowarzyszenia Sekcji Modelarstwa Kolejowego. 
 

 

33) Stowarzyszenie Motocyklistów I.F.F.I Piekary Śląskie 
siedziba: Piekary Śląskie, ul. Poniatowskiego 1a 
status prawny: stowarzyszenie zwykłe 
przedstawiciel: Wojciech Katryniok 
godziny otwarcia: pierwsza środa miesiąca w godz. 17

00
-20

00 

kontakt telefoniczny: 516-667-263 
e-mail: brak danych 
strona internetowa: brak danych 
cele zawarte w regulaminie działalności: 

- pomoc poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych; 
- wspomaganie działalności charytatywnej poprzez udział w imprezach; 
- prowadzenie własnej działalności charytatywnej; 
- promowanie miasta Piekary Śląskie; 
- propagowanie ruchu motocyklowego; 
- promowanie sportów motocyklowych; 
- propagowanie szeroko pojętej turystyki motocyklowej. 

 

 

 

III. SPRAWY SPOŁECZNE 

 
1. AKTYWIZACJA SPOŁECZNA 

 
34) Komitet Obywatelski Miasta Piekary Śląskie 

siedziba: Piekary Śląskie ul. Bytomska 73 
status prawny: stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 
KRS 0000002379 
przewodniczący: Dariusz KAŃTOCH 
godziny otwarcia: pierwszy czwartek każdego miesiąca w godz.18

00-
20

00 
lub w innym 

terminie po uzgodnieniu telefonicznym 
kontakt telefoniczny: 501 294 238  
e-mail: komitet.obywatelski@interia.pl 
strona internetowa: brak danych 
cele statutowe: 

a. współpraca z władzami samorządowymi miasta na rzecz lokalnej społeczności, 
b. artykułowanie postulatów społeczności lokalnej, 
c. tworzenie klimatu i inspirowanie działań na rzecz rozwoju samorządności terytorialnej, 
d. wspomaganie działań zmierzających do przeprowadzenia reformy gospodarczej, 
e. ochrona zdrowia obywateli, ochrona środowiska naturalnego, 
f. rozwój kultury i oświaty, współpraca ze związkami twórczymi, 
g. zwalczanie zjawisk patologii społecznej, 
h. wspieranie wszelkich inicjatyw obywatelskich zmierzających do poprawy organizacji życia społecznego, 
i. ochrona praw obywatelskich zagwarantowanych prawem państwowym oraz międzynarodowymi aktami, 

których RP jest sygnatariuszem, 
j. współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami., 
k. PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ, ROZWÓJ SWIADOMOSCI 

NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ ORAZ INSPIROWANIE MŁODZIEZY DO    
POSTAW SPOŁECZNYCH I PATRIOTYCZNYCH. 
DZIAŁALNOSC NA RZECZ RODZIN I OSÓB W TRUDNEJ SYTUACJI ZYCIOWEJ I MATERIALNEJ 
DZIAŁALNOSC NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I 
WSPÓŁPRACY POMIEDZY SPOŁECZENSTWAMI 
ORGANIZACJA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEZY 
PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU 



WSPÓŁDZIAŁANIE Z INNYMI ORGANIZACJAMI I INSTYTUCJAMI 
 
 

35) Stowarzyszenie „NASZE PIEKARY” 
siedziba: Piekary Śląskie ul. Bytomska 105 
status prawny: stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 
KRS 0000194493 
prezes: Stanisław Korfanty 
godziny otwarcia: drugi wtorek miesiąca 
kontakt telefoniczny: 695 862 626 
e-mail: naszepiekary@wp.pl 
strona internetowa: www.naszepiekary.org  
cele statutowe: 

o uaktywnienie środowisk w działaniach samorządowych, społecznych na rzecz rozwoju Miasta Piekary 
Śląskie i jego mieszkańców, 

o aktywizacja społeczna osób starszych i propagowanie aktywnego trybu życia, a w szczególności: 
 stymulowanie rozwoju osobowego oraz intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności osób 

starszych, 
 prowadzenie działalności edukacyjnej (w tym w zakresie ochrony i promocji zdrowia), kulturalnej, 

twórczej i krajoznawczo- turystycznej dla osób starszych, np. w formie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
 upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej. 

 
 

36) Stowarzyszenie „STORKOLIS” 
siedziba: 41-940 Piekary Śląskie ul. Kalwaryjska 51 
status prawny: stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 
KRS: 0000011512 
prezes: Tomasz CISEK 
godziny otwarcia: w każdy wtorek i czwartek w godz. 16

30-
19

00
 

kontakt telefoniczny:   
e-mail: kryto@O2.pl 
strona internetowa: brak danych 
cele statutowe: 

o Inspirowanie, wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych i obywatelskich. Szczegółowe realizacje celów 
określa par. 10 Statutu. 

 
 

37) Kozłowogórskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne w Piekarach 
Śląskich – nie działają od 2012 roku 

siedziba: 41-945 Piekary Śląskie ul. Tarnogórska 49 
status prawny: stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 
KRS: 0000136911 
prezes: Winfried NOWARA 
godziny otwarcia: w każdy piątek 19

00
 

kontakt telefoniczny: (32) 287 51 34 
e-mail: brak danych 
strona internetowa: brak danych 
cele statutowe: 

o inspirowanie i popieranie inicjatyw społecznych w zakresie gospodarki, edukacji, kultury, sportu i turystyki, 
ładu, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony środowiska, 

o budowanie więzi międzyludzkich, 

o propagowanie historii i tradycji regionalnej, 

o pobudzanie świadomości obywatelskiej społeczeństwa. 
 

38) „WSPÓLNIE DLA PIEKAR” 
siedziba: 41-940 Piekary Śląskie ul. Jesionowa 16 
status prawny: stowarzyszenie zarejestrowane w KRS 
KRS: 0000267246 
prezes: Mariusz KINDER 
godziny otwarcia: brak danych 
kontakt telefoniczny: 512 499 349 
e-mail: Hanus@wspolniedlapiekar.pl 
strona internetowa:  
cele statutowe: 



o Prowadzenie działalności  w następujących dziedzinach: 
 działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 
 upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 

działań wspomagających rozwój demokracji, 
 promocje aktywnego włączania się obywateli w sprawy lokalne, 
 promocja demokracji lokalnej, podejmowanie działań na rzecz wzmocnienia samorządu 

terytorialnego, 
 aktywne uczestnictwo w lokalnym życiu społecznym, kulturalny, politycznym. 

 

39) Stowarzyszenie INSURA 
siedziba: Piekary Śląskie ul. Czwartaków 8 
status prawny: stowarzyszenie zwykłe (nie posiada osobowości prawnej) 
przedstawiciel: Michał FALEROWSKI 
kontakt telefoniczny: 601 382 755 
e-mail: brak danych 
strona internetowa:  brak danych 
cele zawarte w regulaminie działalności: 

o Celem jest wzmacnianie świadomości ubezpieczeniowej. 
 

 

40) Fundacja WSPARCIE 
siedziba: Piekary Śląskie ul. Piekarska 9 
KRS: 0000551540 
prezes: Roman PEŁKA 
kontakt telefoniczny: 661-570-112 
e-mail: roman.net@wp.pl 
strona internetowa:  brak danych 
cele: 

o kształtowanie świadomych i aktywnych uczestników życia społecznego poprzez wspieranie działań 
edukacyjnych i rozwojowych wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych; 

o wspieranie rozwoju osobistego i społecznego członków lokalnych społeczności; 
o wspieranie i rozwijanie edukacji oraz kształcenia ustawicznego; 
o wspieranie i rozwijanie postaw przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości społecznej w Polsce oraz 

promocja ekonomii społecznej; 
o działanie na rzecz wsparcia i rozwoju sektora organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów 

prowadzących działalność pożytku  publicznego; 
o wspieranie i rozwijanie współpracy międzynarodowej; 
o wspieranie działalności naukowej i oświatowej; 
o wspieranie działań na rzecz rozwoju i promocji administracji publicznej; 
o wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i rekreacji; 
o edukacja dzieci i młodzieży przez działalność sportową, ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny 

szachów; 
o upowszechnianie postaw ekologicznych i ochrony środowiska; 
o wspieranie i rozwijanie kultury w Polsce; 
o wspieranie działań na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej; 
o działalność na rzecz rodziny, w tym rodzin wielodzietnych, macierzyństwa, rodzicielstwa, 

upowszechniania  
i ochrony praw dziecka; 

o wspieranie działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej, w tym szczególnie osób 
niepełnosprawnych oraz wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

o wspieranie osób w wieku emerytalnym; 
o promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem  
z pracy; 

o promocja i organizacja wolontariatu; 
o wspieranie działań o charakterze dobroczynnym i charytatywnym. 

 
 

 
41) Towarzystwo Wspierania Rozwoju Piekar Śląskich 

siedziba: Piekary Śląskie ul. Kościuszki 4 
status prawny: stowarzyszenie zarejestrowane w KRS 
KRS: 0000004208 
przedstawiciel: Anna SZCZEPANIAK 
kontakt telefoniczny: brak danych 
e-mail: brak danych 
strona internetowa:  brak danych 
cele zawarte w statucie: 

o Konsolidacja społeczeństwa Piekar Śląskich 



o Rozbudzenie i ugruntowanie świadomości regionalnej 
o Kształtowanie postaw obywatelskiej odpowiedzialności za losy swojej „małej ojczyzny” 
o Propagowanie wiedzy o historii i kulturze Piekar Śląskich 

o Propagowanie śląskiej kultury, historii i sztuki 

o Opieka socjalna nad członkami Towarzystwa. 

 
 

 
42) Stowarzyszenie Rozwoju Rodziny FAMILIARIS CONSORTIO 

siedziba: Piekary Śląskie ul. Gimnazjalna 24 
status prawny: stowarzyszenie zarejestrowane w KRS 
KRS: 0000618158 
Prezes: Dagmara Czernik 
kontakt telefoniczny: 886-430-395 
e-mail: kontakt@familiaris.org.pl 
strona internetowa:  www.familiaris.org.pl 
cele zawarte w statucie: 

o Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz wspierania rozwoju rodziny i aktywna promocja wartości 
chrześcijańskich. 

 
 

43) Fundacja Międzynarodowa Sieć Marzycieli 
siedziba: Piekary Śląskie ul. Marii Curie – Skłodowskiej 113/I/3 
status prawny: stowarzyszenie zarejestrowane w KRS 
KRS: 0000540634 
Prezes: Rafał Węgliński 
kontakt telefoniczny:  
e-mail:  
strona internetowa:   
cele zawarte w statucie: 

o Celem fudacji jest popieranie kompleksowego rozwoju organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie; 

o Celem fundacji jest także bezpośrednie działanie w sferze zadań publicznych, obejmujących zadania 
w zakresie określonym  w pkt. 1-32 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, w tym w szczególności:  

 działalność naukowa, naukowo – techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu 
studentów; 

 działalność kulturalna; 

 działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu; 

 ochrona środowiska; 

 dobroczynność; 

 promocja i ochrona zdrowia; 

 pomoc społeczna. 

 

44) Fundacja „MOŻESZ LEPIEJ” 
siedziba: 41-949 Piekary Śląskie ul. Jana Długosza 65 
status prawny: fundacja 
KRS: 0000674585 
prezes: Karolina MADEJA 
godziny otwarcia: brak danych 
kontakt telefoniczny:  brak danych  
e-mail: brak danych 
strona internetowa: brak danych 
cele statutowe: 

o Popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa, w szczególności dzieci i młodzieży, a zwłaszcza 
inicjatyw w następujących obszarach:  ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji i wychowania, 
dobroczynności, kultury, nauki, oświaty, kultury fizycznej sportu, praw człowieka, ochrony środowiska oraz 
rozwoju regionalnego i lokalnego. 

 
 

45) Fundacja „KOCHAM SWOJE ŻYCIE” 
siedziba: 41-949 Piekary Śląskie ul. Bpa Nankera 195 
status prawny: fundacja 
KRS: 0000686398 



prezes: Mateusz Smołucha 
godziny otwarcia: brak danych 
kontakt telefoniczny:  brak danych  
e-mail: brak danych 
strona internetowa: brak danych 
cele statutowe: 

o PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI REHABILITACYJNEJ ORAZ WSPIERANIE INNOWACYJNYCH METOD 
o REHABILITACYJNYCH I TERAPEUTYCZNYCH NA RZECZ OSÓB ZAGROZONYCH WYKLUCZENIEM 
o SPOŁECZNYM, 
o WSPIERANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI OSWIATOWEJ, EDUKACYJNEJ, PSYCHOLOGICZNO - 
o PEDAGOGICZNEJ I TERAPEUTYCZNEJ WE WSZYSTKICH TYPACH PLACÓWEK OSWIATOWYCH, NA 
o WSZYSTKICH SZCZEBLACH NAUKI, 
o WSPIERANIE I PROWADZENIE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB 
o NIEPEŁNOSPRAWNYCH, W TYM TWORZENIE WARSZTATÓW TERAPII ZAJECIOWYCH, ZAKŁADÓW  
o AKTYWNOSCI ZAWODOWYCH, CZY SRODOWISKOWYCH DOMÓW SAMOPOMOCY I INNYCH, 
o KSZTAŁTOWANIE WŁASCIWYCH POSTAW SPOŁECZNYCH PRZECIWDZIAŁAJACYCH STYGMATYZACJI I 

DYSKRYMINACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ZAGROZONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, 
o PRZECIWDZIAŁANIU WSZELKIM FORMOM I PRZEJAWOM PATOLOGII SPOŁECZNEJ, W TYM 
o NARKOMANII, ALKOHOLIZMOWI I PRZEMOCY, 
o OCHRONE I PROMOCJE ZDROWIA FIZYCZNEGO I PSYCHICZNEGO ORAZ KRZEWIENIE ZDROWEGO 
o STYLU ZYCIA, 
o PROWADZENIE WSZELKIEGO RODZAJU DZIAŁALNOSCI PROWADZACYCH DO POPRAWY ZYCIA 
o KOMBATANTÓW I WETERANÓW, RANNYCH I POSZKODOWANYCH ZOŁNIERZY W MISJACH 
o WOJSKOWYCH POZA GRANICAMI KRAJU, JAK RÓWNIEZ PRACOWNIKÓW PRZEMYSŁU 
o ZBROJENIOWEGO, 
o INTEGROWANIE SPOŁECZNOSCI LOKALNYCH NA BAZIE KULTURY, TRADYCJI I DZIEDZICTWA 

HISTORYCZNEGO "MAŁE OJCZYZNY". 

 

 
 

 

2. ORGANIZACJE ZAWODOWE 
 

46) Polskie Stowarzyszenie Techników Elektroradiologii 
siedziba: 41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 62 
status prawny: stowarzyszenie posiada osobowość prawną 
KRS: 0000441027 
prezes: Aneta WILCZEK 
godziny otwarcia: pon. – pt. godz. 8

00
-13

00 

kontakt telefoniczny: (032) 39 34 135; (032) 39 34 136 
e-mail: pste@pste.pl 
strona internetowa:  www.pste.pl 
cele statutowe: 

o rozpowszechnianie zdobyczy naukowych w zakresie diagnostyki obrazowej, medycyny nuklearnej, 
radioterapii i diagnostyki elektromedycznej i szerzenie postępu w tych dziedzinach, 

o współudział w podnoszeniu fachowej i naukowej wiedzy członków PSTE oraz zachęcanie i ułatwianie 
im prowadzenia badań naukowych, 

o współdziałanie z organami administracji państwowej , samorządami zawodowymi i terytorialnymi , 
innymi instytucjami oraz organizacjami społecznymi w organizowaniu krajowej ochrony zdrowia w 
zakresie diagnostyki obrazowej, medycyny nuklearnej, radioterapii i diagnostyki elektromedycznej, 

o aktywny udział w procesie legislacyjnym dotyczącym zakresu diagnostyki obrazowej, medycyny 
nuklearnej, radioterapii i diagnostyki elektromedycznej oraz w wyznaczaniu standardów w tym 
zakresie, 

o współpraca z organizacjami międzynarodowymi w zakresie diagnostyki obrazowej, medycyny 
nuklearnej, radioterapii i diagnostyki elektromedycznej, 

o integracja środowiska wykonującego zawód technika elektroradiologii. 
 

47) Polskie Towarzystwo Lekarskie/Koło Piekary Śląskie 
siedziba: Piekary Śląskie ul. Szpitalna 11 
status prawny: terenowa jednostka organizacyjna stowarzyszenia bez osobowości prawnej 
prezes: Joanna RADWAŃSKA-CZEMPIEL 
godziny otwarcia:  
kontakt telefoniczny: 0 603 792 360 
e-mail: joanna.czempiel@op.pl 
strona internetowa:  brak danych 
cele statutowe: 

o rozwijanie wiedzy oraz podnoszenie poziomu naukowego i kwalifikacji zawodowych lekarzy i innych 
członków Towarzystwa, 

o dbałość o właściwe warunki do wykonywania zawodu lekarz, 
o kształtowanie postaw społecznych i etycznych członków, 



o krzewienie i rozwijanie zasad deontologii lekarskiej i dbałość o ich przestrzeganie, 
o prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej na rzecz lekarzy, którzy znajdują się w szczególnie 

trudnej sytuacji życiowej i materialnej, 
o pomoc społeczna na rzecz rodzin lekarzy i osób znajdujących się w  trudnej sytuacji życiowej, 
o organizacja opieki nad lekarzami emerytami i lekarzami rencistami, 
o sprawowanie opieki nad domami spokojnej starości, opieki społecznej itp., w których przebywają lekarze , 
o organizacja opieki nad lekarzami inwalidami wojskowymi i wojennymi, 
o opieka i pomoc społeczna na rzecz absolwentów studiów medycznych, znajdujących się w trudnej sytuacji 

życiowej, 
o wspieranie lekarzy niepełnosprawnych poprzez organizację rehabilitacji, 
o promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa lekarzy bezrobotnych lub zagrożonych zwolnieniami z 

pracy, 
o organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży rodzin lekarskich znajdujących się w trudnej sytuacji 

życiowej, 
o upowszechnianie kultury fizycznej wśród lekarzy, 
o rozwijanie kontaktów i współpracy z lekarzami innych krajów, 
o działanie na rzecz integracji europejskiej lekarzy i lekarzy dentystów, 
o promocja i organizacja wolontariatu, 
o działalność wspomagająca szkolenia i czynności informacyjne w w/w zakresie wspierające organizacje 

pozarządowe, 
o zbieranie informacji i utrzymywanie kontaktów z instytucjami i osobami prawnie zainteresowanymi tą 

problematyką, 
o inne zadania należące do sfery zadań publicznych, mające na celu zaspokajanie potrzeb społecznych 

lekarzy. 

 

48) Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich/Koło Piekary Śląskie 
siedziba: 41-940 Piekary Śląskie ul. Partyzantów 2 
status prawny: terenowa jednostka organizacyjna stowarzyszenia bez osobowości prawnej 
prezes: Maria MAZUR 
godziny otwarcia: poniedziałek godz. 13

00
-19

00
; wtorek – piątek godz. 9

00
-19

00
;  

                                 sobota godz. 9
00

-14
00 

kontakt telefoniczny: (032) 287 30 17; (032) 767 16 00 
e-mail: mbp-piekary@wp.pl; f6@biblioteka.piekary.pl 
strona internetowa: www. biblioteka.piekary.pl 
cele statutowe: 

o Celem Stowarzyszenie jest służba społeczna dla bibliotekarstwa i informacji naukowej w Polsce, 
rozbudzanie aktywności zawodowej oraz kształtowanie i upowszechnianie nowoczesnej myśli 
bibliotekarskiej,  a w szczególności: 

 czynny współudział w tworzeniu zasad polityki bibliotecznej, informacyjnej i wydawniczej, 
 dążenie do zachowania piśmiennictwa dla kultury naukowej i rozwoju czytelnictwa, 
 inspirowanie, rozwijanie i popieranie zainteresowań naukowych oraz doskonalenie 

umiejętności fachowych członków Stowarzyszenia, 
 rozbudzanie i popieranie inicjatyw zawodowych i społecznych bibliotekarzy oraz 

pracowników informacji naukowej, 
 integracja środowiska zawodowego, 
 podnoszenie społecznego prestiżu i ochrona zawodu oraz warunków jego wykonywania, 

 kształtowanie właściwych postaw etycznych i społecznych bibliotekarzy i pracowników 
informacji naukowej. 

 

 
49) Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie/Koło przy Samodzielnym 

Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich 
siedziba: Piekary Śląskie ul. Bytomska 62 
status prawny: terenowa jednostka organizacyjna stowarzyszenia bez osobowości prawnej 
przewodnicząca: Grażyna KRUK - KUPIEC 
godziny otwarcia: brak danych 
kontakt telefoniczny: (032) 39 34 299 
e-mail: brak danych 
strona internetowa: brak danych 
cele statutowe: 

o popularyzowanie zdobyczy naukowych w zakresie pielęgniarstwa i nauk pokrewnych oraz kształtowanie 
postaw etycznych członków Towarzystwa, 

o wspieranie zawodowego i naukowego rozwoju pielęgniarek i położonych, 
o prowadzenie badań naukowych i wdrażanie ich wyników do praktyki pielęgniarskiej i położniczej, 

o współpraca z instytucjami i organizacjami naukowymi w kraju i za granicą. 

mailto:mbp-piekary@wp.pl


 
50) Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne/Oddział Śląski 

siedziba: 41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 62 
status prawny: terenowa jednostka organizacyjna stowarzyszenia bez osobowości prawnej 
prezes: Michał MIELNIK 
godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godz.8

00
-15

00
 

kontakt telefoniczny: (32) 39 34 321; (32) 39 34 323 
e-mail: ptoitr.oddzial.slaski@onet.pl 
strona internetowa:  brak danych 
cele statutowe: 

o dążenie do zrzeszania lekarzy zainteresowanych zagadnieniami ortopedii, traumatologii i usprawniania 
narządów ruchu oraz innymi dziedzinami dotyczącymi narządu ruchu, 

o upowszechnianie wśród członków najnowszych zdobyczy nauki, podnoszenie poziomu umiejętności 
zawodowych, zachęcanie do pracy naukowej, 

o współdziałanie w specjalizacji i dokształcaniu członków Towarzystwa, w porozumieniu z odpowiednimi 
instytucjami i władzami, 

o udzielanie pomocy członkom w ich pracy zawodowej i naukowej, 
o współpraca z władzami w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych w reprezentowanej specjalności, 

o inspirowanie ruchu wydawniczego z zakresu ortopedii, propagowanie wiedzy ortopedycznej wśród innych 
specjalności i współpraca w rozwiązywaniu zagadnień interdyscyplinarnych; organizowanie współpracy 
naukowej i specjalistycznej z towarzystwami zagranicznymi oraz reprezentowanie polskiej ortopedii za 
granicą. 

  

46) Stowarzyszenie Fryzjerów Polskich „INTERCOIFFURE POLSKA” 

siedziba: 41-940 Piekary Śląskie, ul. Janty 1 
status prawny: stowarzyszenie zarejestrowane w KRS  
KRS: 00000004490 
prezes: Tomasz Nowak 

kontakt telefoniczny: 515 267 800 

e-mail: intercoiffure.polska@wp.pl 
strona internetowa: brak danych 
cele statutowe: 
- zrzeszanie w stowarzyszeniu wszystkich polskich fryzjerów posiadających świadectwa 
mistrzowskie; 
- kształtowanie dobrych stosunków między członkami oraz poczucia jedności wewnątrz 
stowarzyszenia; 
- promocja krajowego i międzynarodowego dialogu na temat wartości materialnych i ideowych 
dot. zasad etyki zawodowej 
- organizowanie kongresów, pokazów, wykładów naukowych, podróży lub innego rodzaju 
imprez zawodowych 
- publikowanie artykułów w prasie fachowej i w gazetach codziennych; 
- współpraca z producentami kosmetyków w zakresie wykorzystania lub rozwoju nowych 
produktów oraz stylistami mody w zakresie trendów w stylistyce  i estetyce fryzjerskiej 
- wspieranie wymiany między różnymi krajami w celu nauki języków obcych i doskonalenia 
umiejętności fryzjerskich. 

 

3. OCHRONA INTERESÓW OKREŚLONYCH GRUP 
 

47) Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Wychowankom i Byłym Wychowankom 
 Domu Dziecka w Piekarach Śląskich „Przyjaciel” 
siedziba: 41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 67 
status prawny: stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada 
status opp 
KRS 0000363212 
prezes: Karolina SMAJDOR 
godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godz. 7

00 
-15

00
 

kontakt telefoniczny: (32) 289 98 77 
e-mail: biuro@stowarzyszenie-przyjaciel.org.pl 
strona internetowa:  stowarzyszenie-przyjaciel.org.pl 
cele statutowe: 

o pomoc wychowankom i byłym wychowankom (do trzech lat po opuszczeniu placówki) Domu Dziecka w 
Piekarach Śląskich, 



o propagowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej Domu Dziecka, 
o pomoc rodzinom wychowanków, 
o integracja społeczna, 
o pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych. 
 

48) Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości 
siedziba: 41-940 Piekary Śląskie ul. Prymasa Wyszyńskiego 20 
status prawny: stowarzyszenie zarejestrowane w KRS 
KRS: 0000004419 
prezes: Andrzej JANUS 
godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godz. 7

00 
-15

00
;  

                                       godz. przyjęć stron: od poniedziałku do piątku w godz. 8
00

-11
11

 
kontakt telefoniczny: (32) 288 50 13 
e-mail: brak danych 
strona internetowa:  brak danych 
cele statutowe: 

o działanie na rzecz ochrony praw właścicieli nieruchomości i zarządców oraz obrona ich interesów itp. Bliżej 
określone w par.2 pk. II Statutu. Szczegółowe realizacje celów określa par. 2 pkt. III Statutu. 
 

49) Stowarzyszenie „ANDALUZJA” 
siedziba: 41-940 Piekary Śląskie ul. Generała Jerzego Ziętka 13 
status prawny: stowarzyszenie zarejestrowane w KRS 
KRS: 0000241483 
prezes: Andrzej LUKASZCZYK 
godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godz. 7

00
-14

30
 

kontakt telefoniczny: (32) 288 36 38; 508-193-205 
e-mail: andrzej_anda@onet.eu 
strona internetowa:  brak danych 
cele statutowe: 

o ochrona interesów członków Stowarzyszenia, 
o umacnianie rodziny oraz życia rodzinnego, 
o propagowanie kultury i tradycji regionalnej Górnego Śląska, 

o czynny udział w życiu publicznym. 
 

50) Stowarzyszenie Obrony Rodzinnych Ogrodów Działkowych 
Rzeczpospolitej Polskiej 

siedziba: 41-943 Piekary Śląskie ul. Armii Krajowej 9 
status prawny: stowarzyszenie zarejestrowane w KRS 
KRS: 0000274136 
prezes: Piotr MIODUSZEWSKI 
godziny otwarcia: w każdy poniedziałek i czwartek w godz. 15

00
-16

00
 

kontakt telefoniczny: 692 048 335 
e-mail: brak danych 
strona internetowa:  brak danych 
cele statutowe: 

o szeroko pojęte działanie na rzecz obrony Rodzinnych Ogrodów Działkowych, edukacji dzieci i 
młodzieży na rzecz obrony środowiska i popularyzacji ekologicznych metod uprawy roślin. 

 

 

 
51) Piekarsko-Bytomskie Stowarzyszenie Obrony Lokatorów 

siedziba: Piekary Śląskie ul. Roździeńskiego 3/I/7 
status prawny: stowarzyszenie zwykłe (nie posiada osobowości prawnej) 
przedstawiciel: Jan GÓRA 
kontakt telefoniczny: 608-480-614 
e-mail: jangora7@wp.pl 
strona internetowa:  brak danych 
cele zawarte w regulaminie działalności: 

o działanie na rzecz lokatorów aktualnych i byłych mieszkań zakładowych położonych w Piekarach 
Śląskich i Bytomiu, 

mailto:jangora7@wp.pl


o tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami 
zainteresowanymi. 

 
52) Stowarzyszenie Na Rzecz Ubezpieczonych 

siedziba: Piekary Śląskie ul. Generała Ziętka 60 
status prawny: stowarzyszenie zwykłe (nie posiada osobowości prawnej) 
przedstawiciel: Renata SZWARC 
kontakt telefoniczny: (032) 287 03 68 
e-mail: brak danych 
strona internetowa:  brak danych 
cele zawarte w regulaminie działalności: 

o Celem działania jest informowanie członków oraz osób zainteresowanych zmianami w prawie 
ubezpieczeniowy 

 

53) Stowarzyszenie Wdów i Sierot Górniczych 
siedziba: Piekary Śląskie ul. Konstytucji 3-go Maja 41/IV/13 
status prawny: stowarzyszenie zwykłe (nie posiada osobowości prawnej) 
przedstawiciel: Agata KOWALCZYK 
kontakt telefoniczny: 509-768-636 
e-mail: brak danych 
strona internetowa:  brak danych 
cele zawarte w regulaminie działalności: 

o Podejmowanie działań na rzecz tworzenia i zmiany przepisów prawa dotyczących świadczeń na rzecz 
wdów i sierot pozostałych po górnikach  oraz na rzec inwalidów górniczych; 

o Współdziałanie na rzecz poprawy jakości życia wdów i sierot pozostałych po górnikach oraz na rzecz 
inwalidów górniczych; 

o Popularyzowanie wiedzy w zakresie sytuacji i położenia wdów i sierot górniczych oraz inwalidów 
górniczych wśród społeczeństwa; 

o Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami 
zainteresowanymi problematyką zabezpieczenia wdów i sierot górniczych oraz inwalidów górniczych. 

 
 

 
 

IV. ZDROWIE , POMOC SPOŁECZNA 

 

 

 
1. ZDROWIE 

 
54) Fundacja Paraplegii im. dr Janusza DAABA  

siedziba: 41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 62 
status prawny: fundacja, posiada status organizacji pożytku publicznego 
KRS: 0000068926 
prezes: Andrzej JASIŃSKI 
godziny otwarcia: brak danych 
kontakt telefoniczny: (32) 393 42 25 
e-mail:  
strona internetowa: brak danych 
cele statutowe: 

o poszerzenie medycznych i rehabilitacyjnych funkcji Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej i innych 
ośrodków chirurgicznych naszego regionu śląska w zakresie specjalistycznej bazy materialnej dla leczenia i 
rehabilitacji chorych z obrażeniami rdzenia kręgowego 

 
 

55) Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Z Zespołem Aspergera „Aspiracje” 
siedziba: 41-949 Piekary Śląskie ul. Skłodowskiej-Curie 108 
status prawny: stowarzyszenie wpisane do KRS 
KRS: 0000411548 
prezes: Edyta KRYSTOSIK 
godziny otwarcia:  
kontakt telefoniczny: 32 287 97 62  



e-mail: psyche57@wp.pl 
strona internetowa: 
cele statutowe: 

a. podstawowym celem i zadaniem stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz poprawy 
zdrowia i usprawnienia rozwoju dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera. 

 
 
 

 

56) Stowarzyszenie Rodzin I Przyjaciół Osób Dotkniętych Autyzmem „Szklany 
Mur” 

siedziba: 41-940 Piekary Śląskie ul. Sowińskiego 5/1 
status prawny: stowarzyszenie wpisane do KRS 
KRS: 0000436988 
prezes: Aleksandra FELISZOWSKA 
kontakt telefoniczny: 668303543 
e-mail: kontakt@szklanymur.pl 
strona internetowa: www.szklanymur.pl 
 
cele statutowe: 

a. wspieranie realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych na rzec osób 
dotkniętych autyzmem, 

b. udzielanie pomocy osobom dotkniętych autyzmem znajdujących się w trudnej sytuacji losowej lub 
materialnej, 

c. tworzenie warunków do rozwoju osób dotkniętych autyzmem, np. organizowanie zajęć 
pozalekcyjnych, wyjazdów i wycieczek edukacyjnych, turystycznych i wypoczynkowych, 

d. wspieranie wyposażenia instytucji działających na rzecz osób dotkniętych autyzmem, 
e. integracja osób dotkniętych autyzmem ze środowiskiem lokalnym i regionem, 
f. wszechstronna rewalidacja i kompensacja zaburzonych funkcji osób dotkniętych autyzmem, 
g. wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, 
h. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji, 
i. zapobieganie bezrobociu wśród osób dotkniętych autyzmem, 
j. propagowanie zdrowego stylu życia, 
k. kształtowanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne, 
l. umożliwianie dostępu do dóbr kultury i uczestnictwa w kulturze, 
m. propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego, 
n. działanie na rzecz poprawy sytuacji niepełnosprawnych, 

o. kształtowanie postaw moralnych i obywatelskich. 
 

57) Fundacja Ochrony Zdrowia Pracowników KWK „JULIAN”  w Piekarach 
Śląskich 

siedziba:  42-940 Piekary Śląskie, ul. Generała Jerzego Ziętka 30 
status prawny: fundacja, posiada status organizacji pożytku publicznego 
KRS: 0000050246 
prezes: Janusz KLIMKIEWICZ 
godziny otwarcia: poniedziałek-środa w godz. 8

00
-14

00
; czwartek w godz. 8

00
-12

00 

kontakt telefoniczny: (32) 767 68 21 
e-mail: fozp_jul@inetia.pl  
strona internetowa: www.fozp.pl 
cele statutowe: 

o Celem Fundacji jest działalność na rzecz ochrony zdrowia zmierzająca do wyposażenia służby zdrowia w 
aparaturę i środki medyczne na możliwie najwyższym poziomie współczesnej wiedzy i techniki medycznej. 
Celem Fundacji jest również organizowanie i udzielanie pomocy osobom chorym przez świadczenie 
finansowe i rzeczowe, a także popularyzowanie wiedzy medycznej i zdrowego sposobu życia. Ochrona 
zdrowia i pomoc osobom chorym skierowana jest przede wszystkim do społeczności lokalnej. 

 

 

 
58) Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Piekarach Śląskich 

siedziba: Piekary Śląskie ul. Gen. Kleeberga 1/I/1 
status prawny: terenowa jednostka organizacyjna stowarzyszenia bez osobowości prawnej 
prezes: Anna Kurek 
godziny otwarcia: każdy wtorek w godz.12

00
-16

00
; ostatnia sobota miesiąca w godz.13

00
-16

00
 

kontakt telefoniczny: 517 87 84 07 
e-mail: pzn_piekary@o2.pl 

mailto:psyche57@wp.pl
mailto:kontakt@szklanymur.pl


strona internetowa:www.pznpsfrengo.pl 
cele statutowe: 

o społeczna integracja, rehabilitacja, ochrona interesów zawodowych, ekonomicznych i społecznych oraz 
przeciwdziałanie dyskryminacji zrzeszonych osób niewidomych i słabowidzących,  

o reprezentowanie członków wobec organów naczelnych państwa, administracji rządowej i samorządu 
terytorialnego oraz innych instytucji. 

 

59) Wspólnota Amazonek „FENIKS” 
siedziba: 41-945 Piekary Śląskie ul. Tarnogórska 49  
status prawny: stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 
KRS: 0000221795 
przewodnicząca: Janina ROSIŃSKA 
godziny otwarcia: poniedziałek godz. 15

00
-18

00
 

kontakt telefoniczny: 504 744 771; 517-752-569 
e-mail: amazonki.feniks@gmail.com 
strona internetowa: amazonkipiekary.pl 
cele statutowe: 

o podnoszenie świadomości członków w zakresie schorzeń nowotworowych piersi, 
o wyzwalanie inicjatywy u osób zagrożonych schorzeniami nowotworowymi piersi w kierunku wszechstronnej 

ich rehabilitacji, 
o przeciwdziałanie izolacji, wynikającej z istniejących niekorzystnych układów  rodzinnych i środowiskowych, 
o poprawa warunków życiowych oraz zwiększanie uczestnictwa członków w życiu społecznym, 

gospodarczym i kulturalnym kraju, 
o współpraca w rozwiązywaniu problemów rozpoznawania i leczenia schorzeń nowotworowych piersi i innych 

dolegliwości pochodnych, 
o reprezentowanie władz i członków w kraju i za granicą. 
 

 
60) Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną/Koło w Piekarach Śląskich 
siedziba: Piekary Śląskie ul. Przyjaźni 48 
status prawny: stowarzyszenie posiada osobowość prawną i status organizacji pożytku 
publicznego (data nadania: 08.01.2010r.) 
KRS: 0000346154 
prezes: Adelajda NOWAK 
godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godz. 7

00
-15

00
 

kontakt telefoniczny: (032) 767 15 06 
e-mail: wtzpiekary@o2.pl 
strona internetowa: www.wtz-piekary.pl 
cele statutowe: 

o działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków 
przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu 
społecznym oraz wspieranie ich rodzin. 

 

Stowarzyszenie prowadzi WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ 

Podstawowym celem Warsztatu jest rehabilitacja społeczna i zawodowa, zmierzająca do ogólnego rozwoju każdego 
uczestnika, poprawy jego sprawności psychofizycznej, zaradności osobistej oraz przystosowania do możliwie 
niezależnego i samodzielnego życia w środowisku społecznym. 
Cele Warsztatu realizowane są przez: 

o ogólne usprawnienie, 
o rozwijanie umiejętności, w tym wykonywania czynności życia codziennego, oraz zaradności osobistej przy 

zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej, 
o przygotowanie do życia w środowisku społecznym, w szczególności poprzez rozwój umiejętności 

planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach, oraz rozwój 
innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu, a także poprawa kondycji psychicznej, 
psychofizycznej, fizycznej, 

o rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy, 
o rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie 

pracy w zakładzie pracy, w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej, albo szkolenia 
zawodowego. 

 
Kierownik WTZ: Anna BEDNAREK 
Kontakt telefoniczny: (032) 767 15 06 
 

 

 
 

 



V POMOC SPOŁECZNA 
 

61) Polski Czerwony Krzyż/ Zarząd Rejonowy w Piekarach Śląskich 
siedziba: 41-940 Piekary Śląskie ul. Ks. J. Popiełuszki 14 
status prawny: terenowa jednostka organizacyjna stowarzyszenia bez osobowości prawnej 
prezes: Mieczysław MAŃKA 
godziny otwarcia: w każdy czwartek w godz. 9

00
-12

00
 

kontakt telefoniczny: 507 668 988 
e-mail: bajerwaldemar@gmail.com 
strona internetowa:  brak danych 
cele statutowe: 

o Zapobieganie cierpieniom ludzkim i ich łagodzeniu we wszelkich okolicznościach i w każdym czasie, przy 
zachowaniu bezstronności oraz bez jakiejkolwiek dyskryminacji,  zwłaszcza z powodu narodowości, 
przynależności do grupy etnicznej, pochodzenia społecznego, rasy, płci, religii lub poglądów politycznych. 

 
 

62) Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej/Klub 
HDK „Ziemi Piekarskiej” przy ZG „Piekary” 

siedziba:  41-949 Piekary Śląskie ul. Skłodowskiej-Curie 83 
status prawny: jednostka terenowa stowarzyszenia bez osobowości prawnej 
KRS 0000186577 
prezes: Henryk CYL 
godziny otwarcia: drugi i czwarty poniedziałek miesiąca w godz. 17

00
-18

00 

kontakt telefoniczny: 607 511 344 
e-mail: brak danych  
strona internetowa: brak danych 
cele statutowe: 

o Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi zrzesza Honorowych Dawców Krwi celem 
utrzymania więzi koleżeńskich, obrony interesów krwiodawców, udzielania pomocy 
koleżeńskiej, reprezentacji wobec władz państwowych, administracyjnych, organizacji 
politycznych i społecznych oraz propagowanie idei honorowego krwiodawstwa i 
pozyskiwania nowych krwiodawców. 

 

63) Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej/KWK 
„Julian” w Piekarach Śląskich 

siedziba:  41-940 Piekary Śląskie ul. Ks. J. Popiełuszki 14 
status prawny: jednostka terenowa stowarzyszenia  
prezes: Andrzej Bylebył 
godziny otwarcia: wtorki w godz. 18

00
-20

00
 

kontakt telefoniczny: 661-776-890 
e-mail: brak danych  
strona internetowa: brak danych 
cele statutowe: 

o Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi zrzesza Honorowych Dawców Krwi celem 
utrzymania więzi koleżeńskich, obrony interesów krwiodawców, udzielania pomocy 
koleżeńskiej, reprezentacji wobec władz państwowych, administracyjnych, organizacji 
politycznych i społecznych oraz propagowanie idei honorowego krwiodawstwa i 
pozyskiwania nowych krwiodawców. 

 

64) Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym, Wykluczonym Społecznie 
i Ich Rodzinom „NADZIEJA” 

siedziba:  41-940 Piekary Śląskie ul. Studzienna 16/4 
status prawny: stowarzyszenie zarejestrowane w KRS  
prezes: Artur Józefowski 
godziny otwarcia: brak danych 
kontakt telefoniczny: 514-238-382 
e-mail: nadzieja.piekary@gmail.com  
strona internetowa: brak danych 
cele statutowe: 

 POMOC TERAPEUTYCZNA I WSPIERAJACA OSOBY UZALEZNIONE OD NARKOTYKÓW I SUBSTANCJI 



o PSYCHOAKTYWNYCH; 
 POMOC TERAPEUTYCZNA I WSPIERAJACA OSOBY UZALEZNIONE OD ALKOHOLU; 
 POMOC TERAPEUTYCZNA I WSPIERAJACA OSOBY UZALEZNIONE BEHAWIORALNIE; 
o POMOC TERAPEUTYCZNA I WSPIERAJACA RODZINY OSÓB UZALEZNIONYCH; 
o PROWADZENIE SZEROKO POJETEJ PROFILAKTYKI W OBSZARZE UZALEZNIEN; 

 PROWADZENIE PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I PRAWNEGO DLA OSÓB UZALEZNIONYCH I ICH 
o RODZIN; 

 POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ZYCIOWEJ, 
o WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB; 

 DZIAŁALNOSC CHARYTATYWNA; 

 PODTRZYMYWANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELEGNOWANIE POLSKOSCI ORAZ ROZWÓJ 
o SWIADOMOSCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ ORAZ TRADYCJI REGIONALNYCH; 

 DZIAŁALNOSC NA RZECZ MNIEJSZOSCI NARODOWYCH; 

 OCHRONA I PROMOCJI ZDROWIA; 

 DZIAŁANIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH; 

 PROMOCJA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB POZOSTAJACYCH BEZ PRACY I 
o ZAGROZONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY; 

o CIAG DALSZY W § 10 STATUTU 

 
 
 
1. PROFILAKTYKA 

 

65) Piekarskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Klub Abstynenta 
„Piątka” 

siedziba: 41-940 Piekary Śląskie ul. Damrota 19 
status prawny: stowarzyszenie zarejestrowane w KRS 
KRS 0000003058 
prezes: Piotr ADAMCZYK 
godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godz. 17

00
-20

00
 

kontakt telefoniczny: (32) 282 90 90; 608 341 530 
e-mail:kapiatka@wp.pl 
strona internetowa:www.klubabstynenta.piekary.pl 
cele statutowe: 

o działanie na rzecz ozdrowienia moralnego i psychicznego osób uzależnionych od alkoholu, 
o dążenie do trwałej abstynencji członków Klubu, 
o stworzenie alternatywnego środowiska ludziom pragnącym zaprzestania picia alkoholu, 
o udzielanie informacji i pomocy w kwestii wyboru metod  i sposobu leczenia, 
o samokształcenia indywidualnego i grupowego w zakresie norm moralno-etycznych ze szczególnym 

uwzględnieniem istoty choroby alkoholowej, 

o propagowanie idei trzeźwości 
 

 

66) Śląska Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym Wykluczonym Społecznie 
i Ich Rodzinom „Q ZMIANIE” 

siedziba: 41-949 Piekary Śląskie ul. Bpa Nankera 192/II/14 
KRS 0000651065 
prezes: Ewa KRYTOWSKA 
godziny otwarcia: codziennie – po umówieniu telefonicznym 
kontakt telefoniczny: 503-096-724 
e-mail: fundacjaqzmianie@gmail.com 
strona internetowa: brak danych 
cele statutowe: 

o Podstawowym celem Fundacji jest pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz zapobieganie 
wykluczeniu społecznemu. 

 
 

 

VI ORGANIZACJE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ DZIECI, MŁODZIEŻY, 
SENIORÓW 
 

1. ORGANIZACJE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY 
 

67) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci/ Oddział Miejski w Piekarach Śląskich 
siedziba: 41-947 Piekary Śląskie ul. Związkowa 14 
status prawny: terenowa jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej 



prezes: Małgorzata Słomiany 
godziny otwarcia: poniedziałki w godz. 12

00
-14

00
 

kontakt telefoniczny: (32) 287 99 67 
e-mail:  
strona internetowa: brak danych 
cele statutowe: 

o Celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wielostronny rozwój, zdrowie, 
bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, a w szczególności:  

 tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom,  

 przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym; upowszechnianie zdrowego stylu 
życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych,  

 ochrona dzieci przed patologią społeczną, przemocą, złym traktowaniem, bezprawnym 
wykorzystywaniem pracy dzieci, dyskryminacją i innymi formami wykorzystywania i krzywdzenia 
oraz pomoc dzieciom - ofiarom wypadków losowych, komunikacyjnych i przestępstw,  

 upowszechnianie prorodzinnego, środowiskowego modelu opieki; zapobieganie wychowywaniu 
się dziecka poza rodziną; podejmowanie działań zmierzających do poprawy pozarodzinnej 
(instytucjonalnej) opieki nad dzieckiem, łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących 
dzieci,  

 upowszechnianie i ochrona praw człowieka, swobód obywatelskich; upowszechnianie 
samorządności, samoobsługi, samopomocy i wychowania obywatelskiego dzieci.  

 

 

68) Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 1 W Piekarach Śląskich 
„Przyjaciel ZS1” 

siedziba: 41-949 Piekary Śląskie ul. Skłodowskiej-Curie 49 
status prawny: stowarzyszenie wpisane do KRS 
KRS: 0000422148 
prezes: Aneta MUSIK 
godziny otwarcia:  
kontakt telefoniczny: 32 288 40 13  
e-mail: zs-1@wp.pl  
strona internetowa: zs-1.edu.pl 
cele statutowe: 

a. prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej i sportowej zwłaszcza w zakresie inicjowania, 
wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych i sportowych w szczególności na 
rzecz młodzieży, a także wspieranie młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej. 

 
 

69) Fundacja Andrzeja S.Piecucha „Powiatowe Dzieci” 
siedziba: 41-940 Piekary Śląskie ul. Graniczna 7 
status prawny: fundacja, posiada status organizacji pożytku publicznego (opp) 
KRS: 0000133718 
prezes: Aleksandra PIECUCH 
godziny otwarcia: 8

30
-16

30
 

kontakt telefoniczny: 32 389 25 99 
e-mail: fundacja@powiatowedzieci.pl 
strona internetowa: www.powiatowedzieci.pl 
cele statutowe: 

a. niesienie pomocy dzieciom zamieszkałym na terenie województwa śląskiego. 

 

70) Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Piekary Śląskie 
siedziba: 41-947 Piekary Śląskie ul. Związkowa 14  
status prawny: terenowa jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej 
komendant hufca: phm. Kazimierz Kudełka 
godziny otwarcia: (w trakcie zbiórek) środy w godz. 18

00
-19

00
 i w czwartki w godz. 16

00
-17

30
; 

       (przyjmowanie klientów) poniedziałki w godz. 14
30

-16
30

–Komisja Rewizyjna 
           środy w godz. 16

00
18

00
 – Komenda Hufca 

         czwartki w godz. 16
00

-17
00

 – Komisja Stopni   
                                         Instruktorskich, Zespół Kwatermistrzowski 

mailto:fundacja@powiatowedzieci.pl


kontakt telefoniczny: (32) 287-90-12 
e-mail: hufiec@piekaryslaskie.zhp.pl;  
strona internetowa:www.hufiecpiekary.wordpress.com 
cele statutowe: 

a. stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, 
emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka, 

b. nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego 
prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów, 

c. upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, 
sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni, 

d. stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami 
rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi, 

e. upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację, 
kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą. 

 

71) Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Piekarach Śląskich 
siedziba: 41-943 Piekary Śląskie ul. Konstytucji 3-go Maja 44/III/4 
status prawny: terenowa jednostka organizacyjna stowarzyszenia z osobowością prawną 
KRS: 0000256974 
przewodnicząca: Halina WYCIŚLOK 
godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godz. 14

00
-18

00
 

kontakt telefoniczny: (32) 287 20 10 
e-mail: mrowka57@poczta.onet.pl 
strona internetowa: brak danych 
cele statutowe: 

a. Zgodnie z treścią art. 10 Statutu: Nadrzędnym celem Komitetu jest ochrona praw i interesów 
dziecka. 

 
 

 
 

72) Stowarzyszenie Ognisk Muzycznych i Artystycznych w Siemianowicach 
Śląskich/Społeczne Ognisko Muzyczne w Piekarach Śląskich 

siedziba: Piekary Śląskie ul. Chopina 11 
status prawny: terenowa jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej 
dyrektor: Lidia WESOŁEK 
godziny otwarcia: od poniedziałku do środy w godz. 16

00
-18

00
 

kontakt telefoniczny: (32) 288 55 36; 512-568-548 
e-mail: sekretariat@somia.pl 
strona internetowa: www.somia.pl 
cele statutowe: 

a. organizuje edukację artystyczną dzieci i młodzieży, 
b. przygotowuje i rozwija wrażliwych i świadomych odbiorców kultury, 
c. przygotowuje i kieruje najzdolniejszych wychowanków do dalszego kształcenia, 
d. organizuje różne formy upowszechniania kultury i edukacji. 

 

73) Stowarzyszenie „KUKLOK” 
siedziba: 41-940 Piekary Śląskie ul. Prymasa Wyszyńskiego 49 
status prawny: stowarzyszenie zarejestrowane w KRS 
KRS: 0000275727 
prezes: Barbara MICHALIK 
godziny otwarcia: brak danych 
kontakt telefoniczny: 661 634 400; 603 948 001 
e-mail: kuklok@interia.eu 
strona internetowa: www.kuklok.pl 
cele statutowe: 

o rozwój i promocja kultury na Górnym Śląsku, integracja i promowanie ludzi aktywnych działających w sferze 
muzyki, ceramiki, fotografii i malarstwa czyli szeroko pojętej sztuki. Propagowanie idei społeczeństwa 
obywatelskiego, działanie na rzecz zwiększania udziału ludzi młodych w życiu publicznym. Umożliwianie 
młodym ambitnym ludziom rozwoju swoich pasji umiejętności a także uświadamianie ich o potencjale 
twórczym naszego regionu. Pragniemy również promować regionu w Polsce i na świecie, szerzenie wiedzy 
o Europie i Unii . Stowarzyszenie działa także na rzecz ochrony środowiska i propagowania postaw 
proekologicznych. 
Stowarzyszenie podejmuje działania przeciwdziałające patologiom społecznym, a także ma na celu 
działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz oświaty.  

mailto:hufiec@piekaryslaskie.zhp.pl


 
 

74) Fundacja „JA TEŻ TAK CHCĘ” 
siedziba: 41-943, Piekary Śląskie  
KRS: 0000658146 
prezes: Katarzyna BEBIOŁKA 
godziny otwarcia: po wcześniejszym umówieniu 
kontakt telefoniczny: 507-805-953 
e-mail: fundacja@jateztakchce.pl 
strona internetowa: www.jateztakchce.pl 
cele statutowe: 

 Popularyzacja, wspieranie oraz podejmowanie działań na rzecz rozbudzania  
i pielęgnowania pasji u dzieci i młodzieży, a także u osób dorosłych, 
zwłaszcza w sferze kultury, sztuki, oświaty czy edukacji, wychowania, sportu, 
a przede wszystkim tańca i teatru. 

 

 

2. ORGANIZACJE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ SENIORÓW 
 

75) Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej/ Oddział  
w Piekarach Śląskich 

siedziba: 41-940 Piekary Śląskie ul. Kazimierza Wielkiego 1 
status prawny: terenowa jednostka organizacyjna stowarzyszenia bez osobowości prawnej 
prezes: Jadwiga PAŁKA 
godziny otwarcia: każdy czwartek w godz.10

00
-12

00
 

kontakt telefoniczny: (32) 287 24 11 
e-mail:  brak danych 
strona internetowa: brak danych 
cele statutowe: 
 Zgodnie z par.2 Statutu: 
 Ust. 1 Celem związku jest: 

o obrona nabytych uprawnień inwalidów wojennych i wojskowych ora członków ich rodzin w tym wdów 
(wdowców) po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych, ze szczególnym uwzględnieniem 
prawa do świadczeń rentowych, lecznictwa, bezpłatnych leków, protezowania i rehabilitacji oraz ulg 
komunikacyjnych, 

o reprezentowanie interesów inwalidów wojennych i wojskowych oraz członków związku wobec władz 
państwowych, samorządowych, administracji rządowej, organizacji społecznych i innych oraz wobec 
zagranicy, 

o popularyzowanie w społeczeństwie szczególnej rangi inwalidztwa wojennego i wojskowego powstałego w 
służbie ojczyzny, 

o działanie w celu zapewnienia członkom związku społecznie uzasadnionych, zdrowych i godziwych 
warunków życia i egzystencji, 

o usprawnianie różnych form opieki socjalnej i społecznej oraz rehabilitacji osób o których mowa w pkt. 1), 
o organizowanie i rozwijanie szczególnej opieki i pomocy najciężej poszkodowanym inwalidom wojennym i 

wojskowym oraz znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji zdrowotnej i materialnej, 
o współpraca z organami władzy i administracji rządowej, samorządowej i właściwymi i instytucjami w 

zakresie lecznictwa, protezowania, rehabilitacji, sprzętu ortopedycznego oraz lecznictwa uzdrowiskowego i 
wypoczynku, 

o rozwijanie koleżeństwa, przyjaźni i więzi związkowej w oparciu o tradycje wspólnej walki oraz wzajemną 
życzliwość członków, 

o upowszechnianie w społeczeństwie patriotycznych tradycji walk Narodu Polskiego o wolność, niepodległość 
i suwerenność kraju oraz wiedzy o poniesionych w tej walce ofiarach, 

o kontynuowanie szczytnych tradycji oraz utrwalanie historii związku i pamięci o jego działaczach.  
 

76) Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów/ Oddział Rejonowy w Piekarach 
Śląskich 

siedziba: Piekary Śląskie ul. Prymasa Wyszyńskiego 26 
status prawny: terenowa jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej 
prezes: Gerard SKUTNIK 
godziny otwarcia: każdy wtorek i czwartek 9

00
-12

00
 

kontakt telefoniczny: (032) 767 43 62 
e-mail: brak danych 
strona internetowa: brak danych 
cele statutowe: 



o Związek zrzesza emerytów, rencistów, inwalidów w celu: 
 poprawienia ich warunków socjalno-bytowych oraz uczestniczenia w życiu społecznym przez 

współdziałanie z organami władzy i administracji publicznej, samorządowej, ze związkami 
zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi, gospodarczymi i spółdzielczymi, 

 organizowania życia kulturalnego i artystycznego emerytów, rencistów, inwalidów, 

 reprezentowania ich interesów wobec organów władzy i administracji publicznej, samorządowej 
oraz popularyzowania ich problemów wśród społeczeństwa. 

 
77) Związek Solidarności Polskich Kombatantów/ Region Śląsko-

Dąbrowski/Koło Bytomsko-Piekarskie  
siedziba: Piekary Śląskie ul. Roździeńskiego 99 
status prawny: terenowa jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej 
prezes: Janina OPARA  
godziny otwarcia: pierwszy wtorek miesiąca 
kontakt telefoniczny: (032) 288 40 42 
e-mail: brak danych 
strona internetowa: brak danych 
cele statutowe: 

o Celem ZSPK jest zespolenie środowisk kombatanckich w służbie sprawiedliwości, wolności, integralności 
terytorialnej i niepodległości Ojczyzny, wierność ideałom ruchu „Solidarności” oraz ochrona  godności, praw 
i interesów członków, a w szczególności: 

 krzewienie patriotyzmu i kształtowanie aktywnej postawy w działalności dla dobra społeczeństwa, 
 popularyzowanie historii walk o polskość i niepodległość, idei niezawisłości i suwerenności Polski 

oraz ochrona miejsc związanych z historią walk i męczeństwa Narodu Polskiego, 
 pielęgnowanie cnót rycerskich i tradycji bojowych, szerzenie idei demokratycznych i umacnianie 

solidarności koleżeńskiej we wzajemnych stosunkach, 
 roztaczanie opieki nad członkami ZSPK i ich rodzinami oraz rodzinami poległych i zmarłych 

kombatantów. 
 

 

 
78) Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych/ Koło Nr 16 

siedziba: Piekary Śląskie ul. Kalwaryjska 62 
status prawny: terenowa jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej 
prezes: Piotr BUDZYŃ 
godziny otwarcia: każdy czwartek w godz. 16

00
-18

00
 

kontakt telefoniczny: 602-660-314 
e-mail: seir_piekary_kolo_16@interia.pl 
strona internetowa: brak danych 
cele statutowe: 

o zrzeszanie emerytów i rencistów policyjnych, byłych funkcjonariuszy i żołnierzy resortu spraw 
wewnętrznych oraz wdów (wdowców) po nich, dla poprawy ich warunków socjalno-bytowych oraz 
organizowania i uczestniczenia w życiu społecznym i publicznym swego środowiska, lokalnej społeczności i 
kraju,  

o organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji dla swych członków i całego  
środowiska emerytów i rencistów resortu spraw wewnętrznych,  

o aktywne oddziaływanie w kierunku kształtowania patriotyzmu, wierności Ojczyźnie  
i Narodowi oraz właściwej postawy obywatelskiej i etyczno-moralnej, a także pielęgnowaniu pozytywnych 
doświadczeń historii i tradycji zawodowych w środowisku byłych funkcjonariuszy, żołnierzy resortu spraw 
wewnętrznych oraz ich rodzin,  

o ochrona interesów członków Stowarzyszenia w zakresie przysługujących im z tytułu uprzedniej służby lub 
pracy, uprawnień socjalno-bytowych, zdrowotnych i kulturalnych oraz sprawowania w tym zakresie kontroli 
społecznej,  

o reprezentowanie interesów emerytów i rencistów resortu spraw wewnętrznych wobec organów władzy i 
administracji państwowej, w tym także wobec Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i kierownictwa 
nadzorowanych przez niego jednostek administracyjnych, jak również wobec samorządów terytorialnych i 
innych organizacji,  

o Stowarzyszenie prowadzi działalność w sferze zadań publicznych, w szczególności w zakresie:  
 pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób, 
 działalności charytatywnej, 
 podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 
 ochrony i promocji zdrowia, 
 działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 
 działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 
 nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 
 krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 
 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 



 upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, 
 działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami.  
 

 

VII SPORT, REKREACJA 
 

79) Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej/ 
Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach Śląskich 

siedziba: 41-940 Piekary Śląskie, ul. Roździeńskiego 36 
status prawny: terenowa jednostka organizacyjna stowarzyszenia z osobowością prawną 
KRS: 0000002668 
prezes: Andrzej CEBULA 
godziny otwarcia: każdy wtorek i czwartek w godz. 15

00
 -19

00
 

kontakt telefoniczny: (32) 767 23 55 
e-mail: ospbrzezinysl@tlen.pl 
strona internetowa: brak danych 
cele statutowe: 

o prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z 
innymi instytucjami i organizacjami społecznymi, 

o branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów i innych klęsk, 
o uświadamianie ludności o konieczności i sposobach ochrony przed pożarami oraz przygotowanie jej 

do udziału w ochronie przeciwpożarowej, 
o brania udziału w obronie cywilnej, 
o rozwijanie wśród członków OSP zainteresować w dziedzinie kultury, oświaty i sportu, 
o wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego 

Statutu.  
 

80) Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej/ 
Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówce Wielkiej 

siedziba: 41-948 Piekary Śląskie, ul. Przyjaźni 200 A 
status prawny: terenowa jednostka organizacyjna stowarzyszenia z osobowością prawną 
KRS: 0000003014 
prezes: Paweł MINKUS 
godziny otwarcia:  
kontakt telefoniczny: (32) 287 92 15 
e-mail: dw@web.osp.org.pl 
strona internetowa: www.dw.osp.org.pl/wp/ 
cele statutowe: 

o prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z 
Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami, 

o branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w okresie pożarów, zagrożeń ekologicznych 
związanych z ochroną środowiska oraz klęsk i zdarzeń, 

o informowanie ludności o istniejących zagrożenia pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony 
przed nimi, 

o rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie 
działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej, 

o wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz Statutu.  
 

81) Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe/Oddział Powiatowy w Piekarach 
Śląskich 

siedziba: Piekary Śląskie, ul. Bytomska 159 
status Wojciech KRAWCZYK 
godziny otwarcia: w każdą środę w godz. 17

00
 -19

00
 

kontakt telefoniczny: 503-019-930 
e-mail: piekarskiwopr@gmail.com 
strona internetowa: www. piekaryslaskiewopr.pl 
cele statutowe: 

o Celami WOPR jest organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi 
lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach. 

 

 
82) Silesia Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 

 siedziba: Piekary Śląskie, ul. Bytomska 159 

mailto:dw@web.osp.org.pl
http://www.dw.osp.org.pl/wp/


Przedstawiciel: Wojciech KRAWCZYK 
godziny otwarcia: obsługa wyłącznie przez e-mail 
kontakt telefoniczny: brak danych 
e-mail: silesiawopr@o2.pl 
strona internetowa: brak danych 
cele statutowe: 

o Celem działalności SILESIA WOPR jest działalność: kulturalna, działalność w zakresie kultury fizycznej  
i sportu, ochrony zdrowia, działalność naukowa, naukowo – techniczna, oświatowa, ochrony środowiska, 
dobroczynności i pomocy społecznej, pożytku publicznego,  społecznie użyteczna, w zakresie ratownictwa 
wodnego prowadzona na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnej województwa śląskiego i innych 
obszarów, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa na obszarach wodnych i terenach przyległych. 

 
 
 
 

83) Uczniowski Klub Sportowy „NET” przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 3 
w Piekarach Śląskich 

siedziba: Piekary Śląskie, ul. Tarnogórska 40 
status prawny: uczniowski klub sportowy 
prezes: Henryk MOLENDA 
godziny otwarcia: wtorek, środa, piątek w godz. 16

00
-19

00
;   

                             przyjmowanie stron: piątki w godz. 16
00

-17
00

 
kontakt telefoniczny: (032) 287 54 56;  
e-mail: and.budzik@wp.pl 
strona internetowa: brak danych 
cele statutowe: 

o planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i 
sprzętowe szkół oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu, 

o angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej gier i zabaw dostosowanych do wieku, 
stopnia sprawności i zainteresowań sportowych, a w szczególności piłki siatkowej, 

o uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze województwa katowickiego i poza 
nim, 

o organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkół w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności 
fizycznej i umysłowej, 

o organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych, 

o kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań 
sportowych. 

sekcje: 
o piłka siatkowa dziewcząt (III liga kobiet) 

 
 

84) Uczniowski Klub Sportowy „LA-BASKET” przy I Liceum 
Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Piekarach Śląskich 

siedziba: Piekary Śląskie, ul. Gimnazjalna 24 
status prawny: uczniowski klub sportowy 
prezes: Michał WADOWSKI 
godziny otwarcia: w każdy czwartek w godz. 15

30
-17

00
 

kontakt telefoniczny: 515 091 516 
e-mail: uks_labasket@tlen.pl 
strona internetowa:ukslabasket.pl 
cele statutowe: 

o rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej, 
o kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej, 

o integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swego działania. 
sekcje: 

o koszykówka dziewcząt i chłopców 
 
 

85) Uczniowski Klub Sportowy „DOJO” 
siedziba: Piekary Śląskie, ul. Wyzwolenia 2 
status prawny: uczniowski klub sportowy 
prezes: Bartosz RZEMIENIECKI 
godziny otwarcia: w każdy poniedziałek, czwartek i piątek w godz. 16

30
-19

30
, w każdy wtorek 

w godz. 16
30

do 18
00

 
kontakt telefoniczny: 796 796 423 
e-mail: b.rzemieniecki@gmail.com 



strona internetowa: brak danych 
cele statutowe: 

o planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego dzieci i młodzieży, w tym dzieci i młodzieży 
MSP nr 5, w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz pomoc organizacyjną i materialną 
rodziców i sympatyków Klubu, 

o angażowanie dzieci i młodzieży do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych 
do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych, 

o uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i 
poza nim, 

o organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w tym uczniów MSP nr 5 w celu wszechstronnego 
rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej, 

o organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych, 
o organizowanie działalności profilaktyczno-rekreacyjnej (dzieci i młodzież z trudnych środowisk), 

o kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań 
sportowych Klubu. 

 
sekcje: 

o judo dziewcząt i chłopców 
 

86) Fundacja Piłkarska Silesia 
siedziba: 41-943 Piekary Śląskie ul. Bytomska 77 
status prawny: fundacja  
KRS: 0000460342 
prezes: Teresa SOKOŁA 
godziny otwarcia:  
kontakt telefoniczny: 789 100 001 
e-mail: info@juventusacademy.com.pl 
 
cele statutowe: 
 Celami fundacji są: 

a. rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 
b. upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu w szczególności wśród dzieci i młodzieży 
c. zapewnianie szkolenia młodzieży trenującej piłkę nożną, 
d. wspieranie porządku i bezpieczeństwa publicznego, 
e. wspieranie działań na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów między społeczeństwami, 
f. rozwój wolontariatu w sporcie 
g. udzielanie pomocy materialnej młodym sportowcom, zwłaszcza wywodzącym się z rodzin o trudnej 

sytuacji materialnej. 
 

 

87) Uczniowski Klub Sportowy „ORZEŁ BIAŁY” 
siedziba: Piekary Śląskie, ul. Olimpijska 3 
status prawny: uczniowski klub sportowy 
prezes: Stefan BONCOL 
godziny otwarcia: w każdy wtorek i czwartek w godz. 19

00
-20

00
 

kontakt telefoniczny: (032) 767 26 66; 605 559 306 
e-mail: boncolstef@02.pl 
strona internetowa: brak danych 
cele statutowe: 

o planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i 
sprzętowe Sali gimnastycznej oraz o pomoc organizacyjną rodziców i sympatyków Klubu, 

o angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych 
do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych, 

o uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i 
poza nim, 

o organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności 
fizycznej i umysłowej, 

o organizowanie działalności sportowej- uprawianie gimnastyki sportowej ze szczególnym uwzględnieniem 
funkcji zdrowotnych, 

o organizowaniem uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, 

o kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań 
sportowych Klubu. 

sekcje: 
o gimnastyka sportowa chłopców. 

 
 

88) Uczniowski Klub Sportowy „AZARIA” 
siedziba: Piekary Śląskie, ul. Gimnazjalna 24 



status prawny: uczniowski klub sportowy 
prezes: Natalia DEJA 
godziny otwarcia: 
kontakt telefoniczny: 503 314 268 
e-mail: nat.dejka@gmail.com 
strona internetowa: www.azaria.pl  
cele statutowe: 
Celami Klubu są: 

o nauczanie, uprawianie i propagowanie sportu mażoretkowego wśród dzieci i młodzieży, 
o planowanie i organizowanie pozalekcyjnego  życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i 

sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu, 
o organizowanie zajęć sportu mażoretkowego w szkołach, w celu wszechstronnego rozwijania sprawności 

fizycznej i umysłowej, ze szczególnym naciskiem na kształtowanie wytrzymałości ruchowej, zwiększenie 
kondycji ciała podczas wysiłku, technikę wykonywanych ruchów oraz umiejętności gimnastycznych- 
wypracowanie gibkości przy jednoczesnej dynamice i ekspresji podczas wykonywanego ruchu z pałeczka 
marszową tzw. baton twirling, 

o uczestniczenie w krajowych i międzynarodowych imprezach (mistrzostwach) sportowych, a także w 
pokazach estradowych i paradach ulicznych, 

o uczestniczenie w imprezach promujących miasto Piekary Śląskie i sport mażoretkowy, 
o przygotowanie i doskonalenie kadry trenerskiej, 
o propagowanie zdrowego stylu życia, przeciwdziałania patologiom społecznym, kształtowanie pozytywnych 

cech charakteru oraz  sportowej postawy dzieci i młodzieży. 
 

 

89) Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy „MASTER” Piekary Śląskie 
siedziba: Piekary Śląskie, ul. Kazimierza Wielkiego 1 
status prawny: uczniowski klub sportowy 
prezes: Iwona GIZA 
godziny otwarcia: brak danych 
kontakt telefoniczny: (032) 287 19 00 
e-mail: e.wicik@smpiekary.pl 
strona internetowa: brak danych 
cele statutowe: 

o planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i 
sprzętowe Spółdzielczego Domu Kultury oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków 
Klubu, 

o angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych 
do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.  

o uczestniczenie i organizacja imprez sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu 
terytorialnego i poza nim, 

o organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności 
fizycznej i umysłowej, 

o organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych, 
o organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, 
o kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań 

sportowych Klubu, 
o prowadzenie naboru oraz czynny udział w zajęciach dzieci i młodzieży niepełnosprawnych ruchowo, 
o propagowanie tenisa sportowego wśród osób niepełnosprawnych jako skutecznego środka rehabilitacji, 
o popularyzacja tenisa stołowego w mieście i integracja z osobami niepełnosprawnymi, 

o organizowanie turniejów dla osób niepełnosprawnych oraz udział w zawodach. 
 
sekcje: 

o tenis stołowy dziewcząt i chłopców. 
 

 
 

90) Klub Sportowy „ORZEŁ BIAŁY” Piekary Śląskie 
siedziba: Piekary Śląskie, ul. Nałkowskiej 20 
status prawny: stowarzyszenie sportowe wpisane do KRS 
KRS 0000001722 
prezes: Tadeusz WIECZOREK 
godziny otwarcia: od poniedziałku do soboty godz. 8

00
-12

00
; 16

00
-20

00 

kontakt telefoniczny: 661 054 717 
e-mail: twieczorek14@wp.pl 
strona internetowa: brak danych 
cele statutowe: 

o organizowanie sekcji sportowych, 
o propagowanie sportu i kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, 



o tworzenie odpowiednich warunków organizacyjnych i materialnych dla skupienia wokół sportu jak 
największej liczby młodzieży (w tym szczególna opieka nad młodzieżą szkolną), 

o stworzenie warunków rekreacji dla mieszkańców Miasta Piekary Śląskie poprzez udostępnienie obiektów 
sportowych i udzielanie fachowej pomocy organizacyjnej, 

o organizowanie imprez o charakterze masowym w najbardziej popularnych dyscyplinach sportowych, 
o propagowanie, rozwój i wspieranie sportu rodzinnego,  
o rozpowszechnianie materiałów propagandowych i reklamowych związanych z ideą sportu i kultury fizycznej, 

o współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej w celu organizowania imprez sportowych i 
turystycznych. 

 
sekcje: 

o piłka nożna (klasa A) 
 
 

 

91) Klub Sportowy „Orkan” Dąbrówka Wielka  
siedziba: Piekary Śląskie, ul. Szymanowskiego 2b 
status prawny: klub sportowy działający w formie stowarzyszenia, którego statut nie 

przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej 
prezes: Marcel GMYREK 
godziny otwarcia: brak danych 
kontakt telefoniczny: 605 33 82 73  
e-mail: ksorkan@onet.pl 
strona internetowa: ksorkan.futbolowo.pl 
cele statutowe: 

o Celem Klubu jest popularyzacja piłki nożnej, propagowanie i krzewienie kultury fizycznej wśród 
dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowywanie dzieci i młodzieży 
przez kulturę fizyczną i sport. 

 

92) Klub Sportowo-Turystyczny Niewidomych i Słabowidzących „KoMar” Piekary 
Śląskie  

siedziba: Piekary Śląskie, ul. Gen. Maczka 13  
status prawny: klub sportowy działający w formie stowarzyszenia, którego statut nie 

przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej 
prezes: Marian KORYCIORZ 
godziny otwarcia: brak danych 
kontakt telefoniczny:  
e-mail:  
strona internetowa:  
cele statutowe: 
Celem Klubu jest rozwijanie i organizacja powszechnej kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, turystyki i czynnego 
wypoczynku w środowisku osób zaliczanych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu 
narządu wzroku. 

 

 
 

93) Klub Rekreacyjno-Sportowy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Śmig” 
  w Piekarach Śląskich  

siedziba: Piekary Śląskie, ul. Szpitalna 2b  
status prawny: klub sportowy działający w formie stowarzyszenia, którego statut nie 

przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej 
prezes: Piotr GAJEWSKI 
godziny otwarcia: brak danych 
kontakt telefoniczny:  
e-mail:  
strona internetowa:  
cele statutowe: 

o Upowszechnianie wszelkiego rodzaju form rekreacji ruchowej (fizycznej), sportu i profilaktyki zdrowotnej w 
obszarze pożytku publicznego. 

o Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu oraz rozwijanie 
działalności zmierzającej do utrzymywania i podnoszenia sprawności fizycznej osób starszych, dorosłych, 
młodzieży i dzieci. 

o Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania sportu i rekreacji fizycznej wśród społeczeństwa 
poprzez angażowanie ich do różnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, 
stopnia sprawności, niepełnosprawności i zainteresowań sportowych. 



o Organizowanie imprez własnych oraz uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych przez inne 
stowarzyszenia i organizacje. 

o Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w celu wszechstronnego ich rozwoju. 
o Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w różnych dziedzinach sportu. 
o Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego. 
o Organizacja i promocja wolontariatu. 
o Krzewienie dyscypliny, solidarności, patriotyzmu, sumiennego wypełniania obowiązków społecznych i 

obywatelskich. 
o Upowszechnianie właściwych postaw w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki, rehabilitacji, promocji 

zdrowego stylu życia dzieci, młodzieży i rodziny. 
o Realizuje zlecone zadania publiczne w zakresie kultury fizycznej i sportu, promocji i organizacji wolontariatu 

oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych, a także innych sfer zadań publicznych związanych z 
realizacją celów statutowych. 

 
 

 

94) Dzielnicowy Klub Sportowy „CZARNI” Kozłowa Góra w Piekarach Śląskich 
siedziba: Piekary Śląskie, ul. Pokoju b/n 
status prawny: klub sportowy działający w formie stowarzyszenia, którego statut nie 

przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej 
prezes: Krzysztof Zając 
godziny otwarcia: każdy trening oraz mecz 
kontakt telefoniczny: (032) 287 52 39;  509 363 567 
e-mail: dksczarni@wp.pl 
strona internetowa: dksczarni.futbolowo.pl 
cele statutowe: 

o Celem Dzielnicowego Klubu Sportowego jest propagowanie i organizowanie wychowania fizycznego i 
sportu oraz stwarzanie swoim członkom odpowiednich warunków uprawiania dyscyplin sportowych. 

o Podstawowymi celami Dzielnicowego Klubu Sportowego są: 
 organizowanie różnych form sportu, wychowania fizycznego i rekreacyjnego dla mieszkańców 

dzielnicy, 
 propagowanie higienicznego trybu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców, 
 organizowanie imprez sportowo- rekreacyjno-kulturalnych, 
 organizowanie warunków do uprawiania poszczególnych dyscyplin sportowych. 

 

sekcje: 
o piłka nożna (klasa A) 

 
 

 
 

95) Klub Sportowy „PIEKARY” 
siedziba: Piekary Śląskie, ul. Generała Maczka 22 
status prawny: klub sportowy działający w formie stowarzyszenia, którego statut nie 

przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej 
prezes: Radosław Chrzan 
godziny otwarcia: brak danych 
kontakt telefoniczny: 513 056 630 
e-mail:  
strona internetowa: brak danych 
cele statutowe: 
 

o propagowanie i organizowanie działalności sportowej i rekreacyjnej. 
sekcje: 

o piłka nożna (klasa B) 
 

 

96) Klub Sportowy „COSLOVIA” Kozłowa Góra 
siedziba: 41-945 Piekary Śląskie, ul. Ceramiki 41 
status prawny: stowarzyszenie sportowe 
KRS: 0000245565 
prezes: Marek JANUS 
godziny otwarcia:od poniedziałku do piątku w godz. 9

00
-14

00
  

kontakt telefoniczny: 501-419-794; (0-32) 390-81-99 
e-mail: coslovia@coslovia.com 
strona internetowa: www.coslovia.com 
cele statutowe: 



  
o działalności sportowej wśród dzieci, młodzieży i osób zainteresowanych, 
o uczestnictwa w zawodowych sportowych organizowanych przez organizacje sportowe na terenie i poza 

granicami R.P., 
o szkolenia i prowadzenia sekcji kolarskiej i jeździeckiej jako zasadniczych dyscyplin Klubu, 
o tworzenia niezbędnych warunków organizacyjnych i materialnych dla rozwoju kultury fizycznej, sportu i 

rekreacji wśród członków Klubu, 
o propagowanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród członków klubu oraz mieszkańców Piekar Śląskich i 

okolic 
o kształtowanie postaw pro społecznych w środowisku lokalnym. 

 
 

97) Ośrodek Sztuk Walki TRIADA w Piekarach Śląskich 
siedziba: 41-940 Piekary Śląskie, ul. Ogrodowa 17c/8 
status prawny: stowarzyszenie sportowe 
KRS: 0000001147 
prezes: Dariusz ZDEBEL 
godziny otwarcia: wtorek – czwartek w godz. 18

30
-21

30 

kontakt telefoniczny: 501 364 453 
e-mail: oswtriada@gmail.com 
strona internetowa: www.oswtriada.wordpress.com 
cele statutowe: 
  

o rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania, podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa, 
członków Ośrodka i uczestników prowadzonych przez Ośrodek zajęć, seminariów i kursów.  
Uczestniczenie w procesie kultury fizycznej poprzez upowszechnianie dalekowschodnich sztuk walki.  
Popularyzowanie profilaktyki zdrowotnej poprzez wykorzystanie ćwiczeń zdrowotnych zawartych w 
sztukach walki.  
Propagowanie samoobrony oraz samodoskonalenia się. Zgodnie z par. 10 i 11 Statutu. 

. 
 

 
98) Klub Sportów Przestrzennych „GEOBUD” Piekary Śląskie 

siedziba: 41-940 Piekary Śląskie, ul. Szpitalna-Pawilon 
status prawny: stowarzyszenie sportowe 
KRS: 0000001254 
prezes: Joachim KRAMARCZYK 
godziny otwarcia: brak danych 
kontakt telefoniczny: (32) 389 18 16 
e-mail: brak danych 
strona internetowa: brak danych 
cele statutowe: 
  

o rozwój fizyczny, turystyka wysokogórska i piesza, paraglayting, skałking oraz stałe podnoszenie poziomu, 
o krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania sportu wśród społeczeństwa, 
o czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym środowiska. 

 
 
. 

99) Górniczy Klub Sportowy „ANDALUZJA” BRZOZOWICE-KAMIEŃ  
w Piekarach Śląskich 

siedziba:  41-940 Piekary Śląskie, ul. Skłodowskiej-Curie 49 
status prawny: stowarzyszenie sportowe zarejestrowane w KRS 
KRS: 0000001125 
prezes: Jacek MAZUR 
godziny otwarcia: poniedziałek 14

00
-17

00
 

        wtorek 9
00

-13
00

 
kontakt telefoniczny: (32) 767 77 16; 533-370-360 
e-mail: gksandaluzja1922@gmail.com 
strona internetowa: http://www.gksandaluzja.pl/ 
cele statutowe: 
 Celem GKS Andaluzja jest: 

o organizowanie, rozwijanie i propagowanie kultury fizycznej, 
o podnoszenie poziomu sportowego, 
o udział w lokalnym i ogólnopolskim życiu sportowym, organizowanie imprez i szkolenie, 
o prowadzenie działalności sportowej i sportowo-rekreacyjnej na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych 
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o kształtowanie potrzeb pro społecznych, wysokich walorów moralnych, poczucia godności osobistej, 
zrozumienia zasad dyscypliny i solidarności oraz potrzeb sumiennego wypełniania obowiązków 
społecznych i obywatelskich 

. 
 

 

100) Stowarzyszenie Sztuk Walki SHiNBUDOKAI 
siedziba: 41-949 Piekary Śląskie, ul. Oświęcimska 45 
status prawny: stowarzyszenie sportowe zarejestrowane w KRS 
KRS 0000366841 
prezes: Sławomir JANOWICZ 
godziny otwarcia:  Pon: 17:00 - 19:30 

        Wt. - Śr: 18:00 - 21:00 
       Pt.: 18:00 - 21:00 

kontakt telefoniczny: 501 530 454 
            e-mail: yoshinkanster@gmail.com , 

strona internetowa: www.budokan-dojo.pl  
cele statutowe: 
 Celem stowarzyszenia jest: 

o propagowanie i rozwój dalekowschodnich sztuk walki oraz kultury japońskiej jako racjonalnej formy 
wypoczynku i wartości kulturowych wśród społeczeństwa, 

o nauka sztuk walki jako formy samoobrony i reakcji ruchowej, 
o rozwój kontaktów z podobnymi organizacjami w kraju i zagranicą 

. 
101) Stowarzyszenie Rozwoju Sportu „Profesional” 

siedziba: 41-943 Piekary Śląskie, ul. Królowej Jadwigi 5/13 
status prawny: stowarzyszenie sportowe zarejestrowane w KRS 
KRS 0000406560 
prezes: Artur WINKLER 
godziny otwarcia:   
kontakt telefoniczny:  

            e-mail:  
strona internetowa 
cele statutowe: 

o promowanie aktywności fizycznej dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz wychowanie dzieci i młodzieży 
poprzez sport, 

o upowszechnianie zdrowego trybu życia, 

o promocja zdrowego trybu życia, poprzez aktywność ruchową dzieci i młodzieży – jako alternatywa dla 
nałogów 

  

 

 

98)  Miejski Klub Sportowy OLIMPIA Piekary Śląskie 

siedziba: 41-943 Piekary Śląskie, ul. Olimpijska 3 
status prawny: stowarzyszenie sportowe zarejestrowane w KRS 
KRS 0000513412 
prezes: Mateusz Ludyga 
telefon: 500 311 357 
e-mail: mksolimpiapiekary@interia.pl 
strona www: www.mksolimpia.com 
cele statutowe:  
Celem stowarzyszenia jest: 
- prowadzenie działalności sportowej wśród młodzieży i dorosłych 
- propagowanie czynnego uprawiania sportu przez mieszkańców województwa śląskiego 
- propagowanie rozwoju piłki ręcznej oraz innych dziedzin sportu wśród młodzieży 
- krzewienie zasad rywalizacji sportowej „fair play”, postaw otwartości oraz tolerancji społecznej 
- prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie sportu i turystyki aktywnej 
- wspieranie młodych talentów sportowych oraz promocja ich osiągnięć 
 

99) Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Champions Piekary 
Śląskie” 
siedziba: Piekary Śląskie, ul. Jesionowa 59 
status prawny: uczniowski klub sportowy 



prezes: Piotr Wyderka 
kontakt telefoniczny: 504 710 600 
sekcje: piłka nożna 
cele statutowe: 
-planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu  
o możliwości obiektowe i sprzętowe oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków 
klubu; 
-angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier  
i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych; 
-uczestniczenie i organizacja imprez sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu 
terytorialnego i poza nim; 
-organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności 
fizycznej i umysłowej; 
-organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego; 
-kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań 
sportowych klubu; 
- organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych. 
 
 
 

100) Uczniowski Klub Sportowy „Funny Dance” w Piekarach Śląskich 
siedziba: Piekary Śląskie, ul. Wyzwolenia 2 
status prawny: uczniowski klub sportowy 
prezes: Joanna Rzemieniecka 
kontakt telefoniczny: 796-796-423 
sekcje: taniec sportowy, warsztaty taneczne 
 
cele statutowe: 
- planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego dzieci i młodzieży w oparciu o możliwości obiektowe  
i sprzętowe szkoły oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu; 
- angażowanie dzieci i młodzieży do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia 
sprawności i zainteresowań sportowych 
-uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim; 
-organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych; 
-organizowanie działalności profilaktyczno-rekreacyjnej (dzieci i młodzież z trudnych środowisk); 
-kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu 
-organizowanie uczniom stacjonarnych i wyjazdowych obozów, szkoleń, zgrupowań, warsztatów tanecznych, akrobatycznych, 
gimnastycznych, fitness oraz innych form ruchu. 
-upowszechnianie umiejętności tańca, akrobatyki, gimnastyki, fitnessu oraz innych form ruchu, 
-rozwój i popularyzacja tańca sportowego, akrobatyki, gimnastyki, fitnessu oraz innych form ruchu. 

 
 
 

101) Uczniowski Klub Sportowy „Tenis Stars” w Piekarach Śląskich 
siedziba: Piekary Śląskie, ul. Spokojna 10 
status prawny: uczniowski klub sportowy 
prezes: Michał Piękoś 
kontakt telefoniczny: 501 352 020 
sekcje: tenis ziemny 
 
cele statutowe:  
- rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej 
społeczeństwa, członków Klubu i uczestników prowadzonych przez Klub zajęć, seminariów i kursów; 
- uczestniczenie w procesie kultury fizycznej poprzez upowszechnianie tenisa ziemnego; 
- popularyzowanie profilaktyki zdrowotnej poprzez wykorzystanie ćwiczeń zdrowotnych zawartych w 
tenisie ziemnym; 
- kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań 
sportowych klubu; 
- reprezentowanie klubu i miasta Piekary Śląskie w różnorodnych formach współzawodnictwa 
sportowego. 
 
 



 

102) Stowarzyszenie „Włóczybiegi” 

siedziba: Piekary Śląskie, ul. Osiedle Andaluzja 7/18 (adres do korespondencji: ul. Hutnicza 4/12, 41-
923 Bytom) 
status prawny: stowarzyszenie sportowe wpisane do KRS 
KRS: 0000622909 
Prezes: Mateusz Śliwa 
Kontakt telefoniczny: brak danych 
Sekcje: sporty ekstremalne 
 
Cele statutowe: 
Celem działalności Stowarzyszenia „Włóczybiegi” jest działalność: kulturalna, działalność w zakresie 
kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia, działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, 
ochrony środowiska, dobroczynności i pomocy społecznej, pożytku publicznego, społecznie użyteczna 
na rzecz członków stowarzyszenia w zakresie: 
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem sportów 
ekstremalnych, 
- organizowania i wspierania inicjatyw związanych z promowaniem kultury fizycznej, sportu i zdrowego 
trybu życia, 
- wspierania osób fizycznych lub prawnych oraz instytucji oraz instytucji zajmujących się 
organizowaniem imprez sportowych, widowisk sportowych, krzewieniem kultury fizycznej, 
- wspieranie osób fizycznych lub prawnych oraz instytucji uczestniczących w imprezach sportowych, 
widowiskach sportowych, wydarzeń związanych z krzewieniem kultury fizycznej, imprezach sportów 
ekstremalnych, 
- rozwijania zainteresowań zainteresowań społecznych związanych ze sportem, ze szczególnym 
uwzględnieniem sportów ekstremalnych, 
- rozwijanie zainteresowań społecznych związanych ze sportami ekstremalnymi, 
- propagowanie poprzez sport zdrowego trybu życia, 
- organizowanie i wspieranie inicjatyw związanych z promowaniem kultury fizycznej i sportu, 
- promocji i organizacji wolontariatu, 
- promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą kraju, 
- aktywizacji społeczności lokalnych, 
- działalności charytatywnej, 
- promocja i upowszechnianie sportu i kultury fizycznej oraz aktywnego wypoczynku wśród dzieci, 
młodzieży i osób dorosłych. 

 

103) Stowarzyszenie „LECYMY DURŚ” 
siedziba: Piekary Śląskie, ul. Walentego Roździeńskiego 3/II/1 
status prawny: stowarzyszenie zarejestrowane w KRS 
KRS: 0000680539 
Prezes: Bartosz SZOŁTYSIK 
Kontakt telefoniczny: 501-703-807 
e-mail: lecymydurs@gmail.com 
Strona www: www.lecymydurs.pl 
Cele statutowe: 

o popularyzacja biegania i innych form aktywności sportowej; 
o upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki; 
o rozwijanie zainteresowań sportowych wśród dorosłych, dzieci i młodzieży; 
o propagowanie zdrowego stylu życia; 
o integrowanie osób niepełnosprawnych z lokalną społecznością poprzez sport; 
o promocja Piekar Śląskich; 
o integrowanie społeczności lokalnej poprzez sport; 
o edukacja lokalnego społeczeństwa w zakresie kultury fizycznej, sportu i zdrowia; 
o przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 
o propagowanie zasad fair play; 
o ochrona środowiska lokalnego; 
o działalność charytatywna. 

 
 

104) Stowarzyszenie SZTURM 

mailto:lecymydurs@gmail.com


siedziba: Piekary Śląskie, ul. Jana Długosza 58 
status prawny: stowarzyszenie zarejestrowane w KRS 
KRS: 0000663636 
Prezes: Dawid LESZCZYŃSKI 
Kontakt telefoniczny:  
e-mail: brak danych 
Strona www: brak danych 
Cele statutowe: 

o Celem jest działalność: kulturalna, działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony 
zdrowia, działalność naukowa, naukowo – techniczna, oświatowa, ochrony środowiska, 
dobroczynności i pomocy społecznej, pożytku publicznego, społecznie użyteczna na rzecz 
członków stowarzyszenia w zakresie: 

 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem 
sportów ekstremalnych; 

 organizowania i wspierania inicjatyw związanych z promowaniem kultury fizycznej, 
sportu i zdrowego trybu życia; 

 wspieranie osób fizycznych lub prawnych oraz instytucji zajmujących się 
organizowaniem imprez sportowych, widowisk sportowych, krzewieniem kultury 
fizycznej; 

 wspieranie osób fizycznych lub prawnych oraz instytucji uczestniczących w imprezach 
sportowych, widowiskach sportowych, wydarzeniach związanych z krzewieniem 
kultury fizycznej, imprezach sportów ekstremalnych; 

 rozwijania zainteresowań społecznych związanych ze sportem, ze szczególnym 
uwzględnieniem sportów ekstremalnych; 

 rozwijanie zainteresowań sportowych związanych ze sportami ekstremalnymi; 

 propagowanie poprzez sport zdrowego trybu życia; 

 organizowanie i wspieranie inicjatyw związanych z promowaniem kultury fizycznej  
i sportu; 

 promocji i organizacji wolontariatu; 

 promocji Rzeczpospolitej Polskiej za granicą kraju; 

 aktywizacji społeczności lokalnych; 

 działalności charytatywnej; 

 promocji i upowszechniania sportu i kultury fizycznej oraz aktywnego wypoczynku 
wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 

 
 

105) Stowarzyszenie POWER WALK POLSKA 
siedziba: Piekary Śląskie, ul. Słowików 10/1 
status prawny: stowarzyszenie zwykłe 
Prezes: Tatiana GALIŃSKA 
Kontakt telefoniczny: 605-243-147 
e-mail: jagodabielinskarus@wp.pl 
Strona www: brak danych 
Cele statutowe: 

 prowadzenie działalności sportowo – rekreacyjnej, edukacyjnej, a w szczególności 
popularyzacja Power Walk jako sportu powszechnego oraz promocja regionu 
województwa śląskiego. 

 
 

106) Stowarzyszenie Przyjaciół UKS „Azaria” 
siedziba: Piekary Śląskie, ul. Jana Długosza 47 
status prawny: stowarzyszenie rejestrowe 
Prezes: Paulina BOGACKA 
Kontakt telefoniczny: brak danych 
e-mail: brak danych 
Strona www: brak danych 
Cele statutowe: 

 rozwój i popularyzacja tańca mażoretkowego w Polsce; 
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 upowszechnianie umiejętności tanecznych mażoretek, szczególnie wśród dzieci                        
i młodzieży należących do UKS Azaria; 

 promocja UKS Azaria w kraju i za granicą; 

 reprezentowanie tańca mażoretek w kraju i za granicą; 

 zrzeszenie grup mażoretkowych, ich wzajemna współpraca i wymiana doświadczeń; 

 promocja miasta Piekary Śląskie w kraju i za granicą; 

 organizowanie wyjazdów na turnieje oraz przeglądy tańca; 

 propagowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu; 

 promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz zdrowego trybu życia, szczególnie 
wśród ludzi młodych; 

 działalność kulturalno – oświatowa oraz rekreacyjno – sportowa na rzecz dzieci, 
młodzieży i dorosłych miasta Piekary Śląskie i Śląska; 

 oddziaływanie w zakresie wychowania estetycznego, podnoszenie kultury                               
i obyczajowości życia codziennego i form towarzyskich; 

 rozwijanie aktywności społecznej, wrażliwości kulturalnej i artystycznej; 

 rozwijanie uzdolnień taneczno – muzycznych; 

 aktywne uczestniczenie w działalności artystycznej, oświatowej i wychowawczej; 

 pomoc w zdobywaniu wiedzy i poszerzenie zainteresowań; 

 rozwijanie uzdolnień osób szczególnie utalentowanych tanecznie, popieranie i opieka 
nad nimi. 

 

107) Akademia Piłki Nożnej „Olimpia” Piekary Śląskie 
siedziba: Piekary Śląskie, ul. Olimpijska 3 
status prawny: klub sportowy działający w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje  
                         prowadzenia działalności gospodarczej 
Prezes: Dariusz FICULAK 
Kontakt telefoniczny: 605-474-721 
e-mail: brak danych 
Strona www: brak danych 
Cele statutowe: 

o podejmowanie działań dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, wychowania, doskonalenia 
uzdolnień  
i sprawności, zachowania zdrowia człowieka (w szczególności dzieci i młodzieży) oraz 
krzewienie wiedzy i utrwalania zwyczajów w tym zakresie; 

o planowanie i organizowanie życia sportowego członków klubu  
w parciu o możliwości obiektowe i sprzętowe; 

o uczestnictwo w imprezach sportowych; 
o organizowanie zajęć sportowych w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i 

umysłowej członków klubu, a także w celu zapobiegania patologiom społecznym; 
o organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego; 
o realizacja zadań z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; 
o realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia; 
o kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji 

zadań Klubu; 
o współudział w rozbudowie i utrzymaniu urządzeń i sprzętu sportowego. 

 


