ROZDZIAŁ IX
INNE ORGANIZACJE
Gmina Pszów
1. Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów
Politycznych – Koło Miejskie w Pszowie
Adres:
44 - 370 Pszów
ul. Traugutta nr 12
tel. 32 729 10 72
Cele:
1. Rozwijanie działalności wśród mieszkańców miasta, a w szczególnie wśród młodzieży w
zakresie patriotycznego wychowania społeczeństwa, poprzez spotkania w „Kombatanckiej Izbie
Pamięci Narodowej” w Pszowie, z kombatantami w formie wspomnień o udziale w walkach
frontowych, wygłaszanie prelekcji na temat historyczny z okresu Powstań Śląskich, Plebiscytu
oraz II wojny światowej, popularyzację zasłużonych „Ludzi tej Ziemi” z okresu Powstań Śląskich
i II Wojny Światowej.
2. Współdziałanie z Urzędami i innymi organizacjami społecznymi, inicjowanie i udział
kombatantów – członków związku w organizacji i obchodach historycznych rocznic
państwowych i regionalnych.
3. Pomoc i opieka socjalno – bytowa na rzecz członków związku o najniższych dochodach z
tytułu rent i emerytur oraz chorych i niesprawnych fizycznie.

Gmina Wodzisław Śląski
2. Oddział Powiatowy Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego
Adres:
ul. Bogumińska 4B
44 - 300 Wodzisław Śląski
tel. 506 207 784
e-mail: wodzislaw@slaskiewopr.pl
strona internetowa:www.wopr.wodzislaw.pl
Cele:
1. Organizowanie wodnej służby ratowniczej.
2. Współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi podmiotami
zainteresowanymi bezpieczeństwem i porządkiem na wodach oraz ochroną środowiska wodnego.
3. Udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii
technicznych na wodach.

4. Programowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na
wodach i ochrony środowiska wodnego.
5. Nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania.
6. Ujawnienie zagrożeń bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się.
7. Występowanie do właściwych podmiotów o usunięcie zagrożeń lub wstrzymanie eksploatacji
obiektów oraz urządzeń wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych
położonych nad wodą.
8. Wydawanie ekspertyz w zakresie bezpieczeństwa wodnego.
9. Dokonywanie przeglądów kąpielisk i pływalni oraz występowanie organów administracji
samorządowej i innych podmiotów o nakazanie usunięcia zagrożeń, jak również o wstrzymanie
eksploatacji albo zamknięcie obiektów lub urządzeń.

3. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddział rejonowy Wodzisław Śląski
Adres:
ul. 26 Marca 23 44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 455 18 09
Cele:
1. Zrzeszenie emerytów, rencistów i inwalidów do poprawy ich warunków socjalno-bytowych
oraz uczestniczenie w życiu społeczno-politycznym przez współdziałanie z organami władzy i
administracji państwowej, samorządem mieszkańców i administracji państwowej oraz innymi
organizacjami społecznymi i spółdzielczymi.
2. Organizowanie życia kulturalnego dla emerytów, rencistów i inwalidów.
3. Reprezentowanie interesów emerytów, rencistów i inwalidów wobec organów władzy i
administracji państwowej oraz popularyzowanie ich problemów wśród społeczeństwa.

4. Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i byłych Więźniów
Politycznych - Koło w Wodzisławiu Śląskim
Adres:
ul. 26 Marca 23 44-300 Wodzisław Śląski tel. 32 455 27 91

Cele:
1. Rozwijanie działalności wśród mieszkańców miasta, a w szczególnie wśród młodzieży w
zakresie patriotycznego wychowania społeczeństwa, poprzez organizacje spotkań z kombatantami
w formie wspomnień o udziale w walkach frontowych, wygłaszanie prelekcji na temat
historyczny z okresu Powstań Śląskich, Plebiscytu oraz II wojny światowej, popularyzację
zasłużonych „Ludzi tej Ziemi” z okresu Powstań Śląskich i II Wojny Światowej.
2. Współdziałanie z Urzędami i innymi organizacjami społecznymi, inicjowanie i udział
kombatantów – członków związku w organizacji i obchodach historycznych rocznic
państwowych i regionalnych.
3. Pomoc i opieka socjalno – bytowa na rzecz członków związku o najniższych dochodach z
tytułu rent i emerytur oraz chorych i niesprawnych fizycznie.

5. Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Oddziału w Wodzisławiu
Śląskim
Adres:
ul. Ks. Kubsza 15,
44 - 300 Wodzisław Śląski
1. Obrona nabytych uprawnień inwalidów wojennych i wojskowych oraz członków ich rodzin, w
tym wdów (wdowców) po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych, ze
szczególnym uwzględnieniem prawa do świadczeń rentownych, lecznictwa, bezpłatnych leków,
oprotezowania i rehabilitacji oraz ulg komunikacyjnych oraz usprawnianie różnych form opieki
socjalnej i społecznej oraz rehabilitacji tych osób.
2. Reprezentowanie interesów inwalidów wojennych i wojskowych oraz członków Związku
wobec władz państwowych, samorządowych, administracji rządowej, organizacji społecznych i
innych oraz wobec zagranicy.
3. Popularyzowanie w społeczeństwie szczególnej rangi inwalidztwa wojennego i wojskowego
powstałego w służbie Ojczyzny.
4. Działanie w celu zapewnienia członkom Związku społecznie uzasadnionych, zdrowych i
godziwych warunków życia i egzystencji.
5. Organizowanie i rozwijanie szczególnej opieki i pomocy najciężej poszkodowanym inwalidom
wojennym i wojskowym oraz znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji zdrowotnej i materialnej.
6. Współpraca z organami władzy i administracji rządowej, samorządowej i właściwymi
instytucjami w zakresie lecznictwa, oprotezowania, rehabilitacji, sprzętu ortopedycznego oraz
lecznictwa uzdrowiskowego i wypoczynku.
7. Rozwijanie koleżeństwa, przyjaźni i więzi związkowej w oparciu o tradycje wspólnej walki,
oraz wzajemną życzliwość członków.
8. Upowszechnianie w społeczeństwie patriotycznych tradycji walk narodu polskiego o wolność,
niepodległość i suwerenność kraju oraz wiedzy o poniesionych w tej walce ofiarach.
9. Kontynuowanie szczytnych tradycji oraz utrwalanie historii Związku i pamięci o jego
działaczach

6. Koła Gospodyń Wiejskich na terenie powiatu wodzisławskiego
Cele:
1. Obrona praw, reprezentowanie interesów i działanie na rzecz poprawy sytuacji społecznozawodowej kobiet wiejskich i ich rodzin.

2. Inicjowanie i podejmowanie różnorodnych działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy
kobiet wiejskich, udzielanie pomocy kobietom w wykonywaniu przez nie obowiązków matki,
obywatelki, gospodyni i producentki.
3. Prowadzenie wśród kobiet wiejskich działalności społeczno-wychowawczej, oświatowokulturalnej, w zakresie poprawy warunków socjalno-bytowych rodzin wiejskich, upowszechnianie
postępu w rolnictwie i gospodarstwie domowym oraz stanu ochronny zdrowia i opieki społecznej
mieszkańców wsi.
4. Systematyczne wzbogacanie o nowe inicjatywy wszystkich obszarów życia kobiet, rodziny i
społeczeństw wiejskich, a także dostosowywania ich do zmieniających się warunków.
5. Kultywowanie i propagowanie tradycji, obyczajów i śpiewów ludowych.
6. Inicjowanie i współdziałanie w rozwoju i upowszechnianiu kultury we wsi.
7. Uczestnictwo w kultywowaniu folkloru, rękodzieła i sztuki ludowej.

Wykaz kół gospodyń wiejskich powiatu wodzisławskiego:
RADLIN
1. KGW Radlin
ul. Rymera 217 B
44 – 310 Radlin 103
RYDUŁTOWY
1. KGW Rydułtowy
ul. Radoszowska 3
44 – 280 Rydułtowy
tel. 32 457 71 58
PSZÓW
1. KGW Pszów
44 – 370 Pszów
ul. Pszowska 520
tel. 32 455 79 68
2. KGW Krzyżkowice
44 – 370 Pszów
ul. Dolna 15
tel. 32 454 00 03
WODZISŁAW ŚLĄSKI
1. KGW Jedłownik
2. KGW Głożyny
3. KGW Turzyczka
4. KGW Wilchwy

5. KGW Zawada
6. KGW Wodzisław – Radlin (Radlin II)
7. KGW Kokoszyce
GODÓW
1. KGW Godów
tel.32 476 41 81
2. KGW Łaziska
tel.32 476 55 77
3. KGW Gołkowice
44 - 341 Gołkowice
ul. Dębina 24
tel.32 47 27 632
4. KGW Skrzyszów
tel.32 47 26 528
5. KGW Skrebeńko
GORZYCE
1. KGW Gorzyce
tel.32 454 66 12
2. KGW Gorzyczki
3. KGW Uchylsko
4. KGW Olza
5. KGW Odra
6. KGW Bełsznica
7. KGW Bluszczów
8. KGW Rogów
9. KGW Czyżowice
10. KGW Turza Śląska
11. KGW Kolonia – Fryderyk
12. KGW Osiny
LUBOMIA
1. KGW Lubomia

2. KGW Grabówka
3. KGW Syrynia
4. KGW Nieboczowy
MARKLOWICE
1. KGW Marklowice
ul. Wyzwolenia 68 a
tel. 502 668 010
MSZANA
1. KGW Mszana
tel.32 472 06 38
2. KGW Połomia
tel.32 476 04 15 105
ul. Szkolna 17 44-323 Połomia
3. KGW Gogołowa
tel.32 476 04 15
ul. Szkolna 17 44-323 Połomia

