
 

ROZDZIAŁ V 

ZDROWIE I OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

 

Gmina Pszów 

1. Stowarzyszenie „DLA VITAMEDU”  

 

Adres:  

ul. Andersa 22  

44 – 370 Pszów  

tel. 32 729 10 92  

e-mail: nzoz_vitamedp@wp.pl  

 

Cele:  

1. Działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, wspierania działalności i rozwoju NZOZ „VITAMED”.  

2. Promowanie aktywnego, zdrowego trybu życia, a także wychowywania fizycznego, sportów amatorskich, 

turystyki, rekreacji i rehabilitacji ruchowej.  

3. Prowadzenie edukacji zdrowotnej i zachęcania do aktywnego trybu życia.  

4. Realizacja działań na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców na choroby cywilizacyjne.  

 

2. Stowarzyszenie Pacjentów z Wrodzonym Przerostem Nadnerczy  

 

Adres:  

ul. Paderewskiego 54  

44 - 370 Pszów  

tel: 502 244 666  

 

Cele:  

1. Integracja środowiska chorych na WPN.  

2. Udzielenie wzajemnego wsparcia i niesienie wszelkiej pomocy zrzeszonym w stowarzyszeniu.  

3. Wymiana doświadczeń pomiędzy chorymi.  

4. Profilaktyka i edukacja w zakresie wiedzy na temat WPN.  

5. Prowadzenie działań umożliwiających jak najwcześniejsze wykrywanie tej choroby.  

 

3. Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy KWK „Anna” w Pszowie,  

Adres: 

ul. Traugutta 1,  

44-370 Pszów, tel.32 454 06 90 

Strona internetowa: www.hdkpck.pszow.pl . 

Cele: 

1.Organizowanie akcji honorowego krwiodawstwa. 

2.Prowadzenie działalności charytatywnej. 

3.Propagowania idei czerwonokrzyskich w różnych środowiskach 

4. Promocja  zdrowia i zdrowego stylu życia 

5.Działaność integracyjna 

 

mailto:nzoz_vitamedp@wp.pl
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Gmina Radlin 

3. Towarzystwo Wędkarskie „KARP”  

 

Adres:  

ul. Skautów 13  

44 - 310 Radlin  

tel. 32 729 28 39, 608 55 79 79  

 

Cele:  

1. Działalność proekologiczna na terenie swojej działalności.  

2. Dbanie o florę i faunę środowiska naturalnego.  

3. Organizuje towarzyskie zawody wędkarskie z zachowaniem regulaminowych zasad  

4. Organizuje zawody dla dzieci mające na celu zapoznanie się z gatunkami ryb,  

5. Określa w porozumieniu z ichtiologiem sposoby zarybienia.  

 

 

 

 

4. Stowarzyszenie Pszczelarzy „Stara Barć”  

Adres:  

ul. Mariacka 9  

44 - 310 Radlin  

tel. 32 456 74 67  

 

Cele:  

1. Zrzeszenie pszczelarzy prowadzących hodowlę pszczół.  

2. Prowadzenie działalności proekologicznej w terenie oraz propagowanie zdrowych właściwości produktów 

pszczelich.  

3. Organizowanie imprez rekreacyjno-edukacyjnych dla członków Stowarzyszenia i ich rodzin oraz wycieczek 

szkoleniowo-krajoznawczych oraz szkoleń pszczelarskich w pasiekach pszczelarzy.  

 

 

Gmina Rydułtowy  

 

5. MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość  

 

Adres:  

ul. Krzyżkowicka 86  

44 - 280 Rydułtowy  

tel. 605 323 608  

e-mail: maximus@otylosc.org  

strona internetowa: http://otylosc.edu.pl 

 

1. Upowszechnianie wiedzy na temat otyłości jako zjawiska zdrowotnego, psychologicznego i społecznego 

oraz przyczyn tego schorzenia.  

2. Upowszechnianie wiedzy o różnych metodach leczenia otyłości, w tym leczenia chirurgicznego.  

3. Wspieranie osób chorych na otyłość w ich walce z otyłością.  

4. Reprezentowanie interesów osób chorych na otyłość przed krajowymi władzami ustawodawczymi, organami 

administracji publicznej oraz Narodowym Funduszem Zdrowia.  

 



6. Stowarzyszenie Diabetyków w Rydułtowach  

 

Adres:  

ul. Ofiar Terroru 36  

44 - 280 Rydułtowy  

tel. 32 457 71 97 

 

Cele:  

1. Podejmowanie działań w interesie wszystkich ludzi chorych na cukrzycę.  

2. Otaczanie chorych na cukrzycę pomocą i opieką.  

3. Pomoc i zaopatrzenia w sprzęt medyczny i rehabilitacyjny oraz w literaturę niezbędną choremu na cukrzycę.  

4. Zaspokajanie ich potrzeb materialnych, socjalnych i kulturalnych, a przede wszystkim leczniczych.  

5. Umożliwienie szerszego dostępu do lecznictwa sanatoryjnego.  

6. Organizowanie turnusów szkoleniowo-rehabilitacyjnych pod nadzorem specjalistów z dziedziny 

diabetologii.  

7. Ochrona interesantów diabetyków, którzy mogliby zostać zagrożeni wskutek naruszenia przez jakikolwiek 

podmiot przepisów obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

8. Przeprowadzanie szkoleń na tematy związane ze zwalczaniem cukrzycy.  

 

 

 

7. Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia i Środowiska „VITA-MED”  

 

Adres:  

ul. Plebiscytowa 47  

44 – 280  Rydułtowy  

tel. 32 457 90 04, 602 305 480  

 

Cele:  

1. Doskonalenie kwalifikacji fachowych na rzecz pełnego wykorzystania wiedzy i własnego potencjału 

majątkowego na rzecz gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej.  

2. Kształtowanie zaangażowania postaw społecznych, etyki zawodowej członków i więzi środowiskowych.  

3. Prezentowanie opinie i wniosków w kwestiach dorobku i osiągnięć zawodowych.  

4. Reprezentowanie członków wobec władz samorządowych i administracji rządowej.  

 

8. Fundacja PASJA 

Adres: 

ul. Wróblewskiego 31b 

 44-280 Rydułtowy  

Cele: 

 

Działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego poprzez rozwój przedsiębiorczości, zachowań 

proekologicznych, ochrony zwierząt oraz ochrony środowiska przyrodniczego, nauki, kultury, sztuki, turystyki, 

sportu i rekreacji, edukacji, oświaty i wychowania, opieki nad dziećmi i młodzieżą, osobami zagrożonymi 

uzależnieniami i patologiami społecznymi, opieki i rehabilitacje osób niepełnosprawnych, ochronę i promocje 

zdrowia, działania na rzecz integracji europejskiej. 

 

Gmina Wodzisław Śląski 

 

8. Wodzisławskie Stowarzyszenie Amazonek  

 

Adres: ul. Bogumińska 8  

44 – 300 Wodzisław Śląski  

tel: 600 662 405, 798 189 210 



e-mail: lipod@poczta.onet.pl 

adres strony internetowej: www.amazonki.fopsz.slask.pl 

 

Cele:  

1. Udzielanie wsparcia psychicznego kobietom bezpośrednio po lub przed mastektomią przez przeszkolone 

ochotniczki.  

2. Prowadzenie i uczestnictwo w rehabilitacji na sali gimnastycznej i na basenie.  

3. Informowanie kobiet o problematyce chorób nowotworowych.  

4. Organizowanie comiesięcznych spotkań dających wzajemne wsparcie.  

5. Udział w wyjazdowych warsztatach psychoruchowych.  

6. Korzystanie z masażu limfatycznego dla kobiet z obrzękiem ręki.  

7. Organizowanie spotkań okolicznościowych.  

8. Uczestnictwo w kiermaszach organizowanych przez miasto Wodzisław Śląski i sprzedaż własnoręcznych 

wyrobów dla wsparcia działalności statutowej.  

 

9. Koleżeński Klub Lekarzy „Na zdrowie”  

 

Adres:  

ul. Żeromskiego 18 a  

44 - 300 Wodzisław Śląski  

tel. 32 455 44 13  

 

Cele:  

1. Wymiana doświadczeń wśród członków stowarzyszenia.  

2. Organizowanie specjalistycznych szkoleń środowiska medycznego.  

3. Propagowanie programów zdrowotnych.  

4. Aktywizowanie społeczeństwa, a w szczególności władz samorządowych do uczestnictwa w tych 

programach.  

5. Propagowanie zdrowego stylu życia.  

 

 

10. Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi  

 

Adres:  

ul. Kubsza 15  

44-300 Wodzisław Śląski  

tel. 664 350 689  

e- mail: wodzkrew@onet.pl  

strona internetowa: http://www.krew.fopsz.slask.pl/index.php 

 

1. Wyzwalanie, popieranie i rozwijanie inicjatyw społecznych służących upowszechnianiu idei honorowego 

krwiodawstwa wśród społeczeństwa.  

2. Promocja zdrowego stylu życia.  

3. Pozyskiwanie nowych krwiodawców.  

4. Skupianie w swoich szeregach działaczy i osób społecznie związanych z działalnością w krwiodawstwie.  

5. Inspirowanie środowisk w podejmowaniu problematyki krwiodawstwa.  

 

 

11. Polskie Towarzystwo Lekarskie Koło Wodzisław Śląski  

 

Adres:  

ul. 26 Marca 51  

44 - 300 Wodzisław Śląski  

 

mailto:lipod@poczta.onet.pl
http://www.amazonki.fopsz.slask.pl/
mailto:wodzkrew@onet.pl
http://www.krew.fopsz.slask.pl/index.php


Cele:  

1. Działalność naukowa i dydaktyczna.  

2. Organizowanie konferencji i posiedzeń naukowych  

3. Prowadzenie działalności promującej zdrowie.  

 

12. Stowarzyszenie Diabetyków w Wodzisławiu Śląskim  

 

Adres:  

os. XXX-lecia PRL 62c 

44-300 Wodzisław Śląski, 

 tel. 607273317  

 

Cele:  

1. Podejmowanie działań w interesie wszystkich ludzi chorych na cukrzycę: osób starszych, 

niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży z rodzin patologicznie zagrożonych, osób samotnych.  

2. Otaczanie chorych pomocą i opieką.  

3. Pomoc w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, medycznego i literatury fachowej o cukrzycy.  

4. Wspieranie ludzi chorych na cukrzycę w zaspokajaniu ich potrzeb materialnych, socjalnych i kulturalnych 

a przede wszystkim leczniczych.  

5. Umożliwienie szerszego dostępu do lecznictwa sanatoryjnego.  

6. Pomoc w organizowaniu turnusów rehabilitacyjnych oraz szkoleniowo-integracyjnych z udziałem 

specjalistów z dziedziny diabetologii.  

7. Wszechstronne propagowanie nowoczesnych metod stosowanych w leczeniu cukrzycy.  

8. Promocja wszelkich działań prozdrowotnych i profilaktycznych .  

9. Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi, ośrodkami pomocy społecznej, placówkami służby 

zdrowia, zakładami pracy.  

10. Wspieranie i ochrona interesów ludzi chorych na cukrzycę.  

11. Wzajemna pomoc członków stowarzyszenia.  

12. Współpraca z Firmami Farmaceutycznymi.  

 

 

13. Stowarzyszenie EKO - ROZWÓJ Ziemi Wodzisławskiej  

 

Adres:  

ul. Rymera 94 

44-310 Radlin  

 

Cele:  

1. Prowadzenie różnorodnych form edukacji ekologicznej, w tym szkoleń i obozów wypoczynkowych dla 

dzieci i młodzieży.  

2. Prowadzenie własnych kampanii, projektów edukacyjnych, wydawnictw.  

3. Podejmowanie wielokierunkowych działań na rzecz ochrony środowiska oraz proekologicznego planowania 

przestrzennego (a w konsekwencji zdrowia i życia ludzi), kierując się obowiązującym prawem, ze szczególnym 

uwzględnieniem zasad równoważonego rozwoju.  

4. Podejmowanie działań na rzecz transportu publicznego, energetyki odnawialnej, rolnictwa ekologicznego, 

agroturystyki oraz gospodarowanie i redukcji odpadów.  

5. Opiniowanie planów, projektów, decyzji i uchwał organów administracji państwowej i samorządowej.  

6. Współpraca z innymi stowarzyszeniami, a także fundacjami, przedsiębiorstwami, środkami masowego 

przekazu, ośrodkami naukowymi, administracją państwową i samorządową.  

7. Pomoc w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą, szczególnie niepełnosprawną lub pochodzącą z rodzin 

zagrożonych patologiami społecznymi lub marginalizacją w tym zagospodarowania czasu wolnego dzieci 

i młodzieży.  

8. Popularyzowanie postaw proekologicznych oraz upowszechnianie świadomości ekologicznej.  



 

 

14. Fundacja Donum Caritatis 

 

Adres: 

44-300 Wodzisław Śląski 

ul. Kopernika 75 

tel. 32 7232441 

e-mail: biuro@donumcaritatis.pl 

strona internetowa: www.donumcaritatis.pl  

Cele: 

 

1. opieka i pomoc społeczna; 

2. opieka nad osobami zmagającymi się z bólem fizycznym lub psychicznym spowodowanym 

choroba; 

3. opieka i pomoc na rzecz osób chorych wymagających wsparcia materialnego i medycznego; 

4. opieka i pomoc na rzecz osób w zaawansowanym wieku wymagających wsparcia materialnego i 

medycznego; 

5. działalność edukacyjna nastawiona na promowanie sposobów wspierania osób potrzebujących; 

6. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych; 

7. działalność charytatywna; 

8. przeciwdziałanie patologiom społecznym; 

9. promocja i organizacja wolontariatu; 

10. ochrona i promocja zdrowia; 

11. działania w sferze turystyki, sportu i kultury fizycznej osób chorych i 

niepełnosprawnych; 

12. działalnosci na rzecz organizacji pozarzadowych oraz podmiotów wymienionych 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie w 

zakresie realizacji przez te podmioty działan w sferze zadan pozytku publicznego; 

 

15.Stowarzyszenie Mam Autyzm 

Adres: 

26 Marca 112 /2 

44-300 Wodzisław Ślaski  

tel. 601724459, 796691514, 665155533 

e-mail:stowarzyszenie@mamautyzm.pl, zarzad@mamautyzm.pl 

 

Cele: 

1.wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym, w tym szczególnie dzieciom, 

młodzieży i dorosłym osobom cierpiącym na schorzenia ze spektrum autyzmu (zwane 

dalej: osoby z autyzmem) oraz ich rodzinom, opiekunom i specjalistom; 

2. organizowanie i prowadzenie różnych form lecznictwa, terapii, rehabilitacji iedukacji, w tym 

proekologicznej oraz opieki nad dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami z autyzmem; 

3. popularyzowanie problematyki związanej z autyzmem; 

4. prowadzenie działalności kulturalnej, integracyjnej i sportowej; 

5. prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz najbardziej potrzebujących dzieci, młodzieży i 

osób dorosłych z autyzmem oraz ich rodzin; 

6. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz profilaktyka uzależnień osób niepełnosprawnych i 

ich rodzin; 

7. współpraca z innymi organizacjami zajmującymi sie problematyka osób niepełnosprawnych. 

 

16. Stowarzyszenie na rzecz Dzieci z Rodzin Dysfunkcjonalnych oraz Dzieci z Urazami 

Powypadkowymi "Lepszy Będzie Świat" 

mailto:biuro@donumcaritatis.pl
http://www.donumcaritatis.pl/
mailto:zarzad@mamautyzm.pl


Adres: 

Wiklinowa 8 

44-307 Wodzisław Śląski  

tel. 32 456 29 06 

Cele: 

1.utworzenie i prowadzenie ośrodka adopcyjno-opiekuńczego 

2.prowadzenie kampanii informacyjnej na rzecz rodzicielstwa zastępczego 

3.udzielanie wszechstronnej pomocy rodzinom zastępczym 

4.prowadzenie działań profilaktyczno-zapobiegawczych niepowodzeniom rodzinnym 

5.reprezentowanie i obrona interesów rodzin adopcyjnych i zastępczych wobecorganów administracji 

państwowej i samorządowej oraz innych instytucji 

6.udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom z urazami powypadkowymi 

7.pomoc psychologiczno-pedagogiczna rodzinom dysfunkcjonalnym 

8.pozyskiwanie środków na realizacje celów statutowych 


