
L.p. Pełna nazwa Organizacji Adres siedziby Przedstawiciel Organizacji Kontakt Zakres działalności, doświadczenia i 
osiągnięcia 

1. Formacja Chrześcijańsko 
Misjonarna Krwi Chrystusa 

Chrusty 1 a 
96-200 Rawa Mazowiecka 

 0 46 814 42 69  

2. Klub Obywatelski w Rawie 
Mazowieckiej 

 Przewodniczący: Jan Grzywaczewski 

Sekretarz: Rajmund Gut 

ul. Zwolińskiego 27 96-200 
Rawa Mazowiecka tel. dom 0 46 
814 49 25 

Celem jest szerzenie i popularyzowanie idei 
demokratycznych oraz samorządności 
obywatelskiej. Organizowanie lokalnej 
społeczności wokół tych idei, jak też 
zapewnienie rzeczywistej współpracy z 
władzami lokalnymi i państwowymi. 
Stowarzyszenie realizuje cele poprzez: 
■ działalność opiniotwórczą i opiniodawczą 

obejmującą wszystkie dziedziny życia 
społecznego miasta 

■ inicjowanie i uczestnictwo w kształtowaniu 
społecznego, gospodarczego i kulturalnego 
rozwoju miasta oraz organizowanie 
inicjatyw obywatelskich w tych dziedzinach 

■ prowadzenie pracy oświatowo 
wychowawczej w środowisku społecznym 
miasta, szczególnie wśród młodzieży 

■ utrzymanie kontaktów z miejskimi organami 
władzy i administracji państwowej w celu 
przekazywania opinii i postulatów oraz 
informowaniu o podejmowaniu inicjatyw 
obywatelskich 

■ współpracę z klubami obywatelskimi innych 
grup oraz udział w pracach Wojewódzkiego 

  3. Klub Samochodów 
Tuningowanych „RAVA TEAM” w 
Rawie Mazowieckiej 

 Prezes: Karol Matysek Wysokienice 156 96-130 
Głuchów 0 46 815 73 00 
502 341 499 

Celem działalności klubu jest: 
■ zrzeszanie osób interesujących się 

samochodami tuningowanymi 
■ popularyzacji tuningu samochodowego 
■ wymiana doświadczeń pomiędzy 

amatorami tuningu 

Formy działalności to: 
■ organizacja zlotów i porad tuningowych   



     uczestnictwo w zlotach samochodów 
tuningowanych organizowanych przez inne 
tego typu kluby organizowanie wspólnych 
wyjazdów w celach turystyczno - 
rekreacyjnych. 

4. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Na 
Rzecz Przygotowania Do śycia w 
Zjednoczonej Europie 
„INTEGRACJA” w Pukininie 

Pukinin 112A 
96-200 Rawa Mazowiecka 

Prezes Zarządu: Wiesław Wasilewski  Cele organizacji to: przeciwdziałanie 
bezrobociu wśród absolwentów pomoc w 
przekwalifikowaniu się bezrobotnych oraz 
przyuczanie do zawodu stworzenie 
systemu wsparcia finansowego i prawnego 
dla osób mających pomysł na prowadzenie 
działalności gospodarczej popularyzacja 
wiedzy w zakresie nowoczesnego 
zarządzania oraz prawa, gospodarki i 
finansów obowiązujących w krajach Unii 
Europejskiej ułatwianie dostępu do 
międzynarodowych źródeł informacji 
pomoc osobom niepełnosprawnym w 
zdobywaniu kwalifikacji zawodowych 
udzielanie konsultacji i pomoc w wyborze 
kierunków. 

5. Polski Związek Niewidomych w 
Koło Terenowe w Rawie 
Mazowieckiej 

ul. Kościuszki 5 lok.34 
96-200 Rawa Mazowiecka czynne: 
piątek godz.: 10-12 

Przewodnicząca Koła: Janina Tujak  

Celem organizacji jest: niesienie pomocy 
niewidomym i niedowidzącym. 
organizowanie spotkań integracyjnych z 
osobami niewidomymi i niedowidzącymi, 
zamieszkałymi na terenie powiatu 
rawskiego. 
organizowanie turnusów rehabilitacyjnych 
dla tych osób oraz ich przewodników. 

6. Rawski Klub Rowerowy 
„RAWMEX” w Rawie 
Mazowieckiej 

 Prezes: Mariusz Kozieł ul. Tomaszowska 10f/23 
96-200 Rawa Mazowiecka 0 46 
814 40 30 
507 421 378 

Celem organizacji jest: zrzeszanie osób 
interesujących się rowerami wymiana 
doświadczeń pomiędzy amatorami rowerów 

Organizacja prowadzi działalności w 
następujących formach: 

organizacja zlotów i parad rowerowych 
uczestnictwo w zlotach rowerowych 
organizowanych przez inne tego typu kluby 

■ organizowanie wspólnych wyjazdów w celach 
turystyczno - krajoznawczych. 

  



7. Rawskie Stowarzyszenie 
Abstynenckie „SZANSA” w 
Rawie Mazowieckiej 

ul. Tomaszowska 10j 
96-200 Rawa Mazowiecka 

Piotr 
Gradowski 

 

Celem stowarzyszenia jest: 
■ poprzez osobistą abstynencję od alkoholu 

dawanie dobrego przykładu innym i 
tworzenie w społeczeństwie wzorów 
zdrowego trybu życia 

■ doprowadzenie do stałej abstynencji 
członków Stowarzyszenia 

■ niesienie wszechstronnej pomocy ludziom 
uzależnionym w kształtowaniu własnego 
rozwoju i odzyskiwanie właściwej postawy 
w najbliższym otoczeniu, rodzinie, 
zakładzie pracy i środowisku. 

■ prowadzenie programów edukacyjnych w 
zakresie wiedzy o alkoholu. 

■ niesienie pomocy i doskonalenie 
umiejętności pomagania innym, zwłaszcza 
osobom mającym problemy związane z 
nadużywaniem alkoholu 

■ współdziałanie z organizacjami i 
instytucjami rządowymi w zakresie 
niesienia pomocy rodzinom, w których 
występuje przemoc pod wpływem alkoholu 

■ niesienie pomocy i zapewnienie 
schronienia ludziom bezdomnym 

■ pomoc społeczna, w tym pomoc osobom i 
rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób 

■ promocja zatrudnienia i aktywizacji 
zawodowej osób pozostających bez pracy i 
zagrożonych z zwolnieniem z pracy 

■ krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i 
młodzieży 

■ upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 
■ promocja i organizacja wolontariatu. 

8. Rawskie Porozumienie 
Samorządowe w Rawie 
Mazowieckiej 

ul. Kazimierza Wielkiego 3 96-200 
Rawa Mazowiecka 

Sławomir Góraj Józef Krzewiński Wojciech 
Kubicki Krzysztof Łopatka ul. K. Wielkiego 3 

Celem stowarzyszenia jest rozwijanie i 
propagowanie postaw obywatelskich, 
znajomość zarządzania współczesnego 
państwa, prawa i gospodarki, działalności 
samorządowej, wspieranie rzeczowe osób 
fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, 
które podejmują takie działania. 

9. Społeczny Klub Użytkowników 
Telewizji Satelitarnej 
„LUDOWA” 

ul. Zwolińskiego 
96-200 Rawa Mazowiecka 

Prezes: Mirosław Chinowski ul. Zwolińskiego 2b/ 23 96-200 
Rawa Mazowiecka tel. 0 46 814 
26 67 

Stowarzyszenie zrzesza wszystkich 
mieszkańców bloków w obrębie ul. 
Zwolińskiego, Konstytucji 3 Maja,   



   

Sekretarz: Andrzej Sobstel 

0 46 814 26 67 

ul. Zwolińskiego 1b /49 
96-200 Rawa Mazowiecka 

Niepodległości, którzy wyrazili zgodę na 
zainstalowanie w swoich mieszkaniach 
kablowej telewizji satelitarnej oraz dokonali 
wpłaty na sfinansowanie wykonania całej 
instalacji. 
Działalność organizacji polega na: 
■ zapewnieniu ciągłości odbioru dla 

wszystkich członków klubu programów 
telewizyjnych transmitowanych przez 
stacje nadawane za pomocą urządzeń 
satelitarnych, dostępnych przez 
zainstalowane urządzenia na osiedlu. 

■ nawiązywaniu kontaktów i współpracy z 
podobnymi klubami w m. Rawa 
Mazowiecka, jak też w innych 
miejscowościach, w celu wymiany 
doświadczeń. 

10. Stowarzyszenie 
Przedsiębiorców w Rawie 
Mazowieckiej 

ul. Tatar 4 
96-200 Rawa Mazowiecka 

Prezes: Jan Trzepanowski Food - Service 
ul. Tatar 4 
96-200 Rawa Mazowiecka 0 46 
814 40 98 

Celem stowarzyszenia jest: 
■ integracja środowiska przedsiębiorców 
■ wpływanie na tworzenie warunków rozwoju 

gospodarczego 
■ inicjowanie i wspieranie działań na rzecz 

rozwoju miasta Rawa Mazowiecka i 
regionu 

■ współpraca z organami samorządu 
terytorialnego 

■ stworzenie warunków do wymiany 
informacji, opinii i koncepcji 

■ lobbing na rzecz realizacji wspólnych 
interesów 

■ popularyzowanie etycznego stylu 
prowadzenia interesów 

■ upowszechnianie wiedzy z zakresu prawa 
gospodarczego 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
■ rganizowanie konferencji, seminariów 
■ organizowanie spotkań z przedstawicielami 

władz, reprezentantami nauki, 
specjalistami z dziedzin prawa i ekonomii 

■ opracowanie wystąpień i opinii 
kierowanych organów samorządu 
terytorialnego i innych instytucji. 

11. Stowarzyszenie „RAWSCY 
DEMOKRACI” w Rawie 
Mazowieckiej 

 reprezentuje: Barbara Paszkowska - 
Karolak 

os. 9 Maja 9/7 
96-200 Rawa Mazowiecka 
0 46 815 49 36 

Stowarzyszenie utworzone 01.08.2002 r. jest 
stowarzyszeniem polskich demokratów 
nawiązujących do dorobku ruchów 
demokratycznych oraz wartości ideowych, 
których symbolem jest Konstytucja 3 Maja 

12. Towarzystwo Muzyczne im. ul. Kościuszki1/16 Przewodnicząca: Danuta Dębska 0 46 815 43 42 Celem towarzystwa jest upowszechnianie   



 Ignacego Paderewskiego w Rawie 
Mazowieckiej 

96-200 Rawa Mazowiecka   kultury muzycznej, poprzez 
■ organizację i prowadzenie społecznych 

ognisk muzycznych lub innych form 
wychowania muzycznego 

■ organizację i prowadzenie zespołów 
muzycznych 

■ organizację imprez i innych form 
upowszechniania kultury muzycznej, w 
tym: popisów, koncertów, wystaw, 
odczytów, spotkań i inne 

■ współdziałanie z innymi stowarzyszeniami, 
organami administracji państwowej i 
samorządowej w celu realizacji zadań 
statutowych  

13. Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko - 
Francuskiej w Rawie Mazowieckiej 
„RAWA - 
BRETEUIL” 

 Przewodniczący: Krzysztof Śledziński  Towarzystwo powstało 08.05.1996 r. Celem 
stowarzyszenia jest rozwijanie przyjaźni i 
współpracy pomiędzy miastami Rawa 
Mazowiecka w Polsce a Breteuil we Francji 
wraz z mieszkańcami tych miast. 
Dla osiągnięcia tego celu: 
■ organizuje imprezy o charakterze 

poznawczym 
■ umożliwia nawiązywanie bezpośrednich 

kontaktów pomiędzy mieszkańcami obu 
miast 

■ inicjuje wspólne przedsięwzięcia 
podmiotów gospodarczych obu miast 

■ współdziała z instytucjami i organizacjami, 
które mogą pomóc w realizacji zadań 

 
14. Polskie Stowarzyszenie 

Diabetyków 
Koło Powiatowe w Rawie 
Mazowieckiej 

 Prezes: Stanisław Skorek 

Sekretarz: Jolanta Latek Centrum Medyczne „Gadent” 
ul. Kościuszki 5 
0 46 814 35 12 

 

15. Stowarzyszenie Hospicjum w 
Rawie Mazowieckiej 

ul. Tomaszowska 10i 96-200 Rawa 
Mazowiecka tel. 0 46 814 58 59 

Prezes: Małgorzata Walendziak  Celem stowarzyszenia jest: 
■ kompleksowa, holistyczna, domowa opieka 

nad pacjentami w terminalnej fazie choroby 
nieuleczalnej w celu poprawy jakości ich 
życia, 

■ edukacyjno - psychologiczna opieka nad 
rodzinami, w których zaistniała choroba 
nieuleczalna, 

■ aktywizacja społeczności lokalnej poprzez 
propagowanie idei opieki. 

16. Stowarzyszenie 
Przedsiębiorczości i Edukacji 
„EUROPA” w Rawie 

ul. Kościuszki 20 
96-200 Rawa Mazowiecka tel. 0 46 
814 50 10 

Prezes: Zofia Malinowska - Maruszak  Celem stowarzyszenia jest: 
■ podejmowanie działań zmierzających do 

rozwoju przedsiębiorczości rolniczej i   



 Mazowieckiej    

pozarolniczej w województwie łódzkim 
■ gromadzenie, wartościowanie, 

porządkowanie, interpretowanie, 
analizowanie i prezentowanie wiedzy o 
przedsiębiorczości pochodzącej z różnych 
źródeł 

■ pomoc młodemu pokoleniu w zakładaniu i 
organizowaniu małych i średnich 
przedsiębiorstw 

■ prowadzenie doradztwa w zakresie 
organizacji i informatyzacji rachunkowości 

■ porady ekonomiczne dla małych i średnich 
firm w pokonywaniu barier ekonomicznych, 
wyboru form opodatkowania, zakresu 
działalności firmy, itp. 

■ kształtowanie świadomości i poszanowania 
kultur innych narodów i problemów z jakimi 
boryka się region, Polska, świat 

■ przygotowanie do roli współgospodarzy 
miast, wsi, regionu i Polski 

■ organizowanie działalności edukacyjnej w 
zakresie ochrony środowiska i zwalczania 
zagrożeń prowadzących do degradacji 
ekologicznej 

■ inicjowanie i wspieranie działań na rzecz 
restrukturyzacji gospodarki rolnej w celu 
dostosowania jej do działalności w 
gospodarce rynkowej 

17. Związek Nauczycielstwa 
Polskiego 
Oddział Powiatowy 

ul. Kościuszki 20 
96-200 Rawa Mazowiecka tel. 0 46 
814 36 25 

Prezes: Zofia Winiarska Wiceprezes: 
Grażyna Dębska 

  

18. Stowarzyszenie Rodziców i 
Opiekunów Dzieci 
Niepełnosprawnych „DOBRO 
DZIECI” w Rawie Mazowieckiej 

ul. Niepodległości 8 
96-200 Rawa Mazowiecka 

Przewodniczący: Henryk Berezowski ul. K. Wielkiego 9/4 96-200 
Rawa Mazowiecka tel. dom 0 46 
81 51 362 tel 507 842 319 

Celami stowarzyszenia są: 
■ zwiększanie aktywności życiowej i fizycznej 

osób niepełnosprawnych 
■ dążenie do osiągnięcia przez osoby 

niepełnosprawne pełnego stopnia 
samodzielności 

■ rozwój i wspieranie różnych metod 
rehabilitacji 

■ ochrona interesów osób 
niepełnosprawnych 

■ czuwanie nad przestrzeganiem praw 
dziecka i człowieka 

■ niesienie pomocy osobom 
niepełnosprawnym, zwłaszcza pomocy 
organizacyjnej, prawnej, medycznej i   



     socjalnej 
■ prowadzenie działalności na rzecz 

kształtowania świadomości społecznej 
wobec potrzeb osób niepełnosprawnych 

■ rozwijanie samopomocowego ruchu rodzin 
niepełnosprawnych 

■ inne działania służące wspieraniu osób 
niepełnosprawnych 

19. Stowarzyszenie Wychowanków 
Gimnazjum i Liceum 
Ogólnokształcących im. Marii 
Skłodowskiej Curie w Rawie 
Mazowieckiej 

ul. Kościuszki 20 
96-200 Rawa Mazowiecka tel. 0 46 
814 37 45 

Prezes Anna Gębicz  Celem organizacji jest integracja wszystkich 
pokoleń absolwentów i wychowanków 
Gimnazjum i Liceum im. Marii Skłodowskiej 
Curie w Rawie Mazowieckiej a także utrzymanie 
stałych kontaktów ze szkołą. 

20. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Trębaczew 

 Prezes: Wiesława Janiak Trębaczew 25 
96-208 Lubania 

Celem stowarzyszenia jest: 
■ wspieranie wszechstronnego i 

zrównoważonego rozwoju społecznego, 
kulturalnego i gospodarczego wsi 
Trębaczew i okolic 

■ integracja mieszkańców wsi, 
przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu 
społecznemu 

■ wspieranie demokracji i budowanie 
społeczeństwa obywatelskiego w 
środowisku lokalnym 

21. Stowarzyszenie „POGOTOWIE 
RODZINNE” im. Jolanty 
Fadeckiej 

ul. Kościuszki 5/ 17 
96-200 Rawa Mazowiecka tel. 0 46 
814 57 60 w. 120 

pon. 16-20 
wt. 10-13 
śr. 16-20 

Prezes: Iwona Kosińska Za-ca: Lucyna 
Gajer 

 

Cele działania organizacji to: 
■ udzielanie pomocy ofiarom przemocy w 

rodzinie oraz ich rodzinom 
■ likwidowanie skutków przemocy w rodzinie 
■ łagodzenie objawów, przejawów przemocy 

wśród ofiar i ich rodzin oraz przywracanie 
im równowagi psychicznej 

■ przywracanie poszkodowanym zdolności 
do samodzielnego radzenia sobie 

■ podejmowanie działań zmierzających do 
resocjalizacji sprawców przemocy ze 
szczególnym uwzględnieniem przestępstw 
przeciwko rodzinie 

■ jednoczenie osób gotowych do mediacji i 
pozostających ze sobą w konflikcie 

■ propagowanie Widzy na temat przemocy w 
rodzinie 

■ popularyzowanie zjawiska przemocy w 
rodzinie 

■ przeciwstawianie się utrwalonym w 
myśleniu lokalnego środowiska 
przekonaniom podtrzymującym i 
usprawiedliwiającym stosowanie przemocy   



     ■ podnoszenie świadomości w zakresie 
obowiązującego prawa i możliwości 
wykorzystania procedur prawnych 

■ podnoszenie wiedzy na temat zjawiska 
przemocy w rodzinie wśród pracowników 
poszczególnych służb 

■ wypracowanie rozwiązań systemowych 
oraz skutecznych procedur 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

■ eliminowanie z relacji rodzinnych bólu, 
cierpienia, wrogości, poczucia bezradności 

22. Stowarzyszenie Na Rzecz 
Rozwoju Lokalnego „KUŹNICA” 

ul Kościuszki 18 
96-200 Rawa Mazowiecka 

Prezes: Wojciech Adam Michalak  Celami działania organizacji są: 
■ troska o rozwój wiedzy ogólnej, 

specjalistycznej i kwalifikacji zawodowych 
mieszkańców powiatu rawskiego 

■ zapoznawanie się z dorobkiem kultury 
narodowej i twórcze zaangażowanie się w 
rozwój życia kulturalnego 

■ promocja idei zdrowego społeczeństwa 
■ dbanie o rozwój fizyczny społeczeństwa, 

szczególnie młodzieży 
■ prowadzenie działalności turystycznej i 

krajoznawczej 
■ działania mające na celu ochroną 

środowiska naturalnego 
■ niesienie pomocy osobom ubogim, 

bezdomnym, mającym problem z 
przystosowaniem się do społeczeństwa 

■ aktywna walka z bezrobociem 

■ wprowadzenie w zagadnienia życia 
gospodarczego 

■ inspirowanie przedsiębiorczości 
■ propagowanie idei społeczeństwa 

obywatelskiego 
■ upowszechnianie znajomości problemów 

życia publicznego 
■ inicjowanie aktywności publicznej 
■ wspieranie wszelkich działań mających na 

celu promocję powiatu rawskiego 
■ organizacja współpracy zagranicznej 
■ pomoc dla osób niepełnosprawnych, ich 

aktywizacja, ze szczególnym 
uwzględnieniem młodzieży, mająca na celu 
propagowanie zdrowego trybu życia bez 
nałogów 

■ podejmowanie wszelkich właściwych 
działań dla dobra i ochrony dzieci oraz 
młodzieży  pozbawionych opieki   



     rodzicielskiej, uzależnionych oraz 
krzywdzonych przez rodzinę i otoczenie 
tworzenie kręgu osób życzliwych dzieciom i 
młodzieży promocja podmiotów 
gospodarczych działających na terenie 
powiatu współpraca z organizacjami i 
instytucjami działającymi na terenie kraju i 
zagranicy, które w swoich programach 
mają cele zbieżne z celami stowarzyszenia 
działalność wspomagająca rozwój 
gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości działalność 
wspomagająca rozwój wspólnot i 
działalności lokalnych upowszechnienie i 
ochrona wolności i praw człowieka oraz 
swobód obywatelskich, a także działań 
wspomagających rozwój demokracji 
działanie na rzecz integracji europejskiej 
oraz rozwijanie kontaktów i współpraca 
między społecznościami inicjowanie i 
wspieranie projektów inwestycyjnych 
istotnych dla powiatu rawskiego 

23. Brać Herbowa Ziemi Rawskiej ul. Kazimierza Wielkiego 13/30 
96-200 Rawa Mazowiecka 

Prezes: Marcin Kantarski  

Celem stowarzyszenia jest: poznanie i 
kultywowanie polskich tradycji i obyczajów 
z okresu Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów, w mniejszym zakresie z okresu 
Polski średniowiecznej rozwijanie 
świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej propagowanie ideałów i tradycji 
rycerskich wśród społeczeństwa rozwijanie 
zainteresowań członków stowarzyszenia 
historią Polski kultywowanie tradycji oręża 
polskiego promocja miasta Rawy 
Mazowieckiej, powiatu rawskiego i jego 
historii na arenie krajowej i 
międzynarodowej popieranie działalności 
zmierzającej do odbudowy zamku Książąt 
Mazowieckich w Rawie Mazowieckiej 

24. Stowarzyszenie Harcerstwa 
Katolickiego „ZAWISZA” 
Federacja Skautingu 
Europejskiego 
Hufiec Rawski 

 Robert Federowicz ul. Zwolińskiego 2a/33 
96-200 Rawa Mazowiecka Celem stowarzyszenia jest: stwarzanie 

warunków do wychowania młodzieży - ku 
twórczemu i odpowiedzialnemu 
uczestnictwu w życiu społecznym   



     ■ organizowanie czasu wolnego i 
wypoczynku dzieci i młodzieży 

■ organizowanie imprez o charakterze 
krajoznawczo - turystycznym, oraz spotkań 
z młodzieżą w celu wychowania ich w 
poszanowaniu tradycji patriotycznej 

■ rozwój kultury fizycznej wśród młodzieży i 
dzieci. 

25. Stowarzyszenie „Przymierze 
Rodzin” 
Świetlica im. bł Edmunda 
Bojanowskiego w Rawie 
Mazowieckiej 

ul. Nowogrodzka 51 00-695 
Warszawa 

Świetlica Środowiskowa 
ul. Miła 2 
96-200 Rawa Mazowiecka tel. 0 46 
814 30 12 

Elżbieta Muszyńska  Cele organizacji to: 
■ niesienie pomocy dzieciom w wieku 

szkolnym z rodzin dysfunkcyjnych, 
niewydolnych wychowawczo - prowadzenie 
świetlicy środowiskowej przy ul. Miłej 2 w 
Rawie Mazowieckiej dla dzieci z rodzin 
dysfunkcyjnych, niewydolnych 
wychowawczo, a w szczególności 
zapewnienie opieki dzieciom 
przebywającym w świetlicy, niesienie im 
pomocy w nauce oraz organizowania 
dzieciom czasu wolnego 

■ .realizacja programu profilaktycznego w 
formie zajęć socjoterapeutycznych. 

26. Światowy Związek śołnierzy Armii 
Krajowej 
Oddział w Rawie Mazowieckiej 

ul. Kościuszki 5/ 34 
96-200 Rawa Mazowiecka 

pt godz.12-14 

Prezes: Jan Długosz  Cele organizacji to: 
■ integracja środowisk kombatanckich ze 

społecznością lokalną oraz szerzenie 
wiedzy historycznej i szerzeniu postaw 
patriotycznych wśród młodzieży 

■ organizowanie spotkań środowisk 
kombatanckich z przedstawicielami 
społeczności lokalnej Miasta Rawa 
Mazowiecka, a przede wszystkim z 
młodzieżą w celu wzajemnej integracji, a 
także zapoznania jej z tradycjami 
patriotycznymi i historią walk 
niepodległościowych ze szczególnym 
uwzględnieniem byłego obwodu AK Rawa 
Mazowiecka 

■ upamiętnianie poczynań 
niepodległościowych Polaków w latach 
drugiej wojny światowej 

27. Światowy Związek śołnierzy Armii 
Krajowej 
Oddział w Białej Rawskiej 

 Prezes: Wacław Wasilewski ul. Polna 13 
96-230 Biała Rawska 

 

28. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 
Rawskiej w Rawie Mazowieckiej 

ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 7 96-
200 Rawa Mazowiecka 

Prezes: Irena Sułkowska - Słomka  Założone 17.01.2002 
Celem stowarzyszenia jest: 
■ popularyzowanie wśród społeczeństwa wiedzy 

o regionie, jego historii, zabytkach i 
kulturze oraz zagadnieniach aktualnych   



     

■ popularyzowanie regionu na zewnątrz 
■ utrzymanie kontaktu z ludźmi 

wywodzącymi się z terenu Rawy, a 
zamieszkałymi na terenach poza Rawą 

■ opieka i ochrona zabytków na terenie 
miasta 

■ współpraca z Towarzystwami Przyjaciół na 
terenie województwa 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
■ popularyzowanie wśród społeczeństwa 

wydawnictw omawiających przeszłość, 
teraźniejszość i przyszłość regionu 

■ gromadzenie zbiorów bibliotecznych 
złożonych z wydawnictw omawiających 
region i wydawnictw ludzi wywodzących się 
z terenu Rawy Mazowieckiej 

■ współudział w pracach badawczo - 
naukowych, kulturalnych i oświatowych 
prowadzonych przez instytucje i 
organizacje na terenie miasta 

■ publikowanie wiadomości związanych z 
historią, etnografią, sztuką i kulturą miasta 

■ organizowanie odczytów, konkursów, 
wycieczek, wystaw związanych z 
pogłębianiem wiedzy o przeszłości 

■ propagowanie sztuki ludowej 
■ wydawanie i rozprowadzanie informatorów, 

biuletynów, pocztówek związanych z 
miastem 

■ współpraca z organizacjami i instytucjami 
realizującymi podobne zadania na terenie 
województwa. 

29. Towarzystwo Wspierania Inicjatyw 
Społecznych i Edukacyjnych w 
Rawie Mazowieckiej 

zawieszenie działalności 

 Prezes: Piotr Bryń ul. J Sobieskiego 18/32 96-200 
Rawa Mazowiecka tel. 0 46 814 
00 78 

 

30. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
Zarząd Powiatowy w Rawie 
Mazowieckiej 

 Prezes: Mariola Chojecka Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Miła 
2 
96-200 Rawa Mazowiecka 

Celem stowarzyszenia jest wspieranie 
wielostronnego rozwoju dzieci, prowadząc 
działalność wychowawczą, opiekuńczą, 
oświatową, prozdrowotną i profilaktyczną 
poprzez: 
■ organizowania czasu wolnego i 

wypoczynku dzieci i młodzieży - 
wymagających szczególnej uwagi ze 
względu na trudną sytuację rodzinną 

■ organizowania imprez o charakterze   



     krajoznawczo-turystycznym 
■ organizowania konkursów poetyckich i o 

tematyce krajoznawczej. 
31. Wodne Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe 
 Andrzej Jankowski  

Celem organizacji jest zapewnienie 
bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących 
się na kąpieliskach w Rawie Mazowieckiej oraz 
organizowanie zawodów pływackich. 

32. Związek Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów 

ul. Kościuszki 5 
96-200 Rawa Mazowiecka 

Prezes: Maria Kajdos  Integracja osób niepełnosprawnych z terenu 
miasta Rawa Mazowiecka z osobami 
pełnosprawnymi, organizowanie światowego 
Dnia Inwalidy oraz imprez kulturalnych na rzecz 
osób starszych i niepełnosprawnych 

33. Związek Kombatantów 
Rzeczypospolitej i Byłych 
Więźniów Politycznych Koło w 
Rawie Mazowieckiej 

ul. Kościuszki 5/ 19 
96-200 Rawa Mazowiecka tel. 0 46 
814 22 16 

wt. 9-14 czw. 9-14 

Prezes: Franciszek Klimek  Celem stowarzyszenia jest: 
■ organizowanie spotkań środowisk 

kombatanckich z przedstawicielami 
społeczności lokalnej Miasta Rawa 
Mazowiecka a przede wszystkim z 
młodzieżą, w celu wzajemnej integracji, a 
także zapoznania jej z tradycjami 
patriotycznymi i historią walk 
niepodległościowych 

■ organizacja konkursów o tematyce 
historycznej 

■ organizacja spotkań dzieci i młodzieży z 
byłymi żołnierzami z okresu II wojny 
światowej 

■ organizowanie wycieczek do miejsc 
pamięci narodowej. 

34. Związek Kombatantów 
Rzeczypospolitej i Byłych 
Więźniów Politycznych Koło w 
Białej Rawskiej 

 Prezes: Henryk Gałkowski Grzymkowice 10 
96-230 Biała Rawska 

 

35. Zespół Obrzędowy 
„Wilkowiczanie” 

 Zofia Sujka Wilkowice Kolonia 12 
96-200 Rawa Mazowiecka 0 
tel. 0 46 814 18 70 

 

   
Grzegorz Winczewski 0 46 814 18 19 

 

36. Zespół „Wspomnienie” z Boguszyc  Zofia Łysakowska Stare Byliny 9 
96 200 Rawa Mazowiecka tel. 0 
46 814 40 77 

 

37. Zespół „Tęcza”  Maria Jolanta Hein Boguszyce 31 
96-200 Rawa Mazowiecka tel. 0 
46 814 58 33 

 

 


