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SZANOWNI
PAŃSTWO

W

Państwa ręce oddajemy kolejny Informator
o podmiotach działających w przestrzeni pożytku publicznego.  W Tomaszowie aktywnie
funkcjonuje kilkadziesiąt organizacji pozarządowych.
Publikacja ta, mam nadzieję,   będzie przewodnikiem
dla osób, które szukają ludzi o podobnych zainteresowaniach, pomocy lub sami chcą pomagać.  Możemy się
poszczycić prężnie działającymi organizacjami w niemal
każdej dziedzinie życia. Jeżeli więc szukacie Państwo
czegoś dla siebie, Informator z pewnością do tego posłuży.  Bez wątpienia Tomaszów Mazowiecki dzięki tylu,
tak aktywnie, działającym organizacjom społecznym
jest wyjątkowym miastem. Publikacja ta powstała m.in.
dzięki zaangażowaniu Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Z dumą przyjmuję fakt, że Tomaszów
w zakresie współpracy z organizacjami jest przykładem
dla innych miast. Świadczą o tym częste wizyty i prośby
o wskazanie dobrych kierunków współdziałania.   Patrząc na pracę, jaką wykonuje Rada i organizacje pozarządowe, które wspierają nas na każdym kroku, zostaje
powiedzieć już tylko wielkie DZIĘKUJĘ. Ludzie III sektora wkładają olbrzymi wysiłek i trud w swoje działania.
Pragnę życzyć im wytrwałości w realizowaniu swoich
planów i zamierzeń.  
Z wyrazami szacunku

Prezydent Miasta
Tomaszowa Mazowieckiego
Marcin Witko
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DRODZY
CZYTELNICY
Niniejsza publikacja dedykowana jest wszystkim, którzy chcą poznać działalność tomaszowskich podmiotów pozarządowych oraz szukają inspiracji do podjęcia pracy
społecznej w dziedzinach pożytku publicznego.
Dowodem dobrej współpracy Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki z lokalnym sektorem pozarządowym jest wydanie kolejnego Informatora. Nie szczędząc słów uznania
za społeczną pracę ludzi zaangażowanych w działania na rzecz Miasta pragnę podkreślić,
jak ważną rolę pełnią oni w realizacji zadań publicznych. Obserwując działalność lokalnych organizacji i grup nieformalnych z dumą stwierdzam, że Tomaszów Mazowiecki
stanowi przykład modelowej współpracy międzysektorowej. Z naszych doświadczeń
korzystają nie tylko samorządy z województwa łódzkiego, ale niemalże z całej Polski.
Informator powstał i został opracowany z inicjatywy Miejskiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego w Tomaszowie Mazowieckim - reprezentującej lokalny sektor pozarządowy.
Zawiera materiały otrzymane od organizacji pozarządowych oraz z bazy danych podmiotów III sektora, znajdującej się na stronie internetowej Urzędu Miasta. Publikację
sfinansowano ze środków budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
Zawartość Informatora podzielono na dwie części. Pierwsza to wykaz organizacji
z podziałem na tematykę prowadzonej działalności. W drugiej wymieniono pozostałe
podmioty, mające siedzibę w Tomaszowie Mazowieckim. Mimo, iż ich działalność
nie jest opisana to zaangażowanie i aktywność na rzecz rozwoju naszego Miasta są
znaczące. Informator jest również wskazówką do wyboru organizacji, na rzecz której
możecie Państwo przekazywać 1% swojego podatku dochodowego.
Gorąco zachęcam do lektury,

Przewodnicząca Miejskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego
w Tomaszowie Mazowieckim
Zofia Myśliwiec
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O RADZIE POŻYTKU
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Tomaszowie Mazowieckim została
powołana w 2009 roku jako pierwsza w województwie łódzkim. Obecnie funkcjonuje już III kadencję. W skład Rady wchodzi 10 przedstawicieli NGO, 3 reprezentantów
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz 2 radnych Rady Miejskiej. Zgodnie
z przepisami prawa do najistotniejszych zadań Rady Pożytku należy w szczególności:
• opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta,
• opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym programów współpracy,
• wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów III sektora,
• udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami III
sektora,
• wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych
zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty III sektora,
a także w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.
To, co wyróżnia tomaszowską Radę Pożytku od innych tego typu podmiotów, to działalność inicjatywna. Oprócz wydania niniejszego Informatora, Rada we współpracy z Prezydentem Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w okresie rozliczania podatku, prowadzi
kampanię społeczną pod hasłem „A gdy nadchodzi pora PIT -owa, wpisz 1% dla Tomaszowa”. Najistotniejszym elementem tej akcji jest zwiększenie świadomości mieszkańców
o możliwości przekazywania 1% swojego podatku na rzecz tomaszowskich organizacji
pożytku publicznego. Do promocji akcji włączają się lokalne media, w dużym nakładzie
drukowane są ulotki i plakaty. Kampania jest również promowana poprzez banery. Akcja kończy się 30 kwietnia, a przez cały okres jej trwania doświadczeni księgowi pełnią
bezpłatne dyżury, służąc pomocą w rozliczaniu deklaracji podatkowych mieszkańców.
Kolejne działanie to Konkurs Kreatywności Społecznej LOKALNI NIEBANALNI. Głównym celem tej inicjatywy jest promocja społecznego zaangażowania
i aktywności mieszkańców. Ponadto poprzez Konkurs
informuje się o akcjach i programach społecznych,
które zostały zrealizowane z udziałem organizacji pozarządowych, społecznych grup nieformalnych, instytucji oraz niezrzeszonych mieszkańców Tomaszowa
Mazowieckiego.
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Członkowie Rady Pożytku aktywnie uczestniczą w wielu
projektach, także ponadregionalnych. Dobrym na to przykładem jest udział w procesie tworzenia publikacji „Standardy
Rad Działalności Pożytku Publicznego” stanowiącej rezultat
projektu „Modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Działalność Rady z pewnością przyczynia się do rozwoju
Pikniku Organizacji Pozarządowych LOKALNI NIEBANALNI
- sztandarowej imprezy tomaszowskiego sektora społecznego. Piknik, na stałe wpisany w kalendarz miejskich wydarzeń,
jest tworzony przez samorząd lokalny i ponad 50 podmiotów
pozarządowych. Jego najważniejszym przesłaniem jest promocja działalności pożytku publicznego, możliwość wymiany
doświadczeń w pracy społecznej oraz szerzenie idei wolontariatu. Mieszkańcy Miasta od ośmiu już lat, odwiedzając
w niedzielne popołudnie ostatniego dnia wakacji tomaszowską Przystań, mogą mieć pewność, że czeka ich moc atrakcji.
Podsumowując, Rada Pożytku w Tomaszowie Mazowieckim
jest symbolem dobrych praktyk, naśladowanych nie tylko
w województwie łódzkim, ale i na terenie całego kraju. Tomaszowska Rada jest powodem do dumy dla Mieszkańców i władz Tomaszowa Mazowieckiego, jest doceniana i zapraszana do udziału w forach ogólnopolskich. W samym tylko
2015 roku Rada przyjęła delegacje z trzech województw, dzieląc się swoim doświadczeniem w zakresie współpracy samorządu z trzecim sektorem.
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Fundacja DAR SERC
ul. Partyzantów 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki

44 724 27 65
www.fundacjadarserc.republika.pl
fundacjadarserc@onet.pl

KRS: 0000104323

W działalności Fundacji można wyróżnić nastepujące obszary: rozwijanie i wspieranie inicjatyw
społecznych, gospodarczych i kulturalnych, pomocy w społecznościach lokalnych zgodnie z etosem chrześcijańskim; organizowanie i zaopatrywanie w artykuły pierwszej potrzeby dla osób
bezrobotnych i najniżej uposażonych (poprzez doraźne zapomogi, odzież, artykuły gospodarstwa domowego, podręczniki i przybory szkolne itp.); działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i przewlegle chorych (głównie dzieci), poprzez zbieranie funduszy na leczenie i rehabilitację,
sprzęt specjalistyczny, turnusy zdrowotne. Misją Fundacji jest również materialne i merytoryczne wspieranie działalności wychowawczej, rekreacyjnej, zdrowotnej i kulturalnej poprzez dofinansowanie dożywiania dzieci, zaopatrzenie w pomoce naukowe, współuczestnictwo w organizacji koncertów charytatywnych, zbiórek publicznych. Hasło Organizacji: „Życie ma wartość
tylko przez miłość dla drugich”.

Fundacja Hipoterapia MOGĘ WIĘCEJ
ul. Legionów 25
97-200 Tomaszów Mazowiecki

506 062 785
www.hipoterapia.net.pl
mogewiecej@onet.pl

KRS: 0000331378

Fundacja działa w sferze pożytku publicznego w zakresie pomocy
osobom niepełnosprawnym, głównie dzieciom poprzez rehabilitację
polegającą na hipoterapii. Dzięki realizacji projektów profilaktycznych
wspiera rodziny i dzieci mające trudną sytuację materialną poprzez  aktywizowanie i odciąganie od złego środowiska osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, swoją działalnością obejmuje w szczególności
dzieci i młodzież. Fundacja Hipoterapia „MOGĘ WIĘCEJ” ma swoją
siedzibę w Tomaszowie Mazowieckim, zajęcia hipoterapii natomiast
odbywają się na terenie zaprzyjaźnionego ośrodka hipoterapii i jazdy
konnej „Fortuna” w Tomaszówku.

Fundacja PORANEK
ul. Warszawska 11
97-200 Tomaszów Mazowiecki

660 350 167
fundacjaporanek@wp.pl

KRS: 0000560308

Fundacja PORANEK powstała z chęci niesienia pomocy osobom
w trudnej sytuacji życiowej, również osobom wykluczonym społecznie.
Obecnie zapewnia gorące posiłki osobom bezdomnym. Jej działalność
przyczynia się również do pobudzania kreatywności osób, dzięki której
nauczą się wyrażać swoje uczucia, potrzeby, podniosą poczucie własnej wartości.
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Fundacja Społeczna RAZEM
ul. Polna 56a
97-200 Tomaszów Mazowiecki

44 724 67 54, 509 449 414
www.fundacja-razem.org
wtz.razem@vp.pl

KRS: 0000203730

Sztandarową działalnością Fundacji „RAZEM”, która działa od 1998r. jest prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej
dla osób niepełnosprawnych, w szczególności dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Swoją działalnością
obecnie obejmuje 40 podopiecznych. Fundacja wraz z WTZ  
organizuje cykliczne imprezy wojewódzkie: Święta u Dobrych
Aniołów oraz Turniej w Boccia dla osób niepełnosprawnych.
Bierze czynny udział w życiu lokalnej społeczności. Jej priorytetem jest zapobieganie izolacji osób niepełnosprawnych i wyrzucania ich na margines społeczeństwa. Fundacja prowadzi wiele działań na rzecz integracji społecznej oraz poszerzania
świadomości wśród osób zdrowych na temat niepełnosprawności.

Polski Czerwony Krzyż
Al. J. Piłsudskiego 34
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Oddział Rejonowy
w Tomaszowie Mazowieckim

44 724 54 38
/Pck Tomaszów Maz
or.tomaszowmazowiecki@pck.org.pl

KRS: 0000225587

Stowarzyszenie swoją działalnością przekonuje, że ratownikiem
może być (i jest) każdy, uczy jak dbać o bezpieczeństwo własne
i innych. Organizuje kursy i pokazy pierwszej pomocy, realizuje edukację z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki HIV/AIDS
i uzależnień - od przedszkolaka do seniora. Reaguje, gdy zdrowiu
zagrozi kontuzja lub słabość: prowadzi zabezpieczenia przedmedyczne różnych imprez. Zachęca do oddawania krwi poprzez
otwarte akcje jej poboru, zrzesza honorowych krwiodawców. Pamięta o tych, którym godność odbiera bieda i sytuacje losowe: udziela pomocy rzeczowej (odzież,
żywność, artykuły szkolne), a gdy przyjdą wakacje, podróżuje z zabawą (i wiedzą) przez miasto.

Polski Związek Głuchych

Oddział Łódzki Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego
Niesłyszących w Tomaszowie Mazowieckim
KRS: 0000051170
Al. J. Piłsudskiego 57
97-200 Tomaszów Mazowiecki

501 076 786 (sms)
www.pzg.lodz.pl
tomaszow@pzg.lodz.pl

Organizacja pomaga osobom z niepełnosprawnością słuchu w rozwiązywaniu różnych problemów życiowych, załatwianiu wszelkich
spraw, w tym urzędowych i wymagających sprawnego posługiwania
się pismem. Zajmuje się terapią indywidualną i wywiadami środowiskowymi. Pośredniczy w kontaktach telefonicznych i smsowych.
Świadczy usługi tłumacza języka migowego np. u lekarza, w urzędach, na szkoleniach, itd. W Tomaszowie
otwarta jest świetlica dla wszystkich osób niesłyszących w środy w godz. 11.00-19.00 i piątki od 9.00
do 14.30. Prowadzone są kółka zainteresowań np. warsztaty kulinarne, rękodzielnictwo. PZG organizuje
imprezy okolicznościowe, integracyjne, kulturalno-rekreacyjne oraz wycieczki krajoznawcze.
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Polski Związek Niewidomych
ul. Warszawska 95/97
97-200 Tomaszów Mazowiecki

505 562 024
www.pzn.org.pl
pzntm21@op.pl

Koło nr 21
w Tomaszowie Maz.

KRS: 0000087884

Koło PZN w Tomaszowie Mazowieckim zrzesza osoby niewidome i słabowidzące o znacznym i umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności. Głównym celem działania jest społeczna
integracja i rehabilitacja. PZN prowadzi poradnictwo, szkolenia,
zajęcia z usprawniania widzenia. Organizuje spotkania integracyjne, pozyskuje środki na zakup sprzętu rehabilitacyjnego
ułatwiającego codzienne funkcjonowanie. PZN promuje działalność na rzecz niewidomych poprzez media oraz własne publikacje. Tomaszowskie Koło PZN organizuje otwarte pokazy sprzętu specjalistycznego dla osób
z dysfunkcją wzroku oraz współpracuje z innymi organizacjami działającymi na rzecz niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
ul. Warszawska 95/97
97-200 Tomaszów Mazowiecki

44 725 93 91
www.wtz-tm.pl
wtzfarbiarska-tm@wp.pl

KRS: 0000287668

Stowarzyszenie powstało w 1990r., a jego celem jest działanie na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych we wszystkich
sprawach życiowych. Podejmuje działania z zakresu promocji
i ochrony zdrowia, organizuje wypoczynek dzieci i młodzieży.
Realizuje zadania z zakresu nauki, edukacji i oświaty. Stowarzyszenie to: Warsztat Terapii Zajęciowej, Świetlica środowiskowo-integracyjna oraz Klub Literacki. Obecnie jest to największa
organizacja w mieście dla osób niepełnosprawnych. Corocznie
jest organizatorem Ogólnopolskiej Olimpiady Sportowej, Turnieju w kręglach, Ogólnopolskiego
Przeglądu Twórczości Muzycznej Osób Niepełnosprawnych „Rozśpiewana Jesień” i Małych Form
Teatralnych „Słowa kwitną wszędzie” .

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Autyzmem „ISKIERKA”
ul. Jana Pawła II 64/66
97-200 Tomaszów Mazowiecki

515 772 852
iskierka.stowarzyszenie@gmail.com

KRS: 0000517902

Stowarzyszenie powstało z chęci działania na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności na rzecz dzieci z całościowym
zaburzeniem rozwoju pod postacią autyzmu oraz ze spektrum
autyzmu. Funkcjonuje w obszarze oświaty, edukacji, pomocy
społecznej. Wspiera i promuje działania w zakresie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, w tym
także kształtowania postaw prospołecznych, promowania systemu wartości oraz upowszechniania wartości ogólnoludzkich.
Stawia na rozwój kultury i nauki oraz promocję i organizację wolontariatu.
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Tomaszowskie Stowarzyszenie Amazonek
ul. Warszawska 95/97
97-200 Tomaszów Mazowiecki

796 181 255
amazonki-tomaszow.blog.onet.pl
ela-galek@wp.pl

KRS: 0000246090

Stowarzyszenie wspiera kobiety dotknięte rakiem piersi,
a wśród zdrowych prowadzi działania profilaktyczne i zachęca do badań mammograficznych. Organizuje ćwiczenia
usprawniające, terapię psychologiczną i spotkania ze specjalistami. Ułatwia wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne. Uczestniczy w wojewódzkich i ogólnopolskich spartakiadach Amazonek. Członkinie Stowarzyszenia korzystają z dóbr kultury                    
i rekreacji podczas licznych wycieczek. Ustawicznie podnoszą
swoją wiedzę uczestnicząc w wielu szkoleniach. Spotykają się dwa razy w miesiącu, a w każdy poniedziałek pełnią wolontariacki dyżur w godz. 15.30-17.00. W działalności kierują się
dewizą: „POMAGAJĄC INNYM - POMAGASZ SOBIE”.

Tomaszowska Spółdzielnia Socjalna „IMPULS”
Al. J. Piłsudskiego 34
97-200 Tomaszów Mazowiecki

531 001 055

KRS: 0000384828

impuls@tomaszow-maz.home.pl

Tomaszowska Spółdzielnia Socjalna „Impuls” założona została
przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz Polski Czerwony Krzyż i oficjalnie zaistniała w obszarze przedsiębiorstw dnia
28.04.2011 r. Priorytetowym celem Spółdzielni jest przywrócenie (reintegracja) na rynek pracy poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków, osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób o niskiej aktywności zawodowej oraz umożliwienie osobom bezrobotnym powrotu na rynek pracy. Spółdzielnia „Impuls” ma dość szeroki zakres swej działalności gospodarczej,      
ale obecnie skupia się na świadczeniu usług gastronomicznych, usług związanych z utrzymywaniem porządku w budynkach mieszkalnych, biurowych oraz sprzątaniem grobów.

Tomaszowskie Towarzystwo Charytatywne
im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

KRS: 0000219583
ul. ks. J. Popiełuszki 2
97-200 Tomaszów Mazowiecki

791 747 703
/Tomaszowskie Towarzystwo Charytatywne im.
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

Towarzystwo prowadzi działania wspomagające rodziny, w tym wielodzietne oraz osoby samotnie wychowujące dzieci, znajdujące się
w trudnej sytuacji materialnej i niewydolne wychowawczo. Ponadto
niesie pomoc osobom niepełnosprawnym, chorym, starszym w postaci wsparcia finansowego i rzeczowego. Udziela pomocy osobom
poszkodowanym w wyniku pożaru i klęsk żywiołowych.
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Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Tomaszowskie
ul. Luboszewska 71
97-200 Tomaszów Mazowiecki

698 367 968, 44 724 95 92
www.bratalbert.org
beataalbert1@wp.pl

KRS: 0000069581

Głównym celem Towarzystwa jest wsparcie osób bezdomnych poprzez prowadzenie domu całodobowego pobytu schroniska dla bezdomnym mężczyzn oraz ogrzewalni dla
bezdomnych osób uzależnionych. Niesie również pomoc
innym osobom potrzebującym pomocy (ubogim, starszym,
chorym, niepełnosprawnym, opuszczającym zakłady karne).
Działalność Stowarzyszenia opiera się na dobroczynności,
profilaktyce uzależnień, resocjalizacji oraz wsparciu rzeczowym. Towarzystwo organizuje pracę uwzględniając możliwość zatrudnienia bezdomnych i osób pozbawionych środków do życia, pomaga w integracji zawodowej i społecznej, prowadzi działalność wychowawczo-oświatową.

Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” Koło w Tomaszowie Maz.
pl. Kościuszki 18
97-200 Tomaszów Mazowiecki

www.3plus.pl
tomaszowmaz@3plus.pl

KRS: 0000279928

Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” powstał, aby nieść pomoc rodzinom wielodzietnym w obszarze interesów społecznych i ekonomicznych. Walczy ze stereotypem rodziny wielodzietnej
pojmowanej jako patologia. Dąży do solidarności rodzin wychowujących dzieci. Dzięki tym staraniom coraz częściej duża rodzina jest postrzegana jako pozytywny wybór życia pełnego trudów,
ale przede wszystkim pełnego radości i szczęścia.
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Klub Seniora „SŁONECZNA JEDYNKA”
ul. L.W. Maya 11/13
97-200 Tomaszów Mazowiecki

516 994 968
http://www.mopstm.pl/?klub-seniora-sloneczna-jedynka-,123

Działalność Klubu opiera się przede wszystkim na integracji
społecznej, organizacji czasu wolnego i aktywizacji seniorów, organizacji spotkań z ciekawymi ludźmi w nastroju biesiady, organizacji ognisk, zabaw tanecznych, wycieczek: krajoznawczych, wyjazdów do teatru. Seniorzy i seniorki z tej
grupy nieformalnej mogą zadbać o swoją kondycję fizyczną
jak i duchową, poprzez udział w zajęciach sportowych (basen, fitness) oraz uczestnicząc w wydarzeniach kulturalnych
(np. miejski przegląd artystyczny seniorów, Dni Tomaszowa, Noc muzeów). Działalność
Klubu „Słoneczna Jedynka” koordynuje MOPS.

Krajowe Stowarzyszenie Seniorów „PASJA”
ul. Ostrowskiego 14
97-200 Tomaszów Mazowiecki

603 346 164, 601 313 434
ksspasja@o2.pl

KRS: 0000549136

Działalność statutowa Stowarzyszenia obejmuje m.in.
kształtowanie aktywności społecznej oraz ochronę godności i praw człowieka, działanie na rzecz sprawiedliwych relacji społeczno-ekonomicznych, podejmowanie działań w celu
łagodzenia trudnej sytuacji materialnej oraz wyrównywanie
szans osób starszych, inicjowanie lokalnych programów
osłon socjalnych przy udziale władz samorządowych, prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjnej, wydawniczej, wypoczynkowej, sportowo-rekreacyjnej oraz ochronę zdrowia.

Powiatowe Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów
ul. Niebrowska 14
97-200 Tomaszów Mazowiecki

w Tomaszowie Mazowieckim

600 274 688, 795 174 715
powiatowe.stowarzyszenie@gmail.com

KRS: 0000415539

Głównym celem Stowarzyszenia jest aktywizacja społeczna,
promowanie zdrowego stylu życia wśród seniorów oraz walka
z depresją i osamotnieniem osób starszych. Swoje cele realizuje
poprzez zachęcenie samotnych i niepełnosprawnych seniorów
do rozwijania różnorodnych form życia kulturalno-oświatowego, towarzyskiego i wypoczynku oraz rozbudzenia zainteresowań w tym zakresie. Nie mniej ważnym elementem funkcjonowania Stowarzyszenia jest integracja międzypokoleniowa.
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Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy
ul. Krzyżowa 12/14
97-200 Tomaszów Mazowiecki

w Tomaszowie Mazowieckim

44 724 55 96

KRS: 0000109984

Oddział Rejonowy PZERiI w Tomaszowie Mazowieckim powołano w 1948r. Głównym zadaniem Związku jest zagospodarowanie wolnego czasu, wspieranie finansowe i rzeczowe
członków, realizacja projektów aktywizujących podnoszących
świadomość społeczną seniorów, organizacja cyklicznych spotkań integracyjnych przy udziale ciekawych osób. Członkowie
Związku mogą korzystać z zajęć manualnych, na których wykonywane są różnego rodzaju ozdoby świąteczne, biżuteria, itp.
Przy Związku działa również chór i zespół wokalno-recytatorski.
W ramach kolejnych działań PZERiI należy wymienić wycieczki jednodniowe oraz dłuższe pobyty wypoczynkowe w górach i nad morzem, wyjazdy do teatru, imprezy okolicznościowe. Członkiem Związku może zostać każdy, kto jest inwalidą (bez względu na wiek), emerytem lub jest
na zasiłku przedemerytalnym. Mile widziana jest także pomoc wolontariuszy; biuro czynne we
wtorki, środy i czwartki w godz. 9.00 - 12.00.

Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
ul. Browarna 7
97-200 Tomaszów Mazowiecki

44 724 42 93
tutw.tm@wp.pl

KRS: 0000261214

Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku jest stowarzyszeniem działającym na rzecz osób starszych w dziedzinach: nauki,
edukacji, sportu, rekreacji oraz integracji. Celem działalności
TUTW jest utrzymanie, a także podnoszenie poziomu sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej osób starszych, aktywizacja społeczna osób starszych, podtrzymywanie więzi
społecznych, komunikacji międzyludzkiej wśród seniorów oraz
propagowanie przygotowania do wieku emerytalnego. Dla osiągnięcia celów TUTW prowadzi
na rzecz osób starszych, działalność w różnych formach. W szczególności są to wykłady popularnonaukowe z różnych dziedzin, lektoraty z języków obcych, praktyczne zajęcia w zakresie
kultury fizycznej (pływanie, fitness, nordic walking, kręgielnia, taniec terapeutyczno-relaksacyjny),
wycieczki edukacyjno-turystyczno-krajoznawcze (często z wykładami), sekcje i koła zainteresowań (plastyczna, wokalna, grupa wsparcia koleżeńskiego, grupa organizatorów spotkań integracyjnych, comiesięcznych spotkań urodzinowych i innych w miarę potrzeb). Stowarzyszenie                            
nie prowadzi działalności gospodarczej. Jest otwarte na wspieranie wszystkich działań w mieście
na rzecz osób starszych np. współpracę z klubami seniorów, organizację imprez na rzecz seniorów.
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Stowarzyszenie Amatorów Plastyków
ul. POW 10/16
97-200 Tomaszów Mazowiecki

694 079 871
www.sap.art.pl
amatorzy-plastycy@wp.pl

KRS: 0000216549

SAP od 50 lat umożliwia mieszkańcom Tomaszowa aktywne obcowanie ze sztuką. Zrzesza osoby starsze i młodsze
ogarnięte piękną pasją, dostrzegające piękno otaczającego
świata, które poprzez paletę barw i kawałek płótna dzielą się
nim z innymi. Organizuje plenery, które pozwalają być bliżej
tego piękna, poznawać historię regionu, a potem przybliżać ją
lokalnej społeczności. Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy   
we wszystkich działaniach organizowanych przez miasto tj.
Dożynki Prezydenckie - Spała, pikniki lokalne, wystawy i wernisaże, np. Wernisaż Obrazów
Malowanych Muzyką. Współpracuje ze Związkiem Polskich Artystów Plastyków w Łodzi.

Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „TRZCINA”
ul. Niebrowska 50
97-200 Tomaszów Mazowiecki

508 125 626
www.teatrtrzcina.pl
kontakt@teatrtrzcina.pl

KRS: 0000372752

Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „TRZCINA” zostało założone przez osoby zaangażowane w kulturalno-artystyczny
rozwój miasta Tomaszowa Mazowieckiego, aby w efekcie móc
szerzej i aktywniej uczestniczyć w działaniach w obszarze kultury     
na szczeblu krajowym i zagranicznym. Organizacja podejmuje
i promuje inicjatywy w dziedzinie sztuki teatralnej. Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych  „Trzcina” jest otwarte i dostępne
dla osób o różnych światopoglądach, które pragną się włączyć
w realizację celów stowarzyszenia i w ten sposób przyczyniać się do nadawania działalności kulturalnej, oświatowej i społecznej nowego kształtu i nowych jakości. Przy SIK „TRZCINA” działa Teatr
„TRZCINA”  osiągający sukcesy na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Dla Białobrzegów”
ul. Gminna 37/39
97-200 Tomaszów Mazowiecki

889 975 758

/Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne Dla Białobrzegów

pojarek@op.pl

KRS: 0000244950

Celem nadrzędnym Stowarzyszenia jest organizowanie wszelkich działań ukierunkowanych na rozwój Białobrzegów oraz
troska o kultywowanie i promowanie kultury, tradycji i historii tej dzielnicy. Ponadto podejmuje inicjatywy na rzecz renowacji obiektów zabytkowych i historycznych znajdujących się
na terenie Białobrzegów, organizowania   różnorodnych form
aktywności lokalnej społeczności oraz prowadzenie edukacji
kulturalno-historycznej.
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Towarzystwo Przyjaciół Muzeum
ul. POW 11/15
97-200 Tomaszów Mazowiecki

44 724 48 48
www.muzeumtomaszow.pl
info@muzeumtomaszow.pl

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego powstało w marcu 1966r. jako organizacja społeczna o charakterze kulturalno-oświatowym. Ściśle współpracuje i wspiera
Muzeum w zakresie popularyzacji jego działalności naukowej,
kulturalnej i artystycznej. Członkowie Towarzystwa biorą czynny udział w gromadzeniu i konserwacji zbiorów, uczestniczą
w pracach naukowych i badaniach prowadzonych przez Tomaszowskie Muzeum.

Towarzystwo Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego
ul. Rzeźnicza 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki

660 975 201
www.tptm.eu
kontakt.tptm@gmail.com

KRS: 0000339492

TPTM jest organizacją pozarządową, która powstała w 1968 r.
Swoją działalność opiera na pracy społecznej członków - przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego, której istotą jest przede
wszystkim pobudzenie zainteresowania miastem, upowszechnianie wiedzy o jego historii i dniu dzisiejszym oraz troska o dobra kulturowe i krajobrazowe, a także o rozwój społeczno-kulturalny miasta. Stowarzyszenie realizuje powyższe założenia
poprzez inicjowanie lub organizację imprez kulturalnych (spotkań z ciekawymi ludźmi, koncertów
i wystaw), działalność na rzecz opieki i renowacji nagrobków zasłużonych tomaszowian, organizację Rodzinnego Rajdu Rowerowego, współpracę z innymi stowarzyszeniami i instytucjami.

Tomaszowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych
ul. POW 11/15
97-200 Tomaszów Mazowiecki

696 290 769
bogumila_d@interia.pl

KRS: 0000312873

Tomaszowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych za główne cele postawiło sobie: prowadzenie działalności na rzecz
wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych; upowszechnianie wartości patriotycznych, zachowanie dziedzictwa ludowej kultury regionu, odkrywanie historii regionu. Stowarzyszenie współpracuje m.in. z: Muzeum im. Antoniego hr.
Ostrowskiego, Szkołą Podstawową nr 1   im. A. Kamińskiego
w Tomaszowie Maz., Zespołem Szkół im. Jana Pawła II w Zawadzie, Przedszkolem nr 2 im. M. Kownackiej, Związkiem Nauczycielstwa Polskiego - Zarządem
Oddziału Powiatowego w Tomaszowie Maz., Gimnazjum nr 7, Urzędem Miasta, Starostwem
Powiatowym.
18
KULTURA I SZTUKA

Akademia Tomaszowskiej Siatkówki przy KS LECHIA
ul. Mościckiego 38 lok.5
97-200 Tomaszów Mazowiecki

695 591 092, 44 714 11 10
www.kslechia.pl/ats/
biuro@kslechia.pl

Akademia Tomaszowskiej Siatkówki (ATS)
działa przy KS Lechia. Celem Akademii
jest organizowanie zajęć szkoleniowych           
oraz rozgrywek sportowych dla dzieci
i młodzieży w zakresie piłki siatkowej. Zajęcia i rozgrywki ATS organizowane są pod
opieką wykwalifikowanej kadry trenerskiej.
ATS organizuje także wyjazdy na ogólnopolskie turnieje minisiatkówki oraz mecze Plus Ligi  
i Orlen Ligi, obozy sportowe, zimowiska,  spotkania z mistrzami siatkówki. Wyłania talenty
siatkarskie wśród dzieci. Od 2013 roku Akademia prowadzi własne rozgrywki w mini piłce
siatkowej dla dzieci, pod nazwą Liga Najmłodszych „SIA-tkarskie TA-lenty”.

Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy ,,Dziewiątka”
ul. Jałowcowa 8
97-200 Tomaszów Mazowiecki

44 724 42 82
www.lyzwytomaszow.pl
sks9jk@op.pl

KRS: 0000412793

Klub działa od 1994r. początkowo jako SKS później jako IUKS.
W 2012r. otrzymał status OPP. Klub prowadzi dwie sekcje sportowe: łyżwiarstwo szybkie i wrotkarstwo. Zawodnicy odnoszą
liczne sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej. Są medalistami Polski, członkami Kadry Narodowych Juniorów PZŁS. IUKS
„Dziewiątka” jest najlepszym klubem w Polsce we współzawodnictwie sportowym w łyżwiarstwie szybkim w kat. Dzieci i Młodzik. Ponadto prowadzi szeroko pojętą działalność w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, uwzględniając przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym, szczególnie narkomanii i alkoholizmowi. Propaguje
zdrowy styl życia i zasadę fair play. Sprawując opiekę merytoryczno-wychowawczą organizuje pozalekcyjne życie sportowe. Angażuje się w wiele akcji społecznych na rzecz środowiska lokalnego
promując wolontariat w sporcie.

Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy ,,Lider”
ul. Słowackiego 32/42
97-200 Tomaszów Mazowiecki

44 724 07 78
www.sp14.vernet.pl
lidersp14tomaszow@interia.pl

KRS: 0000216062

IUKS „LIDER” prowadzi działalność w obszarze sportu, a jego
dyscypliną wiodącą jest koszykówka kobiet. Klub posiada status
OPP. Do najważniejszych zadań Stowarzyszenia należy: organizacja i udział w turniejach koszykówki, koszykówki ulicznej
i meczy ligowych; organizacja szkolenia i współzawodnictwa;
oddziaływanie procesem kultury fizycznej na grupy dzieci i młodzieży zagrożone patologią społeczną; wdrażanie podopiecznych do aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego.
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Klub Piłkarski RKS LECHIA 1923
44 725 25 73
www.lechia1923.pl
info@lechia1923.pl

ul. Nowowiejska 9/27
97-200 Tomaszów Mazowiecki

KRS: 0000246318

Klub Piłkarski RKS Lechia powstał w 1923 roku. Prowadzi szkolenie z zakresu piłki nożnej dzieci, młodzieży oraz seniorów.
W skład seniorów wchodzą dwie drużyny. Pierwszy zespół
występuje obecnie w rozgrywkach III ligi łódzko-mazowieckiej,
drugi zaś w A-klasie okręgu piotrkowskiego. Przy klubie działa od 2012 roku Akademia Piłkarska Las Vegas KP RKS Lechia
1923, która prowadzi szkolenie młodych adeptów piłki nożnej
od rocznika 2000 do 2010. Pod swoimi skrzydłami ma około
300 podopiecznych.

Klub Sportowy AMBER
ul. PCK 2/4
97-200 Tomaszów Mazowiecki

44 724 41 88, 602 321 035
www.amberklub.pl
biuro@amberklub.pl

KRS: 0000299027

Główne cele Klubu to: propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym niepełnosprawnych, organizacja imprez oraz rozwój turystyki i sportów wodnych. Klub prowadzi sekcję kajakową i sekcję Morsów, a Morsy
Tomaszowskie to najliczniejszy klub w Polsce. Stowarzyszenie
jest organizatorem projektów ogólnopolskich imprez tj. Ogólnopolski spływ kajakowy PILICA-ZACHWYCA, Biało-Czerwony
Spływ Niepodległości, Skarby znad Pilicy i jej Dorzecza, Noworoczny Spływ rzeką Pilicą Królewska Pilica, Noc Świętojańska w kajaku, Rajd Kajakowo-Rowerowy „Pilica - rzeka która łączy”. Klub
prowadzi szkolenia młodych adeptów kajakarstwa na rzekach górskich. Eksploruje i opisuje rzeki
Polski i Europy. Jest autorem projektu Czysta i Bezpieczna Pilica od źródeł do ujścia. Klub otrzymał nagrodę roku 2014 PZK za upowszechnianie kajakarstwa.

Klub Sportowy „DUET”
ul. Koplina 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki

509 807 401
biuro@lipinski.com.pl

KRS: 0000304676

Klub prowadzi działalność w dyscyplinie sportowej jaką jest bilard. Do sukcesów zawodników Klubu należy zdobycie w Polskiej Lidze Bilardowej tytułu Mistrza Polski w 2008 i 2009r. oraz
III miejsca w latach 2011, 2012, 2013. W Pucharze Polski zawodnicy zdobyli I miejsce w latach 2008, 2009 oraz III miejsce
w 2004r. W Klubowym Pucharze Europy wywalczyli III miejsce
w 2008r. Obecnymi zawodnikami Klubu Duet są: Michał Czarnecki, Krzysztof Lipiński, Piotr Ostrowski, Adam Skoneczny, Mariusz Skoneczny. To wielokrotni liderzy rankingu Polski,  zwycięzcy wielu krajowych i zagranicznych turniejów. Ostatnie sukcesy dotyczą zwycięstwa M. Skonecznego w Rankingu Polski 2014
oraz zdobycie przez niego złotego medalu Mistrzostw Europy - Portugalia 2015 gry drużynowe.
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Klub Sportowy „LECHIA” Tomaszów Mazowiecki
ul. Mościckiego 38 lok.5
97-200 Tomaszów Mazowiecki

44 714 11 10
www.kslechia.pl
biuro@kslechia.pl

KRS: 0000414571

Klub Sportowy „Lechia” prowadzi szkolenie dzieci, młodzieży i seniorów z zakresu piłki siatkowej mężczyzn. W Klubie
zrzeszonych jest ok. 175 zawodników trenujących i startujących w rozgrywkach PZPS w kategorii mini piłki siatkowej,
młodzika, kadeta, juniora i seniora - II liga. Co roku młodzież
uczestniczy w rozgrywkach centralnych Mistrzostw Polski.
Najmłodsi zawodnicy KS LECHIA są aktualnymi Mistrzami
Polski w kategorii – „dwójki”. Od trzech lat Klub prowadzi także Akademię Tomaszowskiej
Siatkówki dla wszystkich chętnych uczniów szkół podstawowych. W ATS trenuje 65 dziewcząt i chłopców, którzy również uczestniczą w cyklicznych turniejach Ligi Najmłodszych.

Klub sportu, rekreacji, turystyki i pływania „Nemo”
ul. Jagielońska 2
97-200 Tomaszów Mazowiecki

503 010 909
www.klubnemo.pl
klubnemo@klubnemo.pl

Ewidencja klubów sportowych nr 38

Na sukces Klubu „Nemo” pracują zawodowi instruktorzy z różnych dziedzin posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Dzięki ich pracy stworzono urozmaiconą ofertę sportowo-edukacyjną. Głównym celem działań
Klubu jest promowanie kultury fizycnej i turystyki wśród dzieci
i młodzieży jako formy rozrywki niosącej korzyści w postaci
poprawy sprawności ruchowej oraz chęci aktywnego spędzania wolnego czasu czy poznawania coraz to nowych zakątków
kraju i zagranicy. W ofercie Klubu znajdują się m.in. zajęcia nauki pływania dla początkujących
i średniozaawansowanych, doskonalenie pływania, organizacja letnich i zimowych obozów wypoczynkowych i sportowych, wyjazdy na wydarzenia sportowe i inne zajęcia.

Klub Sportowy ,,PILICA”
ul. Strzelecka 24/26
97-200 Tomaszów Mazowiecki

44 724 65 86, 605 400 463
www.kspilica.pl

KRS: 0000218805

Klub Sportowy „PILICA” powstał w 1930 r. i obchodzi w tym roku jubileusz 85-lecia. Największym skarbem klubu są jego wychowankowie, z których siedmiu uczestniczyło w Igrzyskach
Olimpijskich: Maria Ciach-Michalak (lekkoatletyka), Jan Szczepański (boks), Jan Józwik, Stanisława Pietruszczak-Wąchała, Paweł Abratkiewicz, Jaromir Radke oraz trenerzy Wiesław Kmiecik
i Arkadiusz Skoneczny (łyżwiarstwo szybkie). Największym sukcesem sportowym wychowanka
Klubu jest złoty medal olimpijski Jana Szczepańskiego w boksie. Aktualnie Klub prowadzi 2
sekcje sportowe w dyscyplinach łyżwiarstwa szybkiego i kręglarstwa klasycznego. Każdego
roku zawodnicy Klubu „PILICA” zdobywają około 40 medali na Mistrzostwach Polski w różnych
kategoriach wiekowych.
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Ludowy Klub Kolarski START
ul. PCK 2/8
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Ewidencja klubów sportowych nr 27

696 033 762
d.warczyk@op.pl

LKK Start powstał w 2002r. Klub przejął wspaniałe tradycje
Spółdzielczego Klubu Sportowego Start istniejącego w latach
1976-1993. Wychowankowie tego klubu startowali w igrzyskach olimpijskich w kolarstwie górskim (Marek Galiński, Sławomir Barul), a w mistrzostwach świata w kolarstwie przełajowym
oprócz wcześniej wymienionych Tadeusz Krześlak, Arkadiusz
Stępniewski, Krzysztof Sadura i Dorota Warczyk. Inni zawodnicy
też zdobyli wiele medali w mistrzostwach Polski (m.in. Sylwester
Szturnoga, Sławomir Witkowski, a wśród kobiet Urszula Sil, Anna Gnetner). Dorota Warczyk to
wielokrotna mistrzyni i medalistka mistrzostw Polski w kolarstwie przełajowym i górskim. Młodzi
zawodnicy także zajmują czołowe lokaty w kraju. Od kilku lat Klub organizuje też wyścigi rowerowe dla dzieci.

Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
ul. Warszawska 7
97-200 Tomaszów Mazowiecki

44 724 58 27
www.tkkftomaszow.pl
tkkf-tomaszow@vernet.pl

KRS: 0000236933

Wizytówką działalności Miejskiego TKKF jest organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych oraz zajęć w stałych zespołach
ćwiczebnych dla mieszkańców miasta. W bardzo bogatym
kalendarzu imprez najbardziej obrazującymi działalność TKKF
są rozgrywki Amatorskich Mistrzostw Tomaszowa Maz. w sześciu dyscyplinach sportowych: piłce siatkowej, piłce nożnej,
tenisie stołowym, koszykówce, kręglach i badmintonie. TKKF
prowadzi również imprezy o charakterze masowym. W celu zabezpieczenia aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży podczas wakacji organizowany jest Festiwal Piłki Nożnej. W czasie
ferii zimowych na torze lodowym, odbywa się tradycyjny „Bal gałganiarzy”. Miejskie TKKF jest
również głównym organizatorem imprezy o zasięgu ogólnopolskim. Jest nim Tomaszowski
Bieg im. Bronisława Malinowskiego. Chętnie wspiera organizację innych imprez.

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Wiking”
ul. Mościckiego 3
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Ewidencja klubów sportowych nr 18

44 734 60 57, 602 341 799
wiking@tomaszow.com

Wiodącą dyscypliną Klubu jest kajakarstwo. W tym roku obchodzono 50-lecie uprawiania tego sportu w Tomaszowie
Mazowieckim. Mając na celu wszechstronny rozwój sprawności fizycznej i umysłowej wychowanków, Klub organizuje
wszelkiego rodzaju formy szkoleniowe i współzawodnictwo
sportowe.     Do zadań MUKS „Wiking” należy także planowanie imprez turystyczno - krajoznawczych i obozów szkoleniowych ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych zawodników.
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Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „ZNP”
Al. J. Piłsudskiego 24
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Ewidencja klubów sportowych nr 22

660 975 201
antoni.smolarek1@onet.eu

Ognisko TKKF ZNP  prowadzi działalność na rzecz  pracowników i emerytów oświaty w Tomaszowie i powiecie tomaszowskim. Co roku organizuje Powiatowe Turnieje Kręglarskie
i Tenisa Stołowego Pracowników i Emerytów Oświaty. Organizowane są także zajęcia sekcji piłki siatkowej kobiet, która
odnosi sukcesy w ogólnopolskich turniejach pracowników
oświaty. Ponadto Ognisko jest organizatorem: wakacyjnych
olimpiad dla dzieci i młodzieży, turniejów piłki siatkowej mężczyzn dla seniorów powyżej      
50 lat z okazji Dni Olimpijczyka i Dnia Edukacji Narodowej. W 2015 roku Ognisko po raz
pierwszy zorganizowało Rodzinny Turniej Gry Kulami (boules) i będzie to kontynuować. Ognisko włącza się także do organizacji i uczestnictwa w imprezach biegowych takich jak Tomaszowski Bieg Niepodległości, Tomaszowski Bieg Trzeźwości i Bieg Hubertowski.

Stowarzyszenie Sportowe „Barbarian Fight Club”

Ewidencja klubów sportowych nr 44

ul. Ogrodowa 11/13 m 7
97-200 Tomaszów Mazowiecki

733 026 018
www.barbarianfc.pl
arturekw99@wp.pl, marcinstrojny@tlen.pl

Stowarzyszenie jest organizacją „non profit” zrzeszającą sekcje
brazylijskiego ju-jitsu, karate, tai-jitsu, boksu oraz amatorskiego
MMA. Zawodnicy trenujący w powyższych sekcjach reprezentują miasto odnosząc znaczące sukcesy sportowe na imprezach
ogólnopolskich jak i międzynarodowych, a także na zawodach
rangi Mistrzostw Polski czy Pucharu Polski. Przez zajęcia sportowe i treningi w Klubie młodzież odciągana jest od narkotyków
i agresji, jaka jest widoczna w obecnych czasach na ulicach. Wychowuje i kształtuje charakter młodych ludzi, dzięki czemu uczy się szacunku do innych i otoczenia.

Uczniowski Klub Sportowy „Trzynastka-Joker”
ul. Niemcewicza 50/56
97-200 Tomaszów Mazowiecki

795 445 180, 695 591 092
www.uks13joker.pl
uks13joker@interia.pl

Ewidencja klubów
sportowych nr 10

Klub działa od 1998r. przy SP nr 13 i prowadzi szkolenie w dwóch
sekcjach: minisiatkówka  i bilard. W pierwszej z wymienionych dyscyplin Klub prowadzi szkolenie dziewcząt i chłopców. Należy do
czołówki woj. łódzkiego w minisiatkówce KINDER+Sport w kat.
dziewcząt. Klub specjalizuje się w organizacji turniejów, obozów
sportowych oraz imprez siatkarskich dla najmłodszych, do których
należą m.in. Ogólnopolski Turniej Minisiatkowki „Jokery”, Turniej
Siatkówki Rodzinnej „Mama, Tata, Ja i siata”, Turniej Przedszkolaków
„Brzdąc Cup”, Liga Najmłodszych „SIA-tkarskie TA-lenty”. Do największych sukcesów w dyscyplinie
Pool bilard należą: 3 tytuły Mistrza Europy Juniorów EPBF (17 medali), 11 tytułów Mistrza Polski
Juniorów PZBil (31 medali), 10 tytułów Mistrza Polski UKS-ów (25 medali). 5 wychowanków JOKERA zostało powołanych do Kadry Narodowej Juniorów PZBil: Michał Czarnecki, Mariusz Skoneczny,
Katarzyna Gawłowska, Mikołaj Ząbecki, Kinga Pietrzak. W 2013 wywalczono awans do I Polskiej Ligi
Bilardowej i w sezonie 2014 była to najmłodsza w historii drużyna w gronie pierwszoligowców.
SPORT, REKREACJA, TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO
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Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy ALA
ul. Św. Antoniego 55
97-200 Tomaszów Mazowiecki

44 724 50 02
janekrybak@op.pl

KRS: 0000132709

ALA jest zrzeszeniem osób dotkniętych chorobą alkoholową i ich rodzin oraz osób, które propagują i popierają życie
w trzeźwości. Nadrzędnym zadaniem Stowarzyszenia jest
krzewienie i utrzymanie trzeźwości członków i ich rodzin
poprzez działające niezależne grupy AA, AL-Anon i młodzieżowe. Prowadzone są także maratony terapeutyczne
dla osób uzależnionych i współuzależnionych, obozy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.

Fundacja Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Mazowiecki

695 621 965
www.arkanadziei.org.pl
arkanadziei@gmail.com

KRS: 0000363874

Fundacja  Arka Nadziei jest organizacją pomagającą ludziom
w przystosowaniu się do życia w otaczającej rzeczywistości  
poprzez   wskazanie   możliwości   zmiany   ich sytuacji i zaspokojenie najistotniejszych życiowych potrzeb. Swoje cele
realizuje poprzez opiekę, doradztwo, pracę wychowawczo-adaptacyjną, kształtowanie właściwych postaw społecznych
opartych o wartości chrześcijańskie, pomoc  materialną  i duchową  środowiskom dotkniętym  patologią,  bezradnym, uzależnionym i odrzuconym społecznie. Prowadzi akcje charytatywne, profilaktyczne w szkołach,
porady indywidualne i grupowe dla osób uzależnionych od narkotyków i współuzależnionych.

Fundacja „N.S.J. - Rodzina”
ul. ks. J. Popiełuszki 2
97-200 Tomaszów Mazowiecki

605 585 425
www.fundacja.nsj.rodzina.net
nsj.rodzina@gmail.com

Fundacja powstała w 2008 r. przy Parafii Najświętszego Serca
Jezusowego. Prowadzi działalność charytatywną wspierającą
osoby w trudnej sytuacji życiowej. Szczególną opieką obejmuje dzieci, osoby starsze i niepełnosprawne. Fundacja inicjuje
różne formy opieki i wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin
ubogich, rozbitych i wielodzietnych. Do najważniejszych inicjatyw należą profilaktyczne obozy i kolonie letnie, pikniki rodzinne, zimowiska, zajęcia pozalekcyjne.
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KRS: 0000323481

Społeczność Chrześcijańska TOMY – Fundacja TOMY
ul. Jerozolimska 1E
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Rej. kościołów i zw. wyznaniowych dział A nr 24
44 724 00 27
www.schtomy.pl
biuro@schtomy.pl
KRS: 0000532500

W działalności społeczno-edukacyjnej SCh Tomy wyróżnić
można przestrzenie: Świetlica Środowiskowa Tomy (dla dzieci
w wieku 6-13 lat), Poradnia Rodzinna Tomy (punkt poradnictwa          
dla osób zmagających się problemami w małżeństwie, wychowawczymi, uzależnieniami, trudnościami emocjonalnymi), Międzynarodowy Festiwal Wolontariatu Kontakt Tomaszów (cykl
praktycznych działań na rzecz miasta przy udziale wolontariuszy
ze społeczności lokalnej, innych części kraju i zagranicy). SCh
Tomy prowadzi również pracę wśród mężczyzn (Męska Sprawa), kobiet (Na Obcasach), młodzieży (The Flow) i rodzin (Kidstuf). Angażuje się w konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta.

Stowarzyszenie Abstynenckie AZYL
ul. Farbiarska 20
97-200 Tomaszów Mazowiecki

44 725 23 21
azyltomaszow@poczta.onet.pl

KRS: 0000115617

Od początku działalności obok wsparcia i terapii osób uzależnionych i ich rodzin Stowarzyszenie proponuje trzeźwy
styl życia poprzez sport i rekreację. Promuje również aktywne i twórcze spędzanie wolnego czasu. Muzyka, śpiew,
poezja, taniec i zdrowa rywalizacja są również formą terapii
i rehabilitacji dla członków stowarzyszenia i ich rodzin.  Przy
Stowarzyszeniu od 2010 r. działa Grupa Poetycko-Muzyczna              
„Na Trzeźwo”, która koncertuje dla mieszkańców Tomaszowa
i na zaproszenia abstynentów z innych miast. Bierze również udział w festiwalach twórczości
abstynenckiej. Swoim repertuarem grupa chce ukazać inny, „godny” wizerunek alkoholika.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Św. Antoniego 55
97-200 Tomaszów Mazowiecki

44 724 61 94
tpdtomaszow.neostrada.pl
tpdtom@wp.pl

KRS: 0000214510

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci działa na rzecz i dla dobra dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji socjalno-materialnej.
W skład Towarzystwa wchodzą 44 koła terenowe. Od 17 lat
TPD prowadzi Socjoterapeutyczną Świetlicę Środowiskową
„Krasnoludek”, z której korzystają dzieci w wieku 9-15 lat. Wychowankom zapewnia się m.in. opiekę pozaszkolną, pomoc
w nauce i pełnowartościowy posiłek. Od początku działalności
prowadzona jest bożonarodzeniowa akcja „Mikołaj dzieciom”,
loteria „Miś dzieciom” związana z „Dniem dziecka”. Stowarzyszenie jest organizatorem Koncertu
Charytatywnego „Serce na dłoni”, z którego pozyskane fundusze przeznaczane są na wypoczynek letni. Jednoczy społeczników, ludzi różnych profesji, poglądów politycznych i wyznań, niesie
pomoc dzieciom wymagającym szczególnego zainteresowania.
PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
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Fundacja Educator im ks. Stanisława Grada
ul. POW 8
97-200 Tomaszów Mazowiecki

604 265 256, 602 335 691
www.fundacja-educator.pl
fundacja.educator@o2.pl

KRS: 0000449025

Fundacja Educator im. ks. St. Grada prowadzi działalność
oświatowo-wychowawczą w zakresie prowadzenia Katolickiego Przedszkola „Antoś”. Zajmuje się przyznawaniem nagród
i stypendiów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Inicjuje różne formy opieki i wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, rozbitych, zagrożonych i wielodzietnych oraz wspiera dom
dziecka i rodziny zastępcze. Finansuje także zakupy materiałów
edukacyjnych. Organizuje wypoczynek dla dzieci i młodzieży
oraz całoroczne spotkania wpływające na wszechstronny rozwój młodego pokolenia. Pobudza
ofiarność publiczną oraz gromadzi środki materialne i finansowe pochodzące od osób i instytucji
z kraju i zagranicy. Współpracuje z władzami lokalnymi i środkami masowego przekazu.

Fundacja PROEM EDU
ul. Jerozolimska 1E
97-200 Tomaszów Mazowiecki

790 650 268
crozier@proem.pl

KRS: 0000563996

Głównym założeniem Fundacji jest aktywowanie społeczeństwa na rzecz zaangażowania
obywatelskiego w oparciu o wartości uniwersalne, takie jak prawo do życia, pokój, tolerancja,
wolność, prawda, sprawiedliwość i miłość. Jej działalność ukierunkowana jest również na  propagowanie pozytywnego wzorca osobowego i rodzinnego, tworzenie płaszczyzn skutecznego
współdziałania podmiotów sektora pozarządowego, publicznego i prywatnego na rzecz rozwoju
społeczności lokalnych. Fundacja wspiera proces edukacji, kształtowania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w sferze intelektualnej, emocjonalnej i duchowej. Podejmuje także działania w zakresie pomocy społecznej, przeciwdziałania wykluczeniu oraz wyrównywania szans
życiowych wśród rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji.  

Fundacja Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego
ul. Św. Antoniego 41
97-200 Tomaszów Mazowiecki

535 515 546
www.powiat-tomaszowski.pl
fundacja.rpt@wp.pl

KRS: 0000154741

Fundacja Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego została założona
w 2000r. przez: Powiat Tomaszowski, Miasto Tomaszów Mazowiecki, gminy: Będków, Budziszewice, Czerniewice, Inowłódz,
Lubochnia, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki, Żelechlinek oraz
inne osoby fizyczne i prawne. Corocznie jest współorganizatorem Dożynek Prezydenckich w Spale, a od roku 2015 także
Festiwalu „A może byśmy tak do … Tomaszowa”. Fundacja jest
partnerem w kilku projektach, np. „Pasaże Pamięci – spotkanie z kulturą tomaszowskich Żydów”
lub „Nie/Pamięć. Teatr w Tomaszowie Mazowieckim”. W 2014r. wydane zostały dwie książki edukacyjne dot. wielokulturowości i ekologii.  W planach kolejne publikacje. Priorytetem dla Zarządu
jest aplikowanie do konkursów, tak aby właściwie wykorzystać możliwości, jakie stwarzają programy unijne i jeszcze lepiej realizować założenia statutowe.
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Stowarzyszenie Edukacyjne INTEGRACJA
ul. Kolejowa 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki

44 724 00 06
www.tomy.edu.pl
chsp@vp.pl

Oddział
w Tomaszowie Mazowieckim

KRS: 0000187206

Stowarzyszenie realizuje różnego rodzaju działania edukacyjne poprzez   prowadzenie Chrześcijańskiego Centrum
Edukacyjnego TOMY, w którego skład wchodzą: niepubliczne Przedszkole TOMASZEK, Szkoła Podstawowa TOMEK,
Gimnazjum TOMASZ, Ognisko Muzyczne TOMY, zajęcia
z języka angielskiego itp. Stara się docierać z tymi działaniami
do różnych środowisk i grup wiekowych od dzieci w wieku
przedszkolnym, przez młodzież, dorosłych, aż po seniorów.

Stowarzyszenie Inteligencji Polskiej
ul. POW 5
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Klub w Tomaszowie Mazowieckim

798 672 267, 660 330 116
www.inteligencjapolska.org
biuro@inteligencjapolska.pl

KRS: 0000326647

Stowarzyszenie Inteligencji Polskiej prowadzi swoją działalność poprzez Kluby w całej Polsce, których celem jest tworzenie elit patriotycznych, wzrost świadomości narodowej oraz
integracja inteligencji polskiej. Prowadzi działalność edukacyjną poprzez organizowanie
spotkań z mieszkańcami na tematy z zakresu nauki, finansów, techniki, psychologii, kultury
polskiej, społeczeństwa, świadomości narodowej i państwa. Działalność związana jest również z samokształceniem członków Klubu.
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Amicus Canis - Fundacja na Rzecz Zwierząt Skrzywdzonych
ul. O. M. Kolbe 2/4 m 30
97-200 Tomaszów Mazowiecki

730 355 970
www.amicuscanis.org.pl
amicus_canis@interia.pl

KRS: 0000447575

„Amicus Canis” jest grupą pozytywnie zakręconych osób,
które od lat działają na rzecz bezdomnych zwierząt. Jako
fundacja funkcjonuje 3 lata. Ich głównym założeniem jest
niesienie pomocy potrzebującym zwierzakom. Działania
Fundacji nastawione są na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności poprzez organizowanie
i prowadzenie edukacji prozwierzęcej oraz współpracę
z instytucjami o podobnych celach działalności. Członkowie i wolontariusze niosą pomoc zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym, w szczególności poprzez umieszczanie
ich w schroniskach, hotelach oraz domach tymczasowych.
Amicus Canis udziela pomocy placówkom i osobom fizycznym służącym zwierzętom bezdomnym. Koncentruje się na
działalności adopcyjnej (znajdowanie zwierzętom nowych
opiekunów), wszelkich działaniach w zakresie zwalczania
zjawiska bezdomności zwierząt oraz wszelkich przejawów
znęcania się nad nimi, w szczególności poprzez propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania populacji zwierząt oraz
realizację programu sterylizacji i kastracji. Fundacja poszukuje wolontariuszy, ma spore plany, ambitne marzenia...

Tomaszowskie Towarzystwo Miłośników i Opieki
nad Zwierzętami w Polsce
ul. Spalska 112
97-200 Tomaszów Mazowiecki

504 668 982
www.zwierzeta.vernet.pl
zwierzeta@vernet.pl

KRS: 0000301404

Organizacja realizuje różnego rodzaju działania zmierzające
do zwalczania przejawów okrucieństwa wobec zwierząt,    
ich obrony oraz niesienia im pomocy. Za pośrednictwem
mediów prowadzi akcje propagujące humanitarne traktowanie zwierząt. Podejmuje działania zapobiegawcze w zakresie
ich ochrony. Współdziała z organami państwowymi w ściganiu osób okrutnie obchodzących się ze zwierzętami. Organizuje, prowadzi i nadzoruje schroniska dla bezdomnych zwierząt. Współpracuje z innymi organizacjami społecznymi o podobnym profilu działalności.
Aktywnie uczestniczy w tworzeniu aktów prawnych, dotyczących zwierząt. Towarzystwo
prowadzi także wolontariat.
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Klub Miłośników Fantastyki „Elysium”
796 191 201, 516 014 915
www.warkon.pl/elysium/
klubelysium@gmail.com

KMF „Elysium” działa w Tomaszowie Mazowieckim organizując spotkania przy grach planszowych dla dzieci,
młodzieży oraz osób starszych. Regularnie współpracuje
z tomaszowskimi instytucjami kultury. Zapewnia rozrywkę
w postaci organizacji konkursów oraz warsztatów. Raz do
roku organizuje dwudniowy konwent fantastyki “WarKon”,
który gromadzi zarówno młodzież z województwa łódzkiego jak i całej Polski, dzieci i osoby dorosłe. Podczas konwentu odbywają się konkursy, turnieje gier planszowych, sesje RPG, LARP’y, prelekcje, spotkania z autorami i inne atrakcje
z dziedziny fantastyki.

Polski Związek Filatelistów Koło Miejskie
ul. POW 11/15
97-200 Tomaszów Mazowiecki

600 313 315
www.muzeumtomaszow.pl
janekrybak@op.pl

KRS: 0000201405

Koło miejskie PZF w Tomaszowie Mazowieckim powstało jako Stowarzyszenie kulturalno-oświatowe w marcu 1963r. Działa w oparciu o ogólnopolski statut Polskiego Związku
Filatelistów. Zrzesza w swych szeregach zarówno filatelistów, jak i innych kolekcjonerów.
Jest członkiem międzynarodowej Federacji Filatelistów FIP. Celem działania Związku jest
promowanie polskiego znaczka pocztowego w kraju i zagranicą.

Stowarzyszenie Posiadaczy Pojazdów Zabytkowych „Weteran”
ul. Tkacka 17
97-200 Tomaszów Mazowiecki

505 457 783
www.sppzweteran.ucoz.com
sppzweterantm@gmail.com

KRS: 0000358889

Stowarzyszenie Posiadaczy Pojazdów Zabytkowych „Weteran” skupia wokół siebie przede wszystkim miłośników
zabytkowej motoryzacji. Celem stowarzyszenia jest promowanie historii, rozwoju motocyklizmu i automobilizmu
oraz poprzez odnawianie i kolekcjonowanie pojazdów,
ochrona tych obiektów od zniszczenia i zapomnienia.
Dla członków „Weterana” każdy pojazd zabytkowy jest
fragmentem historii. Pokazując pojazdy w różnych miejscach Stowarzyszenie przypomina oraz zachęca do dbania o motocykle i samochody,
które do niedawna poruszały się po naszych drogach.
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Automobilklub Tomaszowski
Al. J. Piłsudskiego 45/47
97-200 Tomaszów Mazowiecki

509 369 589
www.ak-tomaszowski.pl
aktomaszowski@gmail.com

KRS: 0000185152

Początki działania Klubu w Tomaszowie Mazowieckim sięgają 1968r., choć jako samodzielny podmiot został zarejestrowany roku 1993. Struktura organizacji podzielona jest
na następujące sekcje: bezpieczeństwa i ruchu drogowego,
samochodowa, turystyczna, motorowerowa, cartingowa,
pojazdów zabytkowych „Weteran”. Do najważniejszych zadań Automobilklubu należy krzewienie wśród społeczeństwa wiedzy i kultury motoryzacyjnej.

Liga Obrony Kraju Koło Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 114
97-200 Tomaszów Mazowiecki

660 407 531
/loktomaszow
loktm@tlen.pl

KRS: 0000086818

Celem statutowym LOK jest szkolenie proobronne młodzieży, przygotowujące m.in. do służby w Wojsku Polskim, Straży
Granicznej, Policji czy Straży Pożarnej. Poprzez kształtowanie świadomości patriotycznej LOK przygotowuje młodych
ludzi do życia w społeczeństwie obywatelskim. To organizacja pożytku publicznego, która za nadrzędne działanie
stawia sobie wychowywanie pokolenia Polaków, gotowych
pełnić służbę Ojczyźnie. Trzon Koła w Tomaszowie stanowią młodzi ludzie, w większości
żołnierze zawodowi i policjanci, którzy kształcą w dziedzinie strzelectwa i wychowania fizycznego. Dzięki ich społecznemu zaangażowaniu została wyremontowana i dopuszczona
do użytkowania jedyna tego typu strzelnica w powiecie. Koło Tomaszowskie LOK prowadzi
strzelanie dynamiczne, obronne, w ruchu oraz jest organizatorem zawodów strzeleckich
różnej rangi czy specjalizacji. Strzelnica LOK posiada 18 całorocznych stanowisk, wewnątrz
oświetlonej hali, 60-metrową odkrytą oś strzelecką, porośniętą trawą, co powoduje swoisty klimat. Jest to też miejsce spotkań rekreacyjnych przy ognisku lub grillu. Strzelnica
czynna jest w sobotę (g. 10.00-15.00)  i niedzielę (g. 10.00-12.00).
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Ochotnicze Straże Pożarne
W Tomaszowie Mazowieckim działają cztery terenowe
Ochotnicze Straże Pożarne, a ich wspólnym celem jest czynne uczestnictwo w ochronie przeciwpożarowej. Członkowie
OSP godnie i ofiarnie pomagają w ratowaniu życia ludzkiego
i mienia. Często biorą udział w akcjach ratunkowych podczas wypadków drogowych, powodzi i innych wynikających
z potrzeb społeczeństwa. Swoje umiejętności sprawdzają
podczas ćwiczeń i manewrów organizowanych przez Państwową Straż Pożarną oraz w przeprowadzanych na różnych
szczeblach (miejskim, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim) zawodach sportowo-pożarniczych. Kultywują swoje wieloletnie tradycje uczestnicząc wraz z mieszkańcami
w różnego rodzaju uroczystych wydarzeniach. Bogate tradycje mają także pracujące w jednostkach OSP Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Ich członkowie w ramach przygotowań
do przyszłej służby sprawdzają swoje umiejętności w zawodach sportowo-pożarniczych,
a wiedzę teoretyczną biorąc udział w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Pożarniczej
na różnych szczeblach. Przy tomaszowskich OSP działają dodatkowo grupy i sekcje tematyczne w obszarach: pomocy przedmedycznej, nurków i seniorów. Ponadto OSP z dzielnic
Białobrzegi i Ludwików są zarejestrowane w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.
Wszystkie działania ratownicze nadzorowane są przez Zarząd Miejski Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.  

OSP Tomaszów Mazowiecki - Białobrzegi Rok zał. 1928
ul. Opoczyńska 3
97-200 Tomaszów Mazowiecki

668 354 762

KRS: 0000165161

OSP Tomaszów Mazowiecki - Ludwików Rok zał. 1927
ul. Łukasza 9/11
97-200 Tomaszów Mazowiecki

osp.lodwikow@gazeta.pl

KRS: 0000165705

OSP Tomaszów Mazowiecki - Nagórzyce
ul. Nagórzycka 43
97-200 Tomaszów Mazowiecki

KRS: 0000214019

OSP Tomaszów Mazowiecki
ul. POW 5
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Rok zał. 1918

509 800 042
osp.tomaszowmaz@o2.pl

Rok zał. 1877

KRS: 0000159820
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Chorągiew Łódzka
Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Tomaszowie
Mazowieckim
ul. Polna 12
97-200 Tomaszów Mazowiecki

504 391 965
tomaszowmazowiecki@zhp.pl

KRS: 0000283814

Hufiec ZHP - Tomaszów Mazowiecki działa już od ponad
100 lat. Pierwsze drużyny powstały w mieście w 1911r.
Związek Harcerstwa Polskiego jest patriotycznym stowarzyszeniem posiadającym status OPP, otwartym dla wszystkich
bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie. Hufiec
zrzesza dzieci, młodzież i osoby dorosłe działające w gromadach zuchowych, drużynach harcerskich, starszo-harcerskich i wędrowniczych, a także w klubach specjalnościowych
oraz kręgach instruktorskich. Misją ZHP jest wychowanie młodych ludzi na prawych, aktywnych i odpowiedzialnych obywateli w duchu wartości zawartych w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim, poprzez wspieranie ich we wszechstronnym rozwoju oraz kształtowaniu
ich charakterów. Jest współorganizatorem wielu przedsięwzięć na terenie miasta, m. in.
Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Zielona Nuta”, czy Dożynek Prezydenckich
w Spale.

Związek Strzelecki „STRZELEC” Organizacja Społeczno - Wychowawcza

Jednostka Strzelecka 1002 im. Mjr. Rudolfa Majewskiego ps. ,,Leśniak”
ul. Farbiarska 20
/strzelectomaszow
660 407 532
97-200 Tomaszów Mazowiecki
js1002@op.pl
KRS: 0000566741

Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza powstał we Lwowie w 1910r. Po II Wojnie
Światowej został reaktywowany w 1990r. w wyniku fuzji
organizacji tzw. Ruchu strzeleckiego, działających w Polsce
w latach 1989-91, określając się jako patriotyczne Stowarzyszenie młodzieży polskiej, będącej kontynuatorem
istniejącego w okresie międzywojennym Związku Strzeleckiego „Strzelec”, którego Komendantem Głównym był Józef          
Piłsudski. Statutowymi celami Związku są przede wszystkim: działania na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej i jej umacniania, wychowanie członków Związku w duchu patriotycznym i państwowo-twórczym, przygotowanie młodzieży do służby wojskowej i obrony
cywilnej, podnoszenie poziomu sprawności fizycznej, uczenie zdyscyplinowanego życia
w zespole, popularyzowanie tradycji czynu niepodległościowego i problematyki obronności Państwa. Elementem łączącym wszystkie te cele jest mundur. Poprzez pasję i fascynację służbą przedstawiamy młodzieży nowe kierunki działania, inspirujemy do nowego
spojrzenia na ich miejsce w społeczeństwie, w którym młodzi ludzie będą mogli realizować
swoje zawodowe pragnienia w służbie na rzecz bezpieczeństwa państwa. Osoby zainteresowane wstąpieniem w szeregi Związku bądź wsparciem jego działalności mile widziane są
na zbiórkach, które odbywają się w soboty od godz. 9.00.
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WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
I PODMIOTÓW DZIAŁAJĄCYCH
W PRZESTRZENI POŻYTKU PUBLICZNEGO
Poniżej prezentujemy Państwu spis pozostałych podmiotów pozarządowych i grup
nieformalnych, mających siedzibę na terenie Tomaszowa Mazowieckiego.

STOWARZYSZENIA
Akademia Sportu i Rekreacji
ul. Mazowiecka 2a/27
tel. 44 723 90 46, 608 841 086
e-mail: akademia_sportu@interia.pl
Katolickie Stowarzyszenie Charytatywne „Dzielić Radość”
ul. Ogrodowa 36/40 m 21
Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe im. Św. Ojca PIO
Oddział w Tomaszowie Maz.
ul. Jałowcowa 27
Klub Narodowy w Tomaszowie Maz.
ul. Konstytucji 3-go Maja 15
Koło 7 Pułku Ułanów Lubelskich im. gen. Kazimierza Sosnowskiego
Al. J. Piłsudskiego 72
Liga Technik Obronnych
Al. J. Piłsudskiego 42
tel. 604 346 473
e-mail: lto@o2.pl
Liga Morska i Rzeczna
ul. Wysoka 2/4
tel. 44 724 52 34
www.lmir-tomaszow.pl
Obywatelskie Stowarzyszenie „MOŻEMY”
ul. Mazowiecka 11/13, lok. 78
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służb BHP
Oddział w Tomaszowie Maz.
ul. POW 5 lok. 306
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Psa Rasowego „Pies Przyjaciel Człowieka”
ul. Bezdomna 30
33

Organizacja Ekologiczna EKOFIT
ul. POW 5 lok. 307
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejskie nr 2
ul.  Św. Antoniego 55
tel. 692 583 699
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Miejsko-Powiatowy
ul. Farbiarska 20
tel. 662 643 915, 605 121 935
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
ul. Przędzalniana 31
www.pzhgp-tomaszow.mojegolebie.pl
Polski Związek Wędkarski Koło Miejskie nr 30
ul. Grunwaldzka 7
tel. 44 724 52 82
www.pzwkolomiejskie30.pl/news.php
Polski Związek Wędkarski Koło nr 32 „WISTOM”
ul. Św. Antoniego 25
tel. 510 237 199, 602 606 411
www.wedkuje.pl
Polskie Towarzystwo Historyczne
ul. Spalska 120
tel. 44 724 65 70
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Tomaszów Mazowiecki
ul. Jana Pawła II 64/66
tel. 724 200 023
e-mail: tomaszow.mazowiecki@ptsr.org.pl
Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Strzelecka 6 m 61
tel. 606 307 151
Samorządny i Prawy Powiat Tomaszowski
ul. Jałowcowa 27
Stowarzyszenie Akademia Rozwoju w Tomaszowie Maz.
ul. Polna 14 m 11
Stowarzyszenie Alternatywy Kulturalnej „HAŁAS”
ul. O.M. Kolbe 2/4 m 28
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Stowarzyszenie Czynnych i Byłych Żołnierzy Kawalerii Powietrznej
„Federacja Wojowników Rota Bellatoris”
ul. Niebrowska 14
Stowarzyszenie Edukacyjne i Naukowe „FABRYKA MARZEŃ”
ul. Warszawska 2/4
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło w Tomaszowie Maz.
ul. O. Lange 44
tel. 601 345 812
Stowarzyszenie „FESTIVITA”
ul. Niska 81
Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych w Tomaszowie Maz.
ul. Wróblewskiego 7 m 10
Stowarzyszenie „KOCHAM TOMASZÓW”
ul. Smugowa 8/12 m 6
Stowarzyszenie „KOINONIA”
ul. Warszawska 75/81
Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców Powiatu Tomaszowskiego
ul. Św. Antoniego 13
Stowarzyszenie Kupców Targowiska Miejskiego w Tomaszowie Maz.
pl. Narutowicza 7
Stowarzyszenie „MÓJ TOMASZÓW”
pl. Kościuszki 8
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ZIELONA LOKOMOTYWA”
ul. Majowa 1/13
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 34 m 5
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju, Promocji i Współpracy Międzynarodowej
Regionu Łódzkiego
ul. Sterlinga 11 m 31
Stowarzyszenie „OPUS NOSTRUM”
ul. Jana Pawła II 64/66
Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Koło w Tomaszowie Maz.
ul. Polna 14a m 29
tel. 507 506 928
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Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców i Instruktorów Regionu Piotrkowskiego
ul. Św. Antoniego 55
tel. 44 724 51 49
Stowarzyszenie Polskich Energetyków
ul. ks. J. Popiełuszki 58/60
http://www.spe.org.pl/
Stowarzyszenie „POZYTYWNI”
ul. Podleśna 36
Stowarzyszenie Przyjaciół Pilicy i Nadpilicza
ul. A. F. Modrzewskiego 9/11
Stowarzyszenie Przyjaciół Ognisk Artystycznych w Tomaszowie Maz.
ul. Zapiecek 8
tel. 44 724 42 10
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „BATALION TOMASZÓW”
ul. Bursztynowa 50/60 lok. 8
Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „RODZINA”
ul. Wrzosowa 45
Stowarzyszenie „Samorząd, Tradycja, Edukacja, Rozwój”
ul. Zgorzelicka 14/18
Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP Oddział
w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Majowa 62A/1
tel. 505 858 465
e-mail: ktuzikiewicz@wp.pl
Stowarzyszenie Sportów Siłowych „COBRA”
ul. Bohaterów 14-tej Brygady 24/20
tel. 600 590 270, 663 539 234
e-mail: slaweksudak@onet.pl
Stowarzyszenie Tańca Sportowego „KOBOS-DANCE”
ul. Mireckiego 49
e-mail: sts.kobosdance@op.pl
Stowarzyszenie „TOMOFFAN ART” przy Młodzieżowym Domu Kultury
w Tomaszowie Maz.
ul. Mościckiego 3
tel. 44 724 63 34
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Stowarzyszenie Twórców Ludowych Oddział Piotrkowski
ul. POW 11/15
tel. 44 724 48 48, 512 115 217
e-mail: muzeum4@o2.pl
Stowarzyszenie Wsi Agroturystycznych Regionu Doliny Pilicy i Zalewu Sulejowskiego
w Tomaszowie Maz.
ul. Mościckiego 3
Stowarzyszenie Włókienników Polskich Oddział w Tomaszowie Maz.
ul. Św. Antoniego 55
Stowarzyszenie WSZYSCY RAZEM
ul. Bursztynowa 12
Stowarzyszenie X-Bikers
ul. Rodego 7 lok. 16
tel. 505 838 799
e-mail: krzysztof.misztela@gmail.com
Tomaszowski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego
ul. Niska 30
tel. 503 057 249
Towarzystwo Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2
ul. Św. Antoniego 57/61
tel. 44 724 43 36
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. PCK 2/8
tel. 609 684 999
e-mail: woprtomaszow@gmail.com
www.woprtomaszow.pl
Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Koło Powiatowe w Tomaszowie Maz.
ul. Warszawska 105
tel. 606 256 279
Związek Inwalidów Wojennych RP
ul. Legionów 38
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Koła Miejskiego
ul. Polna 14a
tel. 44 724 21 14
Związek Piłsudczyków Oddział Terenowy
Al. J. Piłsudskiego 42
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Związek Sybiraków Oddział Tomaszowski
ul. Słowackiego 13/17
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koło nr 1 im. mjr Henryka Dobrzańskiego
„Hubala” w Tomaszowie Maz.
ul. Adama 4A
tel. 668 196 177

FUNDACJE

Chrześcijańska Fundacja PERSPEKTYWA
ul. Niska 23
Fundacja Dwa Skrzydła
ul. Św. Antoniego 38
tel. 501 250 182
e-mail: fundacja@dwaskrzydla.pl
Fundacja EXODUS
ul. Kowalska 5
Fundacja KU POMOCY
ul. Szeroka 7/11 a lok. 17
e-mail: fundacja@proeuropa.com.pl
www.proeuropa.com.pl
Fundacja „Pieniądze to nie wszystko”
ul. Tkacka 4
Fundacja Rozwoju „KONEKTIK”
ul. Lewa 17/23 lok. 20
Fundacja Sojuszników II Liceum „ARBUZY”
ul. Św. Antoniego 38
Fundacja Tomaszowskiego Centrum Zdrowia
ul. Jana Pawła II 35

STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ
Klub Bokserski „TYGRYS”
ul. Krzyżowa 12/14
Klub Japońskich Sztuk i Sportów Walki „BUSHIDO”
ul. Strzelecka 8 m 11
tel. 513 156 148
e-mail: slawek_ninja@op.pl
www.klub-bushido.pl
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Klub Piłki Siatkowej RKS LECHIA
ul. Nowowiejska 9/27
tel. 44 724 40 57
Klub Sportowy „ASTER”
ul. B. Głowackiego 35/37 m 7
tel. 501 506 560
e-mail: asterklub@wp.pl
www.asterklub.pl
Klub Sportowy „BASKET TOMASZÓW”
ul. Strzelecka 13 m 19
Klub Sportowy „CANTINERO”
ul. O. Lange 42A/107
Klub Sportowy „NIEDŹWIEDZIE”
ul. Główna  76
Klub Sportowy Rugby League Club Wild Bears
ul. Mielczarskiego 2 m 67
Młodzieżowy Klub Sportowy
ul. Nowowiejska 9/27
e-mail: bgozdzik@op.pl
www.mks-tomaszow.cba.pl
tel. 512 330 114
Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „OGNIWO”
ul. Warszawska 7 m 15
Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „OLIMP”
ul. Warszawska 7 m 15
tel. 44 724 58 27
Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „ROLAND”
ul. Hallera 2
Stowarzyszenie Dyscyplin Siłowych
ul. Zgorzelicka 14/18 m 32
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Żeglarski, Wioślarski, Kajakowy i Pływacki
TRENER-SIRENA MERCATOR
ul. Działkowa 20
tel. 502 307 207
e-mail: awopr@op.pl
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Stowarzyszenie Przyjaciół Kajakarstwa „WODNIK”
ul. Dolna 5
e-mail: sjagielski@op.pl
www.przystan.tomaszowmaz.pl
Stowarzyszenie Sportów Motorowych, Motocrossowych i Motorowodnych „TARIP”
ul. Działkowa 12
Stowarzyszenie Walk Kontaktowych „TYGRYS”
ul. Krzyżowa 12/14
Tomaszowska Akademia Piłkarska
ul. Gajowa 32
Tomaszowski Klub Żeglarski w Tomaszowie Maz.
ul. Przeskok 3
tel. 663 567 514, 663 976 991
Tomaszowskie Towarzystwo Pływackie „TS PŁYWAK”
ul. Edwarda 6
tel. 606 135 860
fax: 44 712 36 16
e-mail: tsplywak@wp.pl
Tomaszowskie Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego „GEM” w Tomaszowie Maz.
ul. O. Lange 28B m 42
www.gem.tomaszow.org
Tomaszowskie Towarzystwo Wioślarskie w Tomaszowie Maz.
ul. Legionów 25
Turystyczny Klub Wodny PAGAJ
ul. Dzieci Polskich 41a
Wojskowy Klub Sportowy „KAWALERIA”
Al. J. Piłsudskiego 72
„WHITE PARK”
ul. Ujezdzka 51

UCZNIOWSKIE KLUBY SPORTOWE
Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA”
ul. L.W. Maya 11
tel. 44 723 96 59
Uczniowski Klub Sportowy „DWÓJKA”
ul. Warszawska 95/97
tel. 44 723 72 66
40

Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA”
Al. J. Piłsudskiego 42
tel. 44 724 43 30
Uczniowski Klub Sportowy „MAZOVIA”
ul. Niska 81
tel/fax: 44 724 22 39
Uczniowski Klub Sportowy „NIEZAPOMINAJKI”
ul. ks. J. Popiełuszki 2
tel. 44 724 22 87, 44 724 22 01
Uczniowski Klub Sportowy „VICTORIA”
ul. Św. Antoniego 43/45
tel. 44 724 43 80, 44 724 68 08
e-mail: gim7tommaz@wp.pl
Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy „LAUR”
ul. Majowa 1/13
tel. 44 724 50 66
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „DARGFIL”
ul. Stolarska 21/27
tel. 509 915 199
Szkolny Klub Sportowy „OLIMPIJCZYK”
ul. Ostrowskiego 14
tel. 44 723 67 83
Miejski Szkolny Związek Sportowy
ul. Św. Antoniego 43/45
tel. 44 724 63 08
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy
ul. Mościckiego 3
Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy „SMECZ”
ul. Mazowiecka 5 m 66

ZWIĄZKI SPORTOWE
Łódzki Okręgowy Związek Kajakowy w Tomaszowie Maz.
ul. PCK 10
Centralny Okręgowy Związek Kręglarski w Tomaszowie Maz.
ul. Strzelecka 24/26
tel. 44 724 65 86
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Piotrkowski Okręgowy Związek Żeglarski w Tomaszowie Maz.
ul. Zawadzka 77
Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego w Tomaszowie Maz.
ul. Strzelecka 24/26
tel. 44 734 61 34

STOWARZYSZENIA ZWYKŁE
Łódzkie Stowarzyszenie Fundraisingowe w Tomaszowie Maz.
ul. Barlickiego 7
Tomaszowska Prawica Razem
ul. Hubala 27/29
Stowarzyszenie Obrony Lokatorów os. Niewiadów gm. Ujazd
ul. ks. J. Popiełuszki 2
Stowarzyszenie „Przedsiębiorczość, Rozwój, Obywatel – ProTM”
ul. Mościckiego 31/33
Stowarzyszenie „Grupa Motocyklowa KLIW”
ul. Literacka 39
www.kliw.org.pl
Stowarzyszenie „Tomaszów XXI”
ul. Witosa 28
Stowarzyszenie „Chrześcijańskie Porozumienie Samorządowe”
ul. Niska 24 m 19
Stowarzyszenie „Ziemia Tomaszowska”
ul. Łukasza 23
Stowarzyszenie „Wspólnot Mieszkaniowych”
ul. Polna 12
Stowarzyszenie Inicjatyw Regionalnych „Mała Ojczyzna”
ul. Dojazd 8
„Włókienniczy Tomaszów”
ul. Warszawska 2/4
Stowarzyszenie Geodetów Tomaszowskich
ul. Św. Antoniego 18 lok. 20
Stowarzyszenie „Tomaszowska Biała Wstążka”
ul. Polna 29/31 m 12
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GRUPY NIEFORMALNE
Klub Kwadransowych Grubasów
ul. Wilcza 25
tel. 44 723 16 36
Klub Seniora w dz. Białobrzegi
ul. Gminna  37
tel. 44 723 15 15
Klub Seniora 50+
ul. Jałowcowa 8
tel. 44 724 20 52
Klub Seniora „ROLAND”
ul. Hallera 2
tel. 692 951 383
Klub Miłośników Kultury Japońskiej „KANPAI”
tel. 693 551 900
Tomaszowski Klub Kolekcjonera
ul. Rzeźnicza 4
tel. 607 533 411
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