
Zestawienie rejestru stowarzyszeńStarostwo Powiatowe w Pabianicach

ul. Piłsudskiego 2

95-200 Pabianice

Data: 13.03.2023

godz. 13:36:09

Parametry zestawienia: 
  Wybrany rejestr stowarzyszeń równe: Stowarzyszenia zwykłe PO NOWELIZACJI 
  Pokaż stowarzyszenia wykreślone z rejestru równe: nie

Nr
ewidencyjny

Lp Nazwa i siedziba stowarzyszenia Gmina Cele stowarzyszenia Telefon
Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład

zarządu

Status
OPP

Numer KRS

2n1 Towarzystwo Hokejowe
"GIGANCI" Konstantynów
Łódzki
Konstantynów Łódzki
ul. Łaska 24 lok. -
Konstantynów Łódzki
 Konstantynów Łódzki

Konstantynów
Łódzki

1. Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu,
2. Działalność na rzecz
upowszechniania i popularyzacji
hokeja na lodzie,
3. Działalność na rzecz integracji
społeczeństwa lokalnego wokół
idei sportu,
4. Współpraca z władzami
samorzadowymi w kierunku
poprawy krzewienia kultury
fizycznej i sportu wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych,
5. Uczestnistwo członków
Stowarzyszenia w rozgrywkach
ligowych organizowanych przez
Polski Związek Hokeja na Lodzie
jak również inne podmioty bądź
organizacje. 

Mateusz Krasiński 

4n2 Uniwersytet Trzeciego Wieku w
Pabianicach
Pabianice
ul. Kościuszki 14 lok. -
Pabianice
95-200 Pabianice

Pabianice 1. Zachowanie i poszerzanie
sprawności intelektualnej,
psychicznej i fizycznej słuchaczy.
2. Aktywizacja społeczna.
3. Poszerzanie wiedzy z różnych
dziedzin życia i nauki, a między
innymi: kulutry, oświaty,
medycyny, nowych zdobyczy
naukowych, historii, przyrody,
literatury, sztuki i turystyki.
4. Przeciwdziałanie poczuciu
osamotnienia osób starszych. 

Ewa Wadowska-Filarska 
Jadwiga Rzeźniczak 
Elżbieta Włodarska 
Urszula Paśnik 
Mariola Sugulska 
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5n3 Innowacyjne Pabianice
Pabianice
ul. Kwiatowa 3
Pabianice
95-200 Pabianice

Pabianice a) działanie na rzecz zwiększenia
udziału ludzi młodych w życiu
publicznym,
b) propagowanie i
urzeczywistnianie idei
samorządności,
c) rozwijanie postaw
patriotycznych,
d) działalnia na rzecz ochrony
praw człowieka i obywatela,
e) promocja lokalnej kultury i
tradycji,
f) aktywizacja
społeczno-gospodarcza ludzi
młodych.

Aleksander Wójtowicz 
Michał Rusołowski 

6n4 Stowarzyszenie Pasja i Sport
Pabianice
ul. Nawrockiego 11 lok. 61
Pabianice
95-200 Pabianice

Pabianice 1. Propagowanie wędkarstwa i
etyki wędkarskiej
2. Pozyskiwanie i użytkowanie
nowych terenów wędkarskich
3. Działanie na rzecz ochrony
środowiska
4. Działanie na rzecz osób
niepełnosprawnych
5. Rozwój turystyki i
krajoznawstwa
6. Działalność na rzecz osób w
wieku emerytalnym
7. Współdziałanie na rzecz
promowania kultury fizycznej i
sportu
8. Współpraca z samorządami
oraz z zakładami pracy w zakresie
popularyzacji sportu wędkarskiego
oraz rekreacji.

Marcin Smulik 

7n5 Stowarzyszenie Hodowców
Psów Rasowych "AS"
Konstantynów Łódzki
ul. Kasztelańska 9 lok. -
Konstantynów Łódzki
95-050 Konstantynów  Łódzki

Konstantynów
Łódzki

a) działanie na rzecz rozwoju
hodowli psów, kotów i innych
zwierząt rasowych,
b) tworzenie płaszczyzny wymiany
informacji i doświadczeń
pomiędzy osobami i
zainteresowanymi instytucjami

Marzena Lechowska 
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8n6 Związek Hodowców Hybryd
Pabianice
ul. Wileńska 49 lok. 39
Pabianice
95-200 Pabianice

Pabianice 1. Zrzeszanie hodowców psów ras
hybrydowych w Polsce
2. Wymiana informacji między
hodowcami ras hybrydowych
3. Polepszanie warunków chowu
psów 

Magdalena Kobylińska 

9n7 Klub Wędkarski "Dobrzynka"
Pabianice
ul. Grobelna 5 lok. -
Pabianice
95-200 Pabianice

Pabianice Celem działania Stowarzyszenia
jest właściwe zachowanie i
odnawianie zasobów - tworów i
składników przyrody. 

Mieczysław Przystał 

10n8 Stowarzyszenie Użytkowników
Garaży przy ul. Śniadeckiego 6
w Pabianicach
Pabianice
ul. Moniuszki 118/120 lok. 42
Pabianice
95-200 Pabianice

Pabianice 1. reprezentacja zbiorowych
interesów członków
stowarzyszenia związanych z
użytkowaniem garaży
znajdujących się przy ul.
Śniadeckiego 6 w Pabianicach
przed organami administracji
publicznej, władzami
samorządowymi praz instytucjami,
osobami fizycznymi i osobami
prawnymi,
2. zapewnienie dostaw energii
elektrycznej i infrastruktury
technicznej do garaży,
znajdujacych się przy ul.
Śniadeckiego 6, użytkowanych
przez Członków Stowarzyszenia,
3. polepszenie warunków
zagospodarowania i korzystania z
garaży, w szczególności w
zakresie utrzymania substancji
obiektów budowlanych, dróg
dojazdowych do garaży, terenów
przyległych do działek
sąsiadujących z działkami, na
których znajdują się garaże
członków stowarzyszenia w
należytym stanie technicznym.

Michał Gajewski 
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11n9 Stowarzyszenie NNLS
Foundation
Pabianice
ul. Zamkowa 42/20 lok. -
Pabianice
95-200 Pabianice

Pabianice Stowarzyszenie realizuje
następujące cele:
a) dba o rozwój kultury i sztuki
współczesnej,
b) przeciwdziała patologiom
społecznym i uzależnieniom
szczególnie wśród młodzieży,
c) promuje i organizuje
wolontariat,
d) prowadzi działalność
charytatywną, skierowaną do
dzieci i młodzieży z rodzin
niezamożnych.

Robert Knapik 

12n10 "Łączą nASDzieci"
Pabianice
ul. Podleśna 3/23 lok. -
Pabianice
95-200 Pabianice

Pabianice - wsparcie osób ze spektrum
autyzmu oraz ich rodzin,
- popularyzowanie wiedzy
dotyczącej spektrum autyzmu
wśród społeczeństwa,
- tworzenie płaszczyzny wymiany
informacji i doświadczeń
pomiędzy osobami i instytucjami
zainteresowanymi.

Agata Czekalska-Szczęsna
Marek Gustowski 
Aleksandra Sikorska 
Dorota Krysiak 
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13n11 LEWICA - TO MY
Pabianice
ul. Traugutta 2
Pabianice
95-200 Pabianice

Pabianice 1. integracja społeczności
lokalnej,
2. propagowanie wartości
lewicowych, wolności, równości i
sprawiedliwości spolecznej wśród
mieszkańców powiatu
pabianickiego,
3. ochrona praw człowieka, 
4. rozpowszechnianie idei
samorządności i demokracji oraz
poszanowanie praw mniejszości,
5. promocja ekologii i ochrony
środowiska,
6. rozwój kultury fizycznej, sportu i
turystyki,
7. wspieranie działań na rzecz i
dla pożytku lokalnej społeczności,
8. rzetelny przekaz prawdy
historycznej za szczególnym
uwzględnieniem osiągnięć
przedstawicieli lewicy w Polsce,
9. promocja postaw
proeuropejskich oraz integracja
europejska oparta na wartościach
lewicowych. 

Tomasz Jacek Łuczak 
Edward Rogalewicz 
Rafał Tomasz Szkudlarek 
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14n12 Stowarzyszenie Motocyklowe
"CENTRAL"
Pabianice
ul. Torowa 3 lok. -
Pabianice
95-200 Pabianice

Pabianice 1. Integracja środowiska
lokalnego,
2. Kształtowanie postaw
prokulturalnych i prospołecznych
wśród dzieci, młodzieży i osób
dorosłych,
3. Inicjowanie działań
sprzyjających pozytywnym
zmianom w środowisku lokalnym,
w zakresie pokonywania barier
mentalnych,
4. Współpraca z instytucjami
państwowymi oraz organizacjami
pozarządowymi w kraju i za
granicą,
5. Stwarzanie warunków do
publicznych kontantów,
6. Działalność charytatywna,
7. Ochrona i promocja zdrowia,
8. Działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych,
9. Wypoczynek dzieci i młodzieży,
10. Turystyka i krajoznawstwo,
11. Promocja i organizacja
wolontariatu.

Adam Oklejak 

15n13 WILD HOGS GANG FROM
GRABIA 
Dobroń
Poleszyn 7
95-082 Dobroń

Dobroń a. działanie na polu ochrony
motocykli zabytkowych i
współczesnych
b. uprawanianie turystyki
motocyklowej
c. praca na rzecz bezpieczeństwa
ruchu drogowego i kultury ogólnej
d. propagowanie kultury
technicznej i osobistej wśród
motocyklistów i dbałość o dobre
imię tego środowiska

Krzysztof Lis 
Edward Czołczyński 
Wojciech Rzepkowski 
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16n14 Stowarzyszenie Planeta Grabia
Drzewociny 63
90-212 Dłutów

Dłutów Cele Stowarzyszenia to:
- realizacja projektów
międzynarodowych
- realizacja projektów kulturalnych
- realizacja projektów
edukacyjnych
- realizacja projektów
turystycznych
- realizacja projektów sportowych
- realizacja projektów
prospołecznych i prozdrowotnych
- realizacja projektów
zachowujących pamięć, a także
wspieranie osób i organizacji
podejmujących takie działania na
rzecz integracji społecznej,
wielokulturowości, tolerancji
religijnej, ekumenizmu, ekologii
oraz rozwijania kontaktów i
współpracy międzynarodowej
mających na celu pobudzanie
świadomości społeczeństwa.

Piotr Wdowiak 
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17n15 Dłutowski Klub Aktywnego
Seniora
Dłutów
ul. Pabianicka 25
Dłutów
95-081 Dłutów

Dłutów Cel stowarzyszenia:
- aktywizacja seniorów,
- pomoc w rozwiązywaniu
codziennych problemów seniorów
w ich miejscu zamieszkania,
- przeciwdziałanie wykluczaniu i
marginalizowaniu osób starszych,
- organizowanie życia
kulturalnego, oświatowego,
towarzyszkiego, sportowego,
rekreacyjnego, turystycznego i
innych wynikających z
zainteresowań seniorów,
- podejmowanie działań na rzecz
społeczności gminnej,
- współpraca z innymi
organizacjami pozarządowymi
działającymi w gminie, powiecie,
województwie,

Danuta Frankiewicz 
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18n16 Protest Porszewice
Konstantynów Łódzki
ul. Legionów 3
Konstantynów Łódzki
95-050 Konstantynow Łódzki

Konstantynów
Łódzki

a. Dzialanie na rzecz zatrzymania
wszelkich planowanych i
przyszłych inwesycji w obrębie
działek w bezpośrednim
sąsiedztwie Uroczyska
Porszewice.
b. Ochrona Uroczyska Porszewice
przed degradacją wynikającą z
realizacji inwestycji budowy
kopalni piasku.
c. Działania na rzecz przywrócenia
nasadzeń na zdewastowanym
obszarze leśnym oraz postąpienia
procesu ochrony Uroczyska
Porszewice, w tym przyznania
statusów pomników przyrody na
terenie uroczyska i zatrzymania
wszelkich działań degradujących
teren o wyjątkowych wartościach
przyrodniczych i turystycznych.
d. Działania na rzecz ochrony
przyrody na terenie działalności
stowarzyszenia.
e. Ochrona naturalnych siedlisk
roślin i zwierząt.

Dorota Sujecka 
Beata Rudzka 
Anetta Anderwald 
Dorota Cierniak -
Dymarczyk 

19n17 Pabianicki Klub Sportów Walki
"High Kick"
Pabianice
ul. Bracka 9 lok. 12
Pabianice
95-200 Pabianice

Pabianice 1. Propagowanie systemu walki
Krav Maga i sportów walki
2. Propagowanie zdrowego stylu
życia, głównie wśród
mieszkańców Pabianic i okolic,
poprzez sport
3. Implementowanie wiedzy w
zakresie bezpieczeństwa
osobistego

Michał Grabarczyk 
Krystian Kluczny 
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20n18 Wspólnota Inicjatyw
Pabianice
ul. Toruńska 18/26 lok. 75
Pabianice
95-200 Pabianice

Pabianice a) wspieranie inicjatyw
obywatelskich i podejmowanie
działań na rzecz rozwoju
społeczności lokalnych i
demokracji obywatelskiej
b) wspieranie działalności
kulturalnej, w zakresie sztuki,
ochrony dóbr kultury i tradycji
c) wspieranie działalności w
zakresie promocji sportu
d) wspieranie działalności w
zakresie ochrony środowiska,
ekologii, ochrony zwierząt oraz
ochrony dziedzictwa
historycznego, promowanie
postawy dbałości o ochronę
przyrody
e) wspieranie działalności w
zakresie ochrony i promocji
zdrowia oraz pomocy społecznej,
w szczególności dla osób
niepełnoprawnych, starszych i
innych grup społecznych
wymagających opieki i pomocy
f) promocja historii Polski, a także
podnoszenie wśród spoleczności
lokalnej i ogólnopolskiej, a także
wśród społeczności
międzynarodowej wiedzy o
przeszłości historycznej Polski
g)promocja historii Ziemii Łódzkiej
a także podnoszenie wśród
społeczności lokalnej i
ogólnopolskiej wiedzy o
przeszłości historycznej Ziemii
Łodzkiej w szczególności historii
Ksawerowa i Pabianic
h) budowanie wśród społeczności
lokalnej, w szczególności wśród
dzieci i młodzieży tożsamości z
małą ojczyzną

Nadia Tądel 
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i) promowanie, propagowanie i
kształtowanie wśród dzieci i
młodzieży patriotyzmu, walorów
moralnych, dyscypliny i
solidarności oraz sumiennego
wypełniania obowiązków
społecznych i obywatelskich
j)współpraca z organizacjami
Polonijnymi na całym świecie
k) organizacja wypoczynku dla
dzieci z rodzin polskich z terenów
byłego Związku Radzieckiego
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21n19 Stowarzyszenie ADAŚ
Pabianice
ul. W. Witosa 11
Pabianice
95-200 Pabianice

Pabianice a/. działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych poprzez
wspieranie i inicjowanie działań w
zakresie rehabilitacji;
b/. działalność na rzecz osób
wykluczonych oraz zagrożonych
wykluczeniem,
c/. działalność na rzecz osób
bezdomnych;
d/. działalność na rzecz osób
uzależnionych od alkoholu,
środków psychotropowych,
dopalaczy i innego rodzaju
używek,
e/. działalność na rzecz osób
bezrobotnych;
f/. działalność  na rzecz
samotnych kobiet w ciąży, matek
samotnie wychowujących dzieci
oraz rodzin wielodzielnych;
g/. działalność na rzecz tzw.
trudnej młodzieży z problemami
wychowawczymi,
h/. przeciwdziałanie uzależnieniom
i patologiom społecznym; 
i/. ochrona i promocja zdrowia
poprzez propagowanie zdrowego
trybu życia oraz upowszechnianie
profilaktyki zdrowotnej; 
j/. upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu poprzez
promocje aktywności fizycznej
oraz zdrowych nawyków
żywieniowych;
k/. pozyskiwanie środków
finansowych na aktywizacje i
integracje społeczności lokalnych
oraz na udzielanie wsparcia i
pomocy finansowej grupom osób
na rzecz, których działalność
prowadzi Stowarzyszenie. 

Kinga Kołacha 
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22n20 Polska Federacja Hodowców
Jerwonice
Jerwonice 85 a lok. -
95-083 Lutomiersk

Monika Poros 

23n21 Klub Miłośników Psów Moon
Place
Lutomiersk
ul. Poziomkowa 6a
Lutomiersk
95-083 Lutomiersk

1. Działanie na rzecz rozwoju i
doskonalenia hodowli psów
2. Zrzeszanie miłośników i hodowli
psów
3. Propagowanie hybryd psów
rasowych
4. Kształtowanie właściwego
stosunku ludzi do zwierząt

Robert Popławski 

24n22 Amatorski Klub Sportowy
Wataha Pabianice
Piątkowisko
ul. Złota 22 lok. -
Piątkowisko
95-200 Pabianice

1. ogólnorozumiane propagowanie
zdrowego stylu życia
2. amatorskie uprawianie sportu

669-670-035 Ł.
Jagiełło

Patryk Krzysztof Hańćka 
Dorota Mirosława Musiał 
Paweł Borowski 
Łukasz Ariel Jagiełło 
Michał Jerzy Szymczak 

25n23 Klub Hodowców Hybryd
Pabianice
ul. Słoneczna 64 lok. -
Pabianice
95-200 Pabianice

1. Zrzeszenie miłośników i
hodowców psów ras hybrydowych
2. Polepszenie warunków hodowli
i chowu zwierząt

Kamil Przerywacz 

26n24 Stowarzyszenie "Pracownia
Pomysłów"
Pabianice
ul. J. Wajsówny 9 lok. 49
Pabianice
95-200 Pabianice

Celem Stowarzyszenia jest
działalność naukowa, kulturalna,
promocyjna, oświatowa, w tym
również polegająca na kształceniu
studentów oraz działalność w
zakresie kultury fizycznej i sportu,
ochrony środowiska, wspieranie
inicjatyw społecznych,
dobroczynności, ochrony zdrowia i
pomocy społecznej, rehabilitacji
zawodowej i społecznej inwalidów.

Gracjan Artur Majewski 
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27n25 "Rozwój Tworzy Sukces"
Pabianice
ul. Łaska 62/64 lok. 55
Pabianice
95-200 Pabianice

- propagowanie bezpiecznego
uczestnictwa w meczch
piłkarskich wśród młodzieży
szkolenj i akademickiej oraz
innych grup społecznych i
zawodowych
- zwiększenie zainteresowania
piłką nożną wśród dzieci,
młodzieży szkolnej i akademickiej
oraz innch grup społecznych i
zawodowych
- promocja meczów piłki nożnej
- promocja piłki nożnej jako
alternatywnej formy spedzenia
czasu wolnego wśród dzieci i
młodzieży
- integracja sympatyków piłki
nożnej w Pabianicach i okolicach
- organizacja ruchu kibicowskiego
- podnoszenie poziomu kultury
życia kibicowskiego
- organizowanie i branie czynnego
udziału w wydarzeniach
patriotycznych w mieście oraz w
okolicach
- działanie na rzecz obronności i
upowrzechnianie nauki
- przeciwdziałanie patologii i
wykluczeniu społecznemu

793-031-910
Przedstawicie

Dariusz Kopka 
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28n26 Pabianicki Sztetl
Pabianice
ul. "Gen." Waltera Janke 48 lok.
32
Pabianice
95-200 Pabianice

1. promowanie idei społeczeństwa
otwartego poprzez
zaangażowanie mieszkanek i
mieszkańców regionu w
odkrywanie wielokulturowego
dziedzictwa Pabianic i okolic
2. upowrzechnianie wiedzy i
przywracanie pamięci o ludności
żydowskiej Pabianic i okolic
3. trwałe upamiętnienie obecności
Żydów w Pabianicach i
miejscowościach ościennych
4. promowanie i ochrona
kulturowego dziedzictwa Pabianic
i okolic, ze szczególnym
uwzględnieniem dziedzictwa
kultury żydowskiej
5. wspieranie dialogu polsko -
żydowskiego
6. inicjowanie, kształtowanie i
aktyny udział w debacie publicznej
dotyczącej wielokulturowego
dziedzictwa regionu
7. promowanie kultury i tradycji
żydowskich.

Dawid Stępniewski 

29n27 Stowarzyszenie Wędkarskie
"Relaks"
Konstantynów Łódzki
ul. Jana Pawła II 20
Konstantynów Łódzki
95-050 Konstantynów Łódzki

a) rozwijanie i krzewienie
wędkarstwa jako formy
wypoczynku
b) ochrona środowiska
naturalnego
c) współpraca z samorządem w
zakresie ochrony środowiska i
czystości wód

Zdzisław Tajbel 
Marian Rogaliński 
Tomasz Wybrański 
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