Starostwo Powiatowe w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice

Data: 2018-11-15
godz. 14:01:22

Parametry zestawienia:
Stowarzyszenia wykreślone równe: nie
Wybrany rejstr stowarzyszeń równe: Kluby sportowe

Lp

Nr ewidencyjny

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia

Gmina

1 1

0000285467

Klub Sportowy "Zjednoczeni" w Pabianicach
Pabianice
ul. św. Jana 11 lok. Pabianice
95-200 Pabianice

Pabianice

2 2

0000590806

Pabianickie Towarzystwo Cyklistów w Pabianicach
Pabianice
ul. Gdańska 7 lok. Pabianice
95-200 Pabianice

Pabianice

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "TKKF
PABIANKA"
Pabianice
ul. św. Jana 27 lok. Pabianice
95-200 Pabianice

Pabianice

3 3

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

Cele stowarzyszenia
1. organizowanie działalności sportowej i rekreacyjnej
wśród dzieci i młodzieży,
2. propagowanie kultury fizycznej w życiu społecznym
i publicznym,
3. podejmowanie działań na rzecz rozwoju dyscypliny
sportowej jaką jest szermierka,
4. integrowanie środowisk sportowych w tym również
zagranicznych.
1. upowszechnianie kultuy fizycznej i sportu
2. organizowanie warunków dla uprawniania sportu
kwalifikowanego
3. realizowanie zadań w zakresie krajoznawstwa oraz
wypoczynku dzieci i młodzieży.
4. przeciwdziałanie patologiom społecznym.
5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie zawodników
ćwiczacych, ochronę i promocję zdrowia.
1. Rozwijane działalności prowadzącej do utrzymania
i podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa,
2. Krzewienie zamiłowania do systematycznego
uprawiania rekreacji jako formy aktywności fizycznej,
wśród mieszkańców miasta i powiatu,
3. Kształcenie wśród osób fizycznych zrzeszonych w
Stowarzyszeniu patriotyzmu i walorów moralnych,
zrozumienie zasad dyscypliny oraz sumiennego
wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich,
4. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym,
trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
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Lp

Nr ewidencyjny
4 4

Numer KRS
0000596587

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
Konstantynowski Klub Sportowy "Włókniarz"
Konstantynów Łódzki
ul. Plac Wolności 60 lok. Konstantynów Łódzki
Konstantynów Łódzki

Gmina
Konstantynów Łódzki

5 5

Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej
"Konkret"

6 6

Ludowy Klub Sportowy "Pawlikowiczanka"
Pawlikowice
ul. - 95 lok. Pawlikowice
95-200 Pabianice

Pabianice

Miejskie Towarzystwo Koszykówki w Pabianicach
Pabianice
ul. Grota Roweckiego 3 lok. Pabianice

Pabianice

7 9

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

0000140209

Cele stowarzyszenia
1. Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży
i dorosłych na terenie działania klubu,
2. Wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę
fizyczną i sport oraz propagowanie zdrowego i
aktywnego trybu życia,
3. Wspieranie i propagowanie rozwoju kultury
fizycznej, a także rozwoju zainteresowań z zakresu
sportu, rekreacji i turystyki na terenie swojego
działania.
1. Rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania
i podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa,
2. Krzewienie zamiłowania do systematycznego
uprawiania rekreacji fizycznej i sportu wśród
mieszkańców miasta, dzielnicy lub osiedla oraz
pracowników zakładów pracy i ich rodzin,
3. Kształtowanie wśród osób fizycznych zrzeszonych
w Ognisku patriotyzmu i walorów moralnych,
zrozumienia zasad dyscypliny oraz sumiennego
wspierania obowiązków społecznych i obywatelskich.
1. Organizowanie działalności sportowej, kolarskiej
wśród młodzieży szkolnej gminy i miasta Pabianice
oraz gmin ościennych,
2. Tworzenie dogodnych warunków dla krzewienia
kultury fizycznej, szczególnie wśród młodzieży
szkolnej mieszkańców,
3. Podejmowanie różnorodnych działań na rzecz
rozwoju zdrowotnego, higienicznego sposobu życia,
4. Integrowanie procesu szkoleniowego z
działalnością wychowawczą.
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Lp

Nr ewidencyjny

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia

Gmina

Cele stowarzyszenia

8 11

Pabianicki Klub Tenisowy
Pabianice
ul. Grota Roweckiego 3 lok. Pabianice
Pabianice

Pabianice

1. Klub prowadzi działalność sportową w celu:
a) Propagownia wśród społeczeństwa sportu,
b) Zapewnienia młodzieży możliwości uprawiania
sportu wyczynowego,
c) Organizowania widowisk i imprez sportowych,
d) Kształtowanie wśród członków wysokich wartości
moralnych i etycznych.

9 18

Gminny Klub Sportowy GKS Ksawerów
Ksawerów
ul. Cicha 16 lok. Ksawerów
95-054 Ksawerów

Ksawerów

Pabianicki Klub Koszykówki 99
Pabianice
ul. Grota Roweckiego 3 lok. Pabianice
95-200 Pabianice

Pabianice

1. Krzewienie kultury fizycznej i sportu ze
szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej,
2. Działalność wychowawcza i popularyzatorska w
zakresie kultury fizycznej,
3. Stwarzanie swym członkom odpowiednich
warunków do uprawiania wychowania fizycznego i
sportu.
4. Realizacja działań i inicjatyw w zakresie kultury
fizycznej zmierzających do wszechstronnego i
zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i
gospodarczego miejscowości Gminy Ksawerów oraz
okolicznych.
rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań
sprzyjających rozwojowi kultury fizycznej jej
upowszechnianie, a także przyczynianie się do
rozwoju sportu oraz wspieranie organizacyjne i
rzeczowe osób fizycznych i jednostek
organizacyjnych, które podejmują takie działania.

10 19

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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Lp

Nr ewidencyjny

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia

Gmina

11 20

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji
Sportowej "Dominik" przy Salezjańskim Liceum
Muzycznym w Lutomiersku
Lutomiersk
ul. Kopernika 3 lok. Lutomiersk
95-083 Lutomiersk

Lutomiersk

12 21

Ludowy Klub Sportowy "Włókniarz"
Konstantynów Łódzki
ul. Plac Wolności 60 lok. Konstantynów Łódzki
Konstantynów Łódzki

Konstantynów Łódzki

13 22

Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" Piątkowisko
Piątkowisko
ul. - 4b lok. Piątkowisko
95-200 Pabianice

Pabianice

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

Cele stowarzyszenia
1. Rozwijanie wychowawczych, kulturalnych i
społecznych aspektów sportu w ramach uznanego
wzoru człowieka i społeczeństwa wyraźnie
inspirowanych wizją chrześcijańską, prewencyjnym
systemem ks. Jana Bosko i bogactwem salezjańskiej
tradycji wychowawczej, 2. Krzewienie kultury fizycznej
wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowań
sportowych i podnoszenie na wyższy poziom stanu
zdrowia i sprawności fizycznej, 3. Zapewnieie
warunków do rozwoju wszystkim członkom dla
osiągnięcia celów stowarzyszenia, 4. Działanie na
rzecz ochrony środowiska naturalnego, 5.
Kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za
wychowanie i losy członków stowarzyszenia, 6.
Współpraca i kontakty z organizacjami
oświatowo-wychowawczymi i sportowymi, 7.
Eksponowanie w działalności
sportowo-wychowawczej zasady fair play.
Celem Klubu jest wszechstronne krzewienie kultury
fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez:
1. Upowszechnianei i rozwijanie rekreacji ruchowej,
sportu i turystyki oraz innych form aktywnego
wypoczynku, 2. Współudział w dbałości o zdrowie,
rozwój fizyczny i duchowy młodzieży, 3. Czynny udział
w kulturalnym, gospodarczym i społecznym rozwoju
życia kraju, 4. Uczestniczenie w ochronie przyrody,
krajobrazu i naturalnego środowiska człowieka, 5.
Organizowanie zawodów, imprez sportowych i
rekreacyjnych, 6. Wspieranie działalności
Uczniowskich Klubów Sportowych, 7. Prowadzenie
działalności ruchowej dla osób niepełnosprawnych.
Celem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród
dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania
Klubu oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez
kulturę fizyczną i sport.
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Lp

Nr ewidencyjny

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia

Gmina

14 23

Ludowy Klub Sportowy "Jutrzenka" Bychlew
Bychlew
ul. - 107E lok. Bychlew
95-200 Pabianice

15 24

Gminny Ludowy Klub Sportowy "Burza" Pawlikowice Pabianice
Pawlikowice
ul. - 95 lok. Pawlikowice
95-200 Pabianice

16 27

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

0000112486

Ludowy Klub Sportowy "ISKRA"
Dobroń
ul. Sportowa 19a lok. Dobroń
95-082 Dobroń

Pabianice

Dobroń

Cele stowarzyszenia
1.Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i
sportu w różnych dyscyplinach, 2.organizowanie
wypoczynku dzieci i młodzieży w różnych formach
wychowania fizycznego i sportu, 3.Oddziaływanie
wychowawcze poprzez sport i kulturę fizyczną na
swoich członków i kształtowanie aktywnych postaw
zgodnych z normami moralnymi i społecznymi.
1. Branie czynnego udziału w życiu społecznym gminy
Pabianice,
2. Oddziaływanie wychowawcze na swoich członków,
3. Kształtowanie aktywnej postawy i postępowania
zgodnie z obowiązującymi normami moralnymi,
społecznymi i sportowymi ze szczególnym
uwzględnieniem problematyki środowiska wiejskiego,
4. Praca na niwie sportowej z osobami
niepełnosprawnymi.
1. rozwijanie w różnych formach wychowania
fizycznego i sportu wśród mieszkańców gminy Dobroń
2. czynny udział w życiu społecznym gminy Dobroń
3. oddziaływanie wychowawcze na swoich członków,
kształtowanie aktywnej postawy i postępowania
zgodnie z obowiązującymi normami moralnymi i
społecznymi
4. prowadzenie działalności pożytku publicznego
zgodnie z ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie
5. organizowanie zajęć sportowych,
wychowawczo-opiekuńczych i edukacyjnych w celu
wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i
umysłowej dzieci i młodzieży
6. realizacja zadań z zakresu krajoznawstwa oraz
wypoczynku dzieci i młodzieży
7. prowadzenie profilaktycznej działalności
informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
przeciwdziałania narkomanii i uzależnieniom oraz
realizacja programów z zakresu profilaktyki
uzależnień wśród dzieci i młodzieży
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Lp

Nr ewidencyjny

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia

Gmina

17 28

0000115423

Gminny Ludowy Klub Sportowy "Dłutów"
Dłutów
ul. Sportowa 4 lok. Dłutów
95-081 Dłutów

Dłutów

18 29

0000003354

Ludowy Klub Sportowy "LUKS" Dobroń
Dobroń
ul. Sienkiewicza 39 lok. Dobroń
95-082 Dobroń

Dobroń

19 30

0000597578

Stowarzyszenie Piłki Ręcznej "PABIKS"
Pabianice
ul. Grota Roweckiego 3 lok. Pabianice
95-200 Pabianice

Pabianice

Mianowski Klub Sportowy
Mianów
ul. - 6 lok. Mianów
95-083 Lutomiersk

Lutomiersk

20 31

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

Cele stowarzyszenia
1. branie czynnego udziału w zyciu społecznym gminy
Dłutów
2. oddziaływanie wychowawcze na swoich członków
3. kształtowanie aktywnej postawy i postępowania
zgodnie z obowiązującymi normami moralnymi
społecznymi i sportowymize szczególnym
uwzględnieniem problematyki środowiska wiejskiego
4. praca na niwie sportowej z osobami
niepełnosprawnymi
Celem Klubu jest rozwój i popularyzacja piłki
siatkowej oraz innych dyscyplin sportowych a także
czynny udział w krzewieniu kultury zdrowotnej i
prozdrowotnej, w życiu kulturalnym, gospodarczym i
społecznym środowiska, promowanie Powiatu
Pabianickiego, gminy Dobroń oraz instytucji
sponsorujących.
a. Organizowanie szeroko rozumianych imprez i
przedsięwzięć sportowych, w tym meczów piłki
ręcznej.
b. Działania promujące, mające na celu popularyzację
piłki ręcznej wśród dzieci i młodzieży.
c. Szkolenie młodzieży w zakresie piłki ręcznej oraz
udział w rozgrywkach piłki ręcznej w kategoriach:
szkolenia początkowego, młodzików, juniorów
młodszych, juniorów starszych, seniorów i oldbojów.
d. Promocja zdrowego stylu życia wolnego od
uzależnień.
e. Kształtowanie u członków Stowarzyszenia wysokich
wartości moralnych i etycznych.
Rozwój i podnoszenie poziomu sportowego swoich
członków
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Lp

Nr ewidencyjny

Numer KRS

21 32

22 33

23 34

24 35

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

0000288053

Nazwa i siedziba stowarzyszenia

Gmina

Klub Sportowy Piłki Siatkowej
"ENERGIA-Pabianice"
Pabianice
ul. Wysoka 15 lok. Pabianice
95-200 Pabianice

Pabianice

Pabianickie Towarzystwo Koszykówki w
Pabianicach
Pabianice
ul. Grota Roweckiego 3 lok. Pabianice
95-200 Pabianice
Klub UNICAR Pabianice
Pabianice
ul. Łaska 96 lok. 104
Pabianice
95-200 Pabianice

Pabianice

Stowarzyszenie Sportowe w Rydzynach
Rydzyny
ul. - 39b lok. Rydzyny
95-200 Pabianice

Pabianice

Pabianice

Cele stowarzyszenia
1.szkolenie młodzieży w zakresie piłki siatkowej oraz
udział w rozgrywkach w kategoriach szkolenia
początkowego, młodzików, juniorów młodszych,
juniorów starszych, seniorów. 2.rozwijanie działalności
prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności
fizycznej społeczeństwa. 3.krzewienie zamiłowania do
systematycznego uprawiania piłki siatkowej jako
formy aktywności fizycznej wśród mieszkańców
miasta i powiatu. 4.kształcenie wśród osób fizycznych
zrzeszonych w Stowarzyszeniu patriotyzmu i walorów
moralnych, zrozumienie zasad dyscypliny oraz
sumiennego wypełniania obowiązków społecznych i
obywatelskich. 5.organizaowanie imprez
sportowo-rekreacyjnych, zawodów sportowych piłki
siatkowej we wszystkich kategoriach wiekowych oraz
imprez i widowisk dla mieszkańców powiatu
pabianickiego oraz miasta Pabianic.
Klub prowadzi działalność sportową w celu: a)
propagowania sportu, b) zapewnienia młodzieży
możliwości uprawiania sportu wyczynowego, c)
organizowania widowisk i imprez sportowych, d)
kształtowania wśród członków wysokich wartości
moralnych i etycznych
Klub prowadzi w różnych środowiskah a głównie
wśród młodzieży działalność sportową i wychowawczą
w celu: - zapewnienia młodzieży możliwości udziału w
zajęciach sportowych, - kształtowanie u członków
Klubu wysokich wartości moralnych i fizycznych, zapewnienie ogółowi osób przeżyć i widowisk
sportowych o wyskokich walorach estetycznych,
stanowiących wartościową formę wypoczynku.
Celami stowarzyszenia jest dbałość o prawidłowy
rozwój psychofizyczny i zdrowie członków
stowarzyszenia.
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Lp

Nr ewidencyjny

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia

Gmina

25 37

Klub "Kyudo Kai"
Pabianice
ul. Chłodna 10 lok. Pabianice
Pabianice

Pabianice

26 38

Klub Sportowy "Fabrykanci Rugby Club"
Pabianice
ul. Stary Rynek 5/15 lok. Pabianice
95-200 Pabianice

Pabianice

27 39

SPARTAN MMA PABIANICE FIGHT TEAM
Pabianice
ul. Kochanowskiego 34 lok. Pabianice
95-200 Pabianice

Pabianice

28 40

Pabianicki Klub Sztuk Walki "Azja"
Pabianice
ul. Podleśna 14 lok. 1
Pabianice
Pabianice

Pabianice

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

Cele stowarzyszenia
1.rozwijanie i propagowanie inicjatyw związanych z
kyudo; 2.popularyzacja łucznictwa japońskiego-kyudo
w Polsce; 3. popularyzacja kultury zdrowotnej i
fizycznej; 4.podnoszenie umiejętności strzeleckich
członków Stowarzyszenia; 5.prowadzenie działalności
integrującej członków Stowarzyszenia.
1)Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
2)Promowanie aktywności fizycznej wśród
mieszkańców Pabianic, 3)Wspieranie działań na
rzecz rozwoju integracyjno-społecznych funkcji kultury
fizycznej, 4)Poszerzenie oferty aktywnego
wypoczynku dla dzieci i młodzieży, 5)Zapewnienie
właściwych warunków do rozwoju kultury fizycznej na
terenie miasta, 6)Uczestniczenie w imprezach
sportowych organizowanych na obszarze działania
samorzadu terytorialnego i poza nim, 7)Kształtowanie
pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez
uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
1.Upowszechnianie mieszanych sztuk walki MMA
oraz innych sportów walki. 2.Podnoszenie sprawności
psychofizycznej dzieci i młodzieży i osób dorołych. 3.
Rozwijanie sztuk walki w środowisku szkolnym.
4.Powodowanie aktywności i kształtowanie
współodpowiedzialności za losy Stowarzyszenia,
szkoły i środowiska. 5.Wszechstronne propagowanie
rekreacji ogólnej wśród dzieci, młodzieży i osób
dorosłych, w tym w środowisku rodzin patologicznych
i osób niepełnosprawnych. 6.Prowadzenie
działalności integrującej członków Stowarzyszenia
poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i
towarzyską.
Celem Stowarzyszenia jest propagowanie
samoobrony oraz sztuk walki wśród dzieci, młodzieży
i dorosłych na terenie działania Klubu.
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Lp

Nr ewidencyjny

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia

Gmina

29 41

Stowarzyszenie Piłki Siatkowej "ISKRA PABIANICE" Pabianice
Pabianice
ul. Kochanowskiego 34
Pabianice
95-200 Pabianice

30 44

Stowarzyszenie Sportowe Strongman.pl
Pabianice
ul. Partyzancka 13 lok. Pabianice
95-200 Pabianice

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

Pabianice

Cele stowarzyszenia
1.szkolenie młodzieży w zakresie piłki siatkowej oraz
udział w rozgrywkach w kategoriach szkolenia
początkowego, młodzieży, juniorów, juniorów
starszych oraz seniorów. 2. krzewienie zamiłowania
do systematycznego uprawiania piłki siatkowej jako
formy aktywności fizycznej wśród mieszkańców
miasta i powiatu. 3.rozwijanie działalności
prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności
fizycznej społeczeństwa. 4.kształcenie wśród osób
fizycznych zrzeszonych w Stowarzyszeniu patriotyzmu
i walorów moralnych, zrozumienie zasad dyscypliny
oraz sumiennego wypełniania obowiązków
społecznych i obywatelskich. 5.organizowanie imprez
sportowo-rekreacyjnych, zawodów sportowych piłki
siatkowej we wszystkich kategoriach wiekowych oraz
imprez i widowisk dla mieszkańców powiatu
pabianickiego oraz miasta Pabianic.
Celem Stowarzyszenia jest krzewienie kultury
fizycznej, w szczególności sportów siłowych
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Lp

Nr ewidencyjny

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia

Gmina

31 45

Łódzki Okręgowy Związek Sumo
Pabianice
ul. Gdańska 7 lok. Pabianice
95-200 Pabianice

Pabianice

32 46

Klub Biegacza "Korona Pabianice"
Pabianice
ul. Piłsudskiego 3g lok. Pabianice
95-200 Pabianice

Pabianice

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

Cele stowarzyszenia
1. Zrzeszanie członków ŁOZS. 2. Rozwój i
popularyzacja sportu, w sferze zadań publicznych.
Zakresie ochrony i promocji zdrowia jak też kultury
fizycznej, a w szczególności w odniesieniu do dzieci i
młodzieży szkolnej oraz akademickiej na terenach
miejskich i wiejskich. 3. Reprezentowanie spraw
sumo z terenu swojego działania w Polskim Związku
Sumo i innych organizacjach struktury organizacyjnej
kultury fizycznej i sportu. 4. Prowadzenie wolontariatu
w ramach prac własnych jak też w wyniku nawiązanej
współpracy z innymi organizacjami celów społecznych
i publicznych. 5. Organizowanie krajowych i
międzynarodowych imprez sportowych, rekreacyjnych
i promocyjnych, w ramach promocji kultury fizycznej i
sportu. 6. Skupienie dzieci i młodzieży poprzez
działalność sportową jako alternatywa dla narkotyków,
alkoholu, i innych szkodliwych środków i używek. 7.
Skupianie dzieci i młodzieży poprzez działalność
sportową jako alternatywa niezdrowego trybu życia. 8.
Realizacja systemu szkolenia, w tym organizacja
zgrupowań i konsultacji szkoleniowych, organizacja
współzawodnictwa sportowego, w tym rozgrywek
mistrzowskich mających za zadanie wyłonienie
uzdolnionych dzieci i młodzieży w określonych
grupach wiekowych. 9. Walka z dyskryminacją,
wykluczeniem społecznym i wszelkimi formami
przemocy poprzez sport. 10. Walka z dopingiem. 11.
Integracja dzieci, młodzieży i dorosłych wokół idei
krzewienia kultury fizycznej. 12. Podnoszenie
kwalifikacji instruktorów, trenerów i kadry opiekuńczej.
13. Promocja i popieranie działań na rzecz rozwoju
sportu osób niepełnosprawnych.
a) popularyzacja biegania b) wspieranie i
upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych c) promocja zdrowego trybu
życia, sportu amatorskiego, turystyki i krajoznawstwa
oraz rekreacji i rehabilitacji ruchowej.
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Nr ewidencyjny
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33 47

34 48

35 50

36 51
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0000536166

Nazwa i siedziba stowarzyszenia

Gmina

Cele stowarzyszenia

Klub Jeździecki Janowice
Huta Janowska
ul. - 6 lok. Huta Janowska
95-200 Pabianice
Konstantynowska Akademia Sportu
Konstantynów Łódzki
ul. Zgierska 22 lok. 28
Konstantynów Łódzki
95-050 Konstantynów Łódzki
Klub Sportowy Orzeł
Kazimierz
ul. Polna 1 lok. Kazimierz
95-083 Lutomiersk

Pabianice

Celem Klubu jest rozwój i upowszechnianie sportu
jeździeckiego oraz kształtowanie pozytywnych cech
charakteru i osobowości członków Klubu.

Konstantynów Łódzki

1. Dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i
zdrowie dzieci w wieku szkolnym, 2. Zaszczepienie u
młodych członków chęci uprawiania popularnych
sportów, 3. Integracja dzieci w środowisku lokalnym.

Lutomiersk

Klub Sportowy ADS Lutomiersk
Lutomiersk
ul. Azaliowa 3 lok. Lutomiersk
Lutomiersk

Lutomiersk

Cele Stowarzyszenia to w szczególności rozwijanie
kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem
sportu jak również: a) inicjowanie, wspieranie i
organizowanie działalności sportowej, b) rozwijanie
zainteresowań sportowych wśród dorosłych, dzieci i
młodzieży, c) ochrona i promocja zdrowia poprzez
sport, d) kształtowanie pozytywnych cech charakteru,
zasad fair play.
1. kształtowanie i popularyzowanie zdrowego stylu
życia, pozytywnych cech charakteru i zasad fair play
mieszkańców gminy Lutomiersk i powiatu
pabianickiego, 2. uczestniczenie w rozgrywkach i
rywalizacji sportowej na terenie kraju i poza nim, 3.
uczestniczenie w imprezach sportowych
organizowanych na obszarze działania samorządu
terytorialnego i poza nim, 4. prowadzenie działalności
sportowej ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju
funkcji zdrowotnych, 5. popularyzowanie kultury
zdrowotnej i fizycznej, 6. kształtowanie pozytywnych
cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w
realizacji zadań sportowych Klubu, 7. współdziałanie
w dziedzinie kultury fizycznej i sportu z innymi
stowarzyszeniami i organizacjami.
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37 52

Numer KRS
0000660471

38 53

39 54

40 55
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0000665868

Nazwa i siedziba stowarzyszenia

Gmina

Stowarzyszenie Akademia Tenisowa "PRO"
Pabianice
ul. Ogrodowa 13 lok. Pabianice
95-200 Pabianice

Pabianice

Klub Sportowy Sokół Lutomiersk
Lutomiersk
ul. Plac Jana Pawła II 13 lok. Lutomiersk
95-083 Lutomiersk

Lutomiersk

Stowarzyszenie RKS GWARDIA Ksawerów
Ksawerów
ul. Nowotki 1 lok. Ksawerów
95-054 Ksawerów

Ksawerów

Pabianicki Klub Szachowy "SKOCZEK"
Pabianice
ul. Traugutta 2 lok. Pabianice
95-200 Pabianice

Pabianice

Cele stowarzyszenia
Celem Klubu jest upowszechnianie kultury fizycznej i
sportu a w szczególności tenisa ziemnego wśród
dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania
Klubu, propagowanie zdrowego stylu życia,
propagowanie innych sportów rekreacyjnych jako
formy wypoczynku, udział we współzawodnictwie
sportowym i wszelkiego rodzajach imprezach
sportowych, prowadzenie szkoleń, konferencji,
warsztatów, turniejów oraz innych imprez sportowych,
prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych dla wszystkich
chętnych, także niezrzeszonych, dbałość o
prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie członków
Klubu, zakładanie i utrzymywanie własnych obiektów
sportowych, popularyzowanie sportu przy pomocy
środków masowego przekazu, promocja miasta i
powiatu.
Cele Stowarzyszenia to w szczególności rozwijanie
kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem
sportu jak rownież:
a) inicjowanie, wspieranie i organizowanie działalności
sportowej,
b) rozwijanie zainteresowań sportowych sród
dorosłych, dzieci i młodzieży,
c) ochrona i promocja zdrowia poprzez sport
d) kształtowanie pozytywnych cech charakteru, zasad
fair play.
1. Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży
i dorosłych na terenie działalnia klubu,
2. Wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę
fizyczną i sport oraz propagowanie zdrowego i
aktywnego trybu życia,
3. Wspieranie i propagowanie rozwoju kultury
fizycznej, a także rozowju zainteresowań z zakresu
sportu, rekreacji i turystyki na terenie swojego
działania.
Propagowanie i rozpowszechnianie gry szachowej
wśród mieszkańców na terenie działania Klubu.
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Nr ewidencyjny

41 56
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Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
Pabianicki Klub Strzelecki WALTER
Pabianice
ul. Parkowa 13d
Pabianice
95-200 Pabianice

Gmina
Pabianice

Cele stowarzyszenia
Celem Klubu jest rozwój i popularyzacja sportów
strzeleckich oraz kształtowanie pozytywnych cech
charakteru i osobowości poprzez czynny udział w
relizacji zadań sportowych Klubu.
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Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
Basket 4EVER Ksawerów
Ksawerów
ul. Kosmowskiej 13 lok. Ksawerów
95-054 Ksawerów

Gmina
Ksawerów

Cele stowarzyszenia
1. Propagowanie i rozwój sportu oraz wszelkiej
aktywności ruchowej w sferze realizacji zadań
publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia jak
też kultury fizycznej, głównie w odniesieniu do dzieci i
młodzieży,
2. Promowanie i planowanie aktywnego sportowego
trybu życia, jak również wdrażania różnych form
aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do
wieku, stopnia sprawności i zainteresowań
sportowych a także różnych form rekreacji,
wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
3. Realizacja systemu szkolenia w zakresie
koszykówki, w tym organizacja zgrupowań i
konsultacji szkoleniowych, organizacja
współzawodnictwa sportowego, mająca za zdanie
wyłonienie uzdolnionych dzieci i młodzieży
szczególności w zakresie koszykówki,
4. Rozwój sprawności fizycznej i umysłowej dzieci i
młodzieży oraz działalności sportowej ze szczególnym
uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
5. Kształtowanie pozytywnych postaw, jak również
cech charakteru i osobowości, przy zachowaniu
współzawodnictwa sportowego, oraz uczestnictwo w
realizacji zamierzeń i zadań sportowych
Stowarzyszenia,
6. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, a
także uczestniczenie w imprezach, turniejach,
zawodach sportowych organizowanych na obszarze
kraju, w szczególności na obszarze działania
samorządu terytorialnego dla siedziby
Stowarzyszenia,
7. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i
młodzieży oraz przeciwdziałanie różnym formom
patologii społecznej poprzez organizację zajęć
sportowych,
8. Prowadzenie wolontariatu w ramach prac własnych
jak też w wyniku nawiązanej współpracy z innymi
organizacjami w zakresie realizacji celów
Stowarzyszenia,
9. Integracja dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych
wokół idei krzewienia kultury fizycznej i zdrowego
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Cele stowarzyszenia
stylu życia,
10. Propagowanie różnorodnych form krajoznawstwa i
turystyki jako promocji sportowego i zdrowego trybu
życia.

43 58

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

KLUB SPORTOWY FRESH MOVE
Dobroń
ul. Kaczeńcowa 12
Dobroń
95-083 Dobroń

Dobroń

Misją KLUBU SPORTOWEGO FRESH MOVE jest
poprawa jakości szkolenia w zakresie tańca
sportowego, piłki nożnej, judo dzieci, młodzieży i
dorosłych w Polsce oraz wyszkolenie zawodników z
umiejętnościami pozwalającymi rywalizować z
najlepszymi w kraju i za granicą. W dążeniu do
głównego celu KLUB SPORTOWY FRESH MOVE
realizować będzie również następujące cele:
1.1. krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu,
1.2. wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez sport
oraz propagowanie różnych form aktywności
fizycznej,
1.3. rozwój i popularyzacja tańca sportowego,
1.4. upowszechnianie umiejętności tańca sportowego,
piłki nożnej, judo,
1.5. poprawa jakości szkolenia sportowego dzieci,
młodzieży i dorosłych w Polsce ze szczególnym
uwzględnieniem dyscyplin: taniec sportowy, piłka
nożna, judo,
1.6. wyrównywanie dysproporcji w poziomie szkolenia
sportowego w Polsce ze szczególnym
uwzględnieniem dyscypliny tańca sportowego, piłki
nożnej, judo,
1.7. wprowadzanie systemu zarządzania jakością w
sporcie,
1.8. krzewienie zdrowego stylu życia związanego z
uprawnianiem sportu,
1.9. upowszechnianie sportu i turystyki w kraju i za
granicą,
1.10. popularyzacja zasad fair-play w sporcie,
1.11. wychowywanie zawodników w duchu
przywiązania do barw klubowych.
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