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

Data: 2018-11-15
godz. 14:02:38

Parametry zestawienia:
Stowarzyszenia wykreślone równe: nie
Wybrany rejstr stowarzyszeń równe: Stowarzyszenia zwykłe PO NOWELIZACJI

Lp

Nr ewidencyjny

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia

Gmina

1 1n

STOWARZYSZENIE O CHARAKTERZE
STRZELECKIM, KOLEKCJONERSKIM ORAZ
SYMPATYKÓW BRONI I HISTORII MILITARNEJ
WROTA 44
Konstantynów Łódzki
ul. 8-go Marca 2 lok. Konstantynów Łódzki
95-050 Konstantynów Łódzki

Konstantynów Łódzki

2 2n

Towarzystwo Hokejowe "GIGANCI" Konstantynów
Łódzki
Konstantynów Łódzki
ul. Łaska 24 lok. Konstantynów Łódzki
Konstantynów Łódzki

Konstantynów Łódzki

3 4n

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

Pabianice

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

Cele stowarzyszenia
- działanie na rzecz strzelectwa, sportu strzeleckiego,
kolekcjonerstwa broni i historii broni
- popularyzacja wiedzy z dziedziny strzelectwa, sportu
strzeleckiego, kolekcjonerstwa broni i historii broni
- promowanie odpowiedzialności i świadomości
społecznej z zakresu posiadania i używania broni
palnej sportowej i kolekcjonerskiej
- szerzenie wiedzy z zakresu historii militarnej a w
szczególności z rozwoju i zmian w broni palnej na
przełomie czasu
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.
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.
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Lp

Nr ewidencyjny

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia

Gmina

4 5n

Innowacyjne Pabianice
Pabianice
ul. Kwiatowa 3
Pabianice
95-200 Pabianice

Pabianice

5 6n

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

Pabianice

6 7n

Stowarzyszenie Hodowców Psów Rasowych "AS"
Konstantynów Łódzki
ul. Kasztelańska 9 lok. Konstantynów Łódzki
95-050 Konstantynów Łódzki
Związek Hodowców Hybryd
Pabianice
ul. Wileńska 49 lok. 39
Pabianice
95-200 Pabianice
Klub Wędkarski "Dobrzynka"
Pabianice
ul. Grobelna 5 lok. Pabianice
95-200 Pabianice

Konstantynów Łódzki

7 8n

8 9n

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

Pabianice

Pabianice

Cele stowarzyszenia
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.
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.
a) działanie na rzecz rozwoju hodowli psów, kotów i
innych zwierząt rasowych,
b) tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i
doświadczeń pomiędzy osobami i zainteresowanymi
instytucjami
1. Zrzeszanie hodowców psów ras hybrydowych w
Polsce
2. Wymiana informacji między hodowcami ras
hybrydowych
3. Polepszanie warunków chowu psów
Celem działania Stowarzyszenia jest właściwe
zachowanie i odnawianie zasobów - tworów i
składników przyrody.
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Lp

Nr ewidencyjny
9 10n

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia

Gmina

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

Pabianice

10 11n

Stowarzyszenie NNLS Foundation
Pabianice
ul. Zamkowa 42/20 lok. Pabianice
95-200 Pabianice

Pabianice

11 12n

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

Pabianice

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

Cele stowarzyszenia
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.
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.
- 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.
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