
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych nadzorowanych przez Prezydenta Miasta Skierniewice 

 

Numer 
kolejny 

w 
ewidenc

ji 

Nazwa 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Daty 
wpisów do 
ewidencji 

     1. Cel/cele działania stowarzyszenia 
zwykłego  

Adres siedziby 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 
stowarzyszenia 

zwykłego 
 

Organ kontroli 
wewnętrznej 

stowarzyszenia 
zwykłego 

Regulamin 
działalności 

stowarzyszenia 
zwykłego 

Status 
organizacji 

pożytku 
publicznego 

Przekształcenie 
lub rozwiązanie 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Likwidator 
stowarzysz

enia 
zwykłego 

Zastosow
anie 

wobec 
stowarzy

szenia 
zwykłego 
środków 
nadzoru 

Uwagi 
      2.Teren działania stowarzyszenia zwykłego  

      3.Środki działania stowarzyszenia zwykłego 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Skierniewicki Klub 
Francuski 

15.09. 
2016 r. 

1. Propagowanie kultury, wiedzy o Francji i znajomości 
języka francuskiego oraz współdziałanie w kontaktach 
oficjalnych i prywatnych pomiędzy władzami oraz 
mieszkańcami Skierniewic a bratnim francuskim 
miastem Chatelaillon – Plage, w departamencie  
Charente-Maritime. 
 2. Obszar RP, w tym Skierniewice i woj. łódzkie 
 3. 
 a) organizowanie i prowadzenie działalności, mającej 
na celu poznanie i upowszechnianie dziedzictwa kultury 
narodowej Francji i Polski oraz współczesnych 
wydarzeń kulturalno-artystycznych, a w  szczególności 
kultury regionalnej departamentu Charente-Maritime     
i województwa łódzkiego; 
b) nauczanie języka  francuskiego na wszystkich 
poziomach przy stałej współpracy z polskim                  
i francuskim systemem edukacji szkolnej; 
c) promocje miasta Skierniewice w kontaktach polsko-
francuskich; 
d) upowszechnianie idei zdecentralizowanej, 
samorządowej współpracy pomiędzy regionami           
w takich dziedzinach, jak kultura, edukacja, turystyka. 

Skierniewice ul. 
Władysława  
Stanisława 
Reymonta 33 

Pezes Stow. 
Sylwia Barceluk-Juraś 
 
Z-ca Prezesa Stow. 
Agnieszka 
Chęcielewska 
 
Skarbnik Stow. 
Danuta Czerwińska 

Komisja Rewizyjna: 
Agnieszka Kubik 
Stanisław Graczyk 

Uchwała nr 2/2016 
z dnia 29 sierpnia 
2016 r. 

Nie posiada 

Stowarzyszenie 
zostało  w dniu 
21.12.2017r. 

przekształcone w 
stowarzyszenie 
rejestrowe – 

KRS:0000710514  

- -  

2. 
Stowarzyszenie 
Czyste 
Skierniewice 

07.10. 
2016 r. 

1. 
a) działanie przeciw ograniczaniu praw 

mieszkańców; 
b) integracja miejscowej ludności; 
c) ochrona interesów mieszkańców w zakresie 

prawa własności; 
d) zabieganie o poprawę infrastruktury. 

 
2. Obszar RP 
3. 

a) kształtowanie świadomości interesu 
społecznego, lokalnego i zbiorowego; 

b) podejmowanie inicjatyw w  celu 
rozwiązywania interesów mieszkańców; 

c) współpraca z instytucjami i organizacjami 
pozarządowymi; 

d) występowanie do władz samorządowych i 
organów administracji publicznej z 
petycjami, postulatami i wnioskami w 
sprawach zbiorowych; 

e) organizowanie imprez umacniających 
wspólnotę lokalną, takich jak: 
spotkania, koncerty, wystawy. 

 

Skierniewice 
ul Stanisława  
Domarasiewicza 
 1A   
 

Zarząd w składzie: 
Cieślak Zofia 
Plaskota Zbigniew 
Pąśko Tadeusz 
Danelski Witold 

Nie posiada 
Uchwała nr 2/2016 
z  dnia 24 września 
2016 r. 

Nie posiada - - - - 



   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akademia 
Rozwoju 
Twórczego „ART.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.01. 
2017 r. 

 
1. 
a)  popularyzacja tańca, kształtowanie  wrażliwości 
estetycznej , a zwłaszcza podnoszenia kultury 
muzycznej i tanecznej oraz edukacja dzieci, młodzieży  
i dorosłych w  tej dziedzinie: 
b) aktywne uczestnictwo w tworzeniu i 
upowszechnianiu kultury i tradycji na terenie  
Rzeczypospolitej oraz popularyzowanie polskiej 
twórczości i kultury; 
c) promocja i kształtowanie pozytywnego wizerunku 
regionu w oczach turystów z kraju i za granicy: 
d)działalność kulturalna;  
e)działalność w zakresie  kultury fizycznej i sportu oraz  
   ich upowszechniania; 
f)działalność w zakresie ochrony środowiska, ekologii; 
g)ochrona dóbr kultury i tradycji 
h)działalność charytatywna, 
i)inicjowanie, wspieranie i pomoc w różnego rodzaju  
przedsięwzięciach edukacyjno - kulturalnych dzieci i 
młodzieży, a także pozafinansowe wspieranie dzieci 
i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej, 
j)ochrona i promocja zdrowia, 
k)działalność edukacyjna. 
 
2.Obszar RP 
3. 
a)organizowanie warsztatów twórczych, szczególnie 
zajęć tanecznych, muzycznych, teatralnych oraz 
filmowych; 
b)propagowanie i organizowanie  wymiany  
międzykulturowej ,w szczególności poprzez 
 organizację  wyjazdów, warsztatów, prelekcji; 
c)organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, 
wykładów,   warsztatów;   
d) organizowanie i współtworzenie imprez 
kulturalnych: koncertów, przeglądów, konkursów, 
festiwali, spektakli;  
e) działalność wydawnicza; 
f) finansowe, rzeczowe ,informacyjne wspieranie rodzin 
w trudnej sytuacji życiowej; 
g) współpracę z organizacjami administracji 
państwowej i samorządowej oraz organizacjami 
upowszechniania kultury, sportu i sztuki; 
h)opiniowanie i zgłaszanie wniosków w sprawie 
odznaczeń i nagród dla twórców, instruktorów i osób 
zasłużonych w propagowaniu działalności kulturalnej; 
i)prowadzenie zajęć tanecznych, wokalnych i 
teatralnych 
j)organizacja wycieczek, obozów: artystycznych, 
sportowych, edukacyjnych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skierniewice 
ul. Jana III 
Sobieskiego 
16K /30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zarząd w składzie: 
Beata Tyborowska 
Róża Tyborowska 
Michał Kalisiak 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nie posiada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uchwała nr  3/2017 
z dnia 13 stycznia 
2017 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nie  posiada 
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 4. 

Stowarzyszenie 
pacjentów z 
nocną napadową 
hemoglobinurią 

23.03. 
2017r. 

1. 
a)działanie na rzecz poprawy diagnostyki  chorób 
rzadkich i poprawy dostępności do leków dla osób 
cierpiących na rzadkie choroby genetyczne. 
 
2.Obszr RP 
 
3. 
a) kontakt z instytucjami publicznymi w zakresie 
ustawodawstwa i regulacji prawnych dotyczących 
leczenia i opieki dla pacjentów z nocną napadową  

 
 
 
 
Skierniewice 
ul.Kpt. M Hali 
   6 m 40  
 
 
 
 

Przedstawiciel 
Jerzy Sobolewski 

 
 
 
 
 
Nie posiada 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Uchwała nr 2/2017 
z  dnia 
21 lutego 2017 r. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nie posiada 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 



hemoglobinurią; 
b) gromadzenie i rozpowszechnianie danych 
dotyczących ustawodawstwa i regulacji prawnych 
dotyczących producentów leków sierocych; 
c)popularyzowanie wiedzy z dziedziny chorób rzadkich  
i leków sierocych  wśród społeczeństwa, zwłaszcza  na  
temat specyfiki choroby – nocna napadowa 
hemoglobinuria; 
d)organizowanie spotkań, wykładów i prelekcji oraz 
innych imprez, mających  na celu informowanie          
o sposobach leczenia oraz dostępności leków; 
e)rozdawanie ulotek i biuletynów informacyjnych o już 
wynalezionych lekach, a także  badaniach nad nowymi 
lekami; 
współpracę  z osobami i instytucjami o podobnych 
celach działania; 
f)prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia; 
wspieranie działań mających na celu inicjowanie           
i kontynuację  badań nad istniejącymi  oraz nowymi 
lekami 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5. 

Stowarzyszenie 
na Rzecz 
Wychowanków 
i  Absolwentów 
Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego 
w Skierniewicach 
Twoja Szansa 

22.05. 
2017 r. 

  
. 

1.Wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i 
młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, 
autyzmem i sprzężoną niepełnosprawnością, także tej, 
która ukończyła obowiązek szkolny, jak również 
wspieranie ich rodziców i opiekunów w zakresie opieki 
nad tymi dziećmi młodzieżą, a także innych osób 
potrzebujących pomocy i porady. 
 
2.Obszar RP 
 
3. 
a) tworzenie warunków sprzyjających 
wszechstronnemu rozwojowi dzieci i młodzieży z 
niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i 
sprzężoną niepełnosprawnością; 
b)inicjowanie i  prowadzenie  różnych form pomocy 
dzieciom, młodzieży z niepełnosprawnością 
intelektualną, ich rodzicom lub opiekunom przez: 
- pozyskiwanie środków na sprzęt rehabilitacyjny           
i terapeutyczny, 
- organizowanie grup wsparcia, 
- organizowanie i finansowanie wycieczek szkolnych 
  i  wypoczynku dla dzieci i młodzieży  z   
niepełnosprawnością intelektualna, autyzmem i 
sprzężoną  niepełnosprawnością: 
c)organizowanie pomocy finansowej i prawnej w 
sytuacji  zagrożenia zdrowia lub życia: 
d)organizowanie zajęć dodatkowych  

    Skierniewice 
ul. Nowobielańska 
      100 

Zarząd w składzie: 
Prezes – Krzysztof 
Nowakowski 
Z-ca Prezesa – 
Cezary Kupiec 
Skarbnik – Mariusz 
Śmiałek 
 
 
 
Z dniem 01.01. 
2021 r. 
Prezes – Beata  
Trochonowicz  

Komisja Rewizyjna: 
Przewodniczący- 
Beata Mulik 
Członek – Alicja 
Kusikowicz 
 
 
 
 
 
 
 
Z dniem 25.06.  
2021 5r. 
Przewodnicząca – 
Bożena Wiercioch 
Członek – Agnieszka  
Zbudniewek 

Uchwała nr 2/2017 
z dnia  
10.05.2017 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nie posiada - - - - 



   

i  pozalekcyjnych  umożliwiających funkcjonowanie w 
środowisku; 
e)organizowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych 
dla grup, które ukończyły obowiązek szkolny; 
f) organizowanie konkursów i wystaw prac dzieci i 
młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, 
autyzmem i sprzężoną niepełnosprawnością; 
g)upowszechnianie wiedzy o niepełnosprawności 
intelektualnej, autyzmie, sprzężonej 
niepełnosprawności; 
h)wspieranie rodziców i opiekunów osób z 
niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i 
sprzężoną niepełnosprawnością, w tym organizowanie 
grup samopomocy; 
organizowanie szkoleń wynikających z potrzeb 
Stowarzyszenia; 
i)współpraca z uczelniami działającymi na terenie 
miasta Skierniewice i innymi oraz organizacjami 
pozarządowymi; 
j)wspieranie akcji profilaktycznych – pozyskiwanie 
środków dla potrzeb poradnictwa; 
organizowanie szkoleń, kursów i warsztatów; 
k)wydawanie broszurek, ulotek i informatorów o 
działalności  Stowarzyszenia; 
l)inną działalność sprzyjającą rozwojowi 
Stowarzyszenia.  
 
 
 

 

Z dniem 25.06. 
2021 r. 
Barbara  Maciejak-
sekretarz 
Teresa Uszyńska-
skarbnik 

       

 6. 
Skierniewicki Klub 
Krótkofalowców 
SP7PBC   

06.06. 
2018 r. 

1. 
a)prowadzenie działalności społecznie użytecznej w 
sferze nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 
upowszechniania  wiedzy i umiejętności na rzecz 
obronności państwa, ratownictwa i ochrony  ludności, 
pomocy ofiarom  klęsk żywiołowych; 
b)działalność dydaktyczna i wychowawcza, rozwój, 
popieranie i ochrona służby radiokomunikacyjnej 
amatorskiej, służby radiokomunikacyjnej amatorskiej 
satelitarnej oraz pokrewnych dziedzin, zwanych łącznie 
krótkofalarstwem. 
 
2.Obszar RP 
 
3. 
a) organizowanie i wspieranie wszelkich form 
kształcenia i samokształcenia, zwłaszcza młodzieży, 
mającego na celu podnoszenia poziomu wiedzy 
technicznej  i radiooperatorskiej; 
b)współpraca z innymi organizacjami i władzami 
lokalnymi w regionie w celu  aktywowania idei 
krótkofalarstwa; 
c)podejmowanie  innych przedsięwzięć, a w 
szczególności organizowanie spotkań, odczytów  lub  
imprez mających na celu popularyzowanie służby  
radiokomunikacyjnej amatorskiej; 
d)prowadzenie działalności klubowej wokół klubu 
SP7PBC. 

Skierniewice 
ul. Kazimierza 
Przerwy-
Tetmajera 5/47 

Przedstawiciel: 
P. Artur Sobiech 

Nie posiada 
Uchwała Nr 
2/2018z dnia 
18.05.2018r. 

Nie posiada - - - - 



7.       Rodzina Najlepszą 
Inwestycją 

10.07. 
     2018 r. 

1. 
a)pomoc dzieciom, młodzieży, dorosłym w 
prawidłowym funkcjonowaniu społecznym, tworzeniu 
więzi rodzinnej; 
b)propagowanie wartości pro-rodzinnych oraz pomoc 
rodzinom i innym osobom w sposób systemowy i 
kompleksowy; 
c)udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 
d)przeciwdziałanie  uzależnieniom i patologiom 
społecznym; 
e)ochrona i promocja zdrowia ,w tym zdrowia 
psychicznego; 
f)prowadzenie działań na rzecz integracji  i  reintegracji 
zawodowej  i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym; 
g)prowadzenie działań z zakresu: nauki,  oświaty i 
wychowania; podtrzymywania tradycji narodowej i 
kulturowej Polski; upowszechniania kultury, sztuki; 
krajoznawstwa, turystyki oraz wypoczynku dzieci i 
młodzieży; upowszechnia kultury fizycznej, 
wychowania  fizycznego, rekreacji; promocji i 
organizacji wolontariatu; działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych; promocji zatrudnienia i aktywizacji 
zawodowej w tym osób bez pracy lub zagrożonych jej 
utratą; upowszechniania i ochrony równych praw 
kobiet i mężczyzn; wspomagania rozwoju społeczności 
lokalnych; upowszechniania zasad ekologii; rozwijania 
kontaktów i współpracy między społeczeństwami i 
społecznościami; rozwoju demokracji; wspomaganie  
techniczne, szkoleniowe, informacyjne organizacji 
pozarządowych: rozwoju organizacji pozarządowych   
w Polsce. 
2. Obszar RP 
3. 
a)działania: edukacyjne, opiekuńczo-wychowawcze, 
profilaktyczne, psychoprofilaktyczne , terapeutyczne, 
psychoterapeutyczne, szkoleniowe na rzecz dzieci, 
młodzieży, rodzin, dorosłych; 
b)wspieranie szeroko pojętego środowiska 
wychowawczego (rodzice, opiekunowie, pedagodzy, 
psycholodzy, pracownicy socjalni itp. poprzez działania 
edukacyjne, doradcze, konsultacyjne, szkoleniowe; 
c)zapewnienie pomocy socjalnej dzieciom, młodzieży, 
rodzinom, dorosłym wywodzącym się z ubogich lub 
patologicznych środowisk, będących w trudnych, 
kryzysowych sytuacjach życiowych, która umożliwi im 
samodzielne  i aktywne funkcjonowanie w 
społeczeństwie; 
d)wypracowywanie efektywnych metod pracy              
z rodzinami, dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, przy 
współpracy kadry merytorycznej; 
e)działalność wydawnicza i popularyzatorska 
propagująca wartości rodzinne oraz upowszechniająca 
wartości rodzinne oraz upowszechniająca metodykę 
pracy z rodzinami, dziećmi, młodzieżą, dorosłymi; 
f)współpraca z instytucjami i organizacjami o 
podobnym profilu działań  lub w zakresie osiągania  
celów Stowarzyszenia, z  terenu Polski i  zagranicy; 
g)wykonywanie zadań, które są zlecone  i 
kontraktowane przez organy i instytucje, w zakresie 
celów wynikających z Regulaminu Stowarzyszenia; 

Skierniewice  
ul. Stefana Okrzei 
1/2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zarząd: 
Waldemar Kiszczak-
Prezes 
Krystyna Górecka-
Wiceprezes 
Danuta Gajek-
Skarbnik 
Radosław Walczak-
Członek 
Andrzej Malka –
Członek 
 
 
 
zmiana składu 
zarządu  dnia 
26.06.2022 r. 
 
Zarząd : 
Waldemar Kiszczak- 
Przewodniczący, 
Członkowie : 
Andrzej Malka 
Radosław Walczak 
Skarbnik –Danuta 
Gajek ( wpis dnia 
03.03.2023 r.) 

Nie posiada 

 
 
Uchwała nr 2/2018 
z dnia  
26.06.2018 r. 

Nie posiada - - - - 



h)prowadzenie ośrodków i placówek realizujących 
zadania na rzecz dzieci, młodzieży, rodzin, dorosłych, 
środowiska wychowawczego, innych organizacji i 
instytucji, które mają charakter konsultacyjny, 
edukacyjny, opiekuńczo-wychowawczy, doradczy, 
psychoprofilaktyczny, terapeutyczny, 
socjoterapeutyczny, psychoterapeutyczny, 
interwencyjny, ochrony zdrowia; w tym prowadzenie 
placówek niepublicznych; 
i)prowadzenie działań w sposób : stacjonarny ( dzienny 
i całodobowy) , ambulatoryjny, w środowisku 
otwartym(w terenie), w formach wyjazdowych ( w tym 
organizowanie form wypoczynku dla dzieci, młodzieży, 
rodzin dorosłych); 
j)ogłaszanie konkursów oraz przyznawanie nagród        
i stypendiów w zakresie celów wynikających                
z Regulaminu Stowarzyszenia; 
k) zatrudnianie do realizacji swych zadań specjalistów 
oraz korzystanie z pomocy wolontariuszy; 
l) tworzenie i wchodzenie w skład  partnerstw 
 publiczno-społecznych. 

8. 

Stowarzyszenie 
Klub Seniora 
„Jutrzenka” w 
Skierniewicach 

19.11. 
2018 r. 

1. 
a) działania na rzecz osób starszych; 
b) popularyzacja wiedzy w dziedzinie nauki i kultury; 
c) wymiana doświadczeń pomiędzy osobami; 
d)utrzymywanie więzi koleżeńskich; 
e)organizacja  zainteresowań o tematyce kulturalnej; 
f)organizacja pomocy dla członków Stowarzyszenia. 
 
2. Obszar RP 
 
3. 
a) spotkania, prelekcje, wystawy, recytacje; 
b)współpraca  z  innymi osobami o podobnych 
zainteresowaniach; 
c)organizacja wycieczek do teatrów, kin ,wieczorki 
literacko-muzyczne; 
d)obchody świąt okolicznościowych; 
e)udział w występach z okazji przeglądów 
artystycznych. 
 
 

Skierniewice 
ul. B. Prusa 
1m.20 

Zarząd: 
Stanisława 
Stankiewicz –Prezes 
Julia Szymczak-Wice 
prezes 
Leszek Szymczak-
Skarbnik 
Marian Stankiewicz-
Członek 

Nie posiada 
Uchwała nr 2/2018 
z dnia 
09.11.2018 r. 

Nie posiada  - - - - 

9. 
Stowarzyszenie 
Przewoźników  
NOVA plus TAXI 

21.01. 
2019r. 

1. 
a)zrzeszanie osób fizycznych działalność w zakresie 
przewozów taxi na terenie miasta Skierniewic 
b)utworzenie jednolitego systemu przewozów 
osobowych. 
2. Obszar RP 
3. 
a)organizacja i utrzymanie w ruchu ciągłym radiowo-
telefonicznej sieci dyspozytorskiej, 
b) zespołowe działanie członków w sieci 
dyspozytorskiej, 
c) przestrzeganie  zasad  etyki zawodowej. 

Skierniewice 
ul. Trzcińska 
17m34 

Przedstawiciel: 
Pan Michał Kobus Nie posiada 

Uchwała nr 3/2019 
z dnia 
 10.01.2019 r. 

Nie  posiada - - - - 



10. 

Stowarzyszenie 
Skierniewce 
2019-
2020,Inicjatywa 
Społeczna 
Budowy Pomnika 
”Przed Bitwą 
Warszawską 
1920” 

16.09. 
2019 r. 

1. 
a)zbudowanie pomnika „Przed Bitwą Warszawską 
1920” upamiętniającego pomoc narodów Europy w 
walce  Polaków o utrzymanie niepodległości Ojczyzny 
w wojnie 1920 roku. 
2.Obszar RP. 
3. 
a)zamówienie projektu Pomnika, 
b)zamówienie wykonawstwa Pomnika, 
c)uzyskanie niezbędnych decyzji   i pozwoleń 
odpowiednich organów, 
d)pozyskanie środków finansowych na zbudowanie 
Pomnika 

Skierniewice 
ul. Stanisława  
Rybickiego 8 
lok.409 

Zarząd: 
Mariusz Marasek – 
Prezes 
Marian Jan 
Grochowski-
Wiceprezes 
Jaromir Grabowski-
Wiceprezes  
Halina Morgaś –
Sekretarz 
Stanisław 
Maciejewski-Skarbnik 

Przewodniczący – 
Czesław Ślusarski 
Członek- 
Jolanta Juraś, 
Marek Kostrzewa 

Uchwała nr 2/2019 
z  dnia  
02.09.2019 r. 

Nie posiada - - - - 

11. Stowarzyszenie 
Wspólny Cel 

30.12. 
2019 r. 

1. 
a) organizacja zajęć dydaktycznych; 
b) organizacja i finansowanie wycieczek dla dzieci; 
c)  ochrona środowiska; 
d) organizacja prelekcji, kursów, szkoleń, konferencji, 
konkursów, wystaw; 
e)  organizacja imprez integracyjnych, promocyjnych, 
kulturalnych; 
f) integracja obywateli; 
g) wspieranie inicjatyw w zakresie realizacji 
przedsięwzięć służących rozwiązywaniu  problemów 
społecznych; 
h) zakup pomocy dydaktycznych, książek, przyborów 
szkolnych. 
2. Obszar RP 
3. 
a) edukację i podnoszenie świadomości społecznej, 
również  przez propagowanie dobrych praktyk; 
b) współpracę  z organizacjami pozarządowymi w 
zakresie ochrony środowiska, integracji obywateli.  
 
 

Skierniewice 
ul. Porucznika 
Gójskiego  6 

Przedstawiciel: 
Sebastian Ziombski 

Nie posiada 
Uchwała nr 2/2019 
z dnia  
18.12.2019 r. 

Nie posiada - - - - 

12. 

Stowarzyszenie 
Pasjonatów 
Historii  i 
Detektoryzmu      
” ZRYW” 

08.03. 
2021 r. 

1. 
a) opieka nad zabytkami, popularyzowanie i 
upowszechnianie wiedzy o zabytkach oraz ich 
znaczeniu dla  historii i kultury, współpraca z organami 
administracji publicznej w zakresie ochrony zabytków i 
dziedzictwa narodowego; 
b) poszukiwanie i pozyskiwanie  zabytków , zgodnie z 
wymogami określonymi przez przepisy szczegółowe; 
c) wspieranie działalności statutowej muzeów ze 
szczególnym uwzględnieniem muzeów znajdujących się 
w regionie; 
d)  popularyzowanie i upowszechnianie historii Polski, 
szczególnie  wśród  dzieci i młodzieży; 
e) prowadzenie prac konserwatorskich, 
restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach 
zgodnie z wymogami  określonymi przez przepisy 
szczegółowe ; 
f) eksploatacja zabytków i innych obiektów o 
charakterze historycznym , zgodnie z wymogami 
określonymi przez przepisy szczegółowe; 
g) sprawowanie opieki w porozumieniu z właściwymi 
organami administracji publicznej nad miejscami walk i 

Skierniewice 
ul. Jasna 20/1 

Zarząd: 
1.Paweł Kwaśniewski 
2.Wiesław Nowak 
3.Arkadiusz Merk 

Nie posiada  Uchwała nr 2/2021 
z  dnia 08.02.2021 Nie posiada - - - - 



męczeństwa , obiektami pamięci narodowej, 
pomnikami, cmentarzami i mogiłami wojennymi; 
h) organizowanie imprez plenerowych zgodnych z 
profilem działalności Stowarzyszenia; 
i) współpraca z instytucjami kultury  
wyspecjalizowanymi  w opiece nad zabytkami ; 
j) promowanie  i wspieranie  kolekcjonerstwa 
przedmiotów o istotnej wartości kulturowej lub 
historycznej, a w szczególności  dzieł sztuki, książek  
oraz eksponatów, przedmiotów  kultury pisanej, 
znaczków pocztowych , numizmatów, broni, maszyn, 
instrumentów muzycznych itp. 
2.Obszar RP. 
3. 
a) prowadzenie  badań archeologicznych  zgodnie z 
obowiązującymi  przepisami; 
b) współpraca ze służbami konserwatorskimi i 
archeologicznymi; 
c) uczestnictwo w imprezach  mających  na celu  
popularyzację historii; 
d) działalność  oświatowa  poprzez prowadzenie 
tematycznych  kół zainteresowań , organizowanie  
odczytów, prelekcji  i spotkań; 
e) wspieranie członków Stowarzyszenia w tworzeniu 
lub rozbudowie posiadanych kolekcji. 
 
 
 
 
 
 

13. 

Stowarzyszenie 
Kawalerii 
Turystyki 

Motocyklowej 
”Excellent Fifty” 

14.07. 
2021 r. 

1. 
a)promowanie miasta  Skierniewice, powiatu 
skierniewickiego oraz województwa  łódzkiego; 
b)kultywowanie tradycji narodowych i patriotycznych 
poprzez wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, 
historycznej, regionalnej i narodowej; 
c) organizowanie rajdów motocyklowych do miejsc 
pamięci narodowej  oraz do miejsc martyrologii 
Polaków; 
d)przypominanie prawdy historycznej o miejscach 
pamięci narodowej oraz Polakach, którzy poświęcili 
życie za  wolną Polskę; 
e) dbanie o prawidłowe relacje międzyludzkie; 
f) pomoc dzieciom z dysfunkcjami oraz rodzinom 
znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej; 
g)wspomaganie i prowadzenie działalności 
charytatywnej; 
h) kształtowanie tolerancji, poczucia odpowiedzialności  
za siebie  i innych użytkowników dróg oraz wrażliwości 
na drugiego człowieka; 
i)edukacja  w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania  
wypadkom; 
j)podnoszenie umiejętności w zakresie techniki jazdy 
na motocyklu; 
k) wspieranie porządku i bezpieczeństwa publicznego 
oraz przeciwdziałanie patologią społecznym; 
l)rozpowszechnianie wiedzy i organizowanie  szkoleń 
na temat pierwszej pomocy przedmedycznej; 
ł)upowszechnianie  kultury fizycznej i działanie na rzecz 
rozwoju turystyki motocyklowej; 
m)ochrona  środowiska . 
2.Obszar RP. 

Skierniewice 
ul. Graniczna 8E 

Zarząd: 
1.Sławomir 
Trochonowicz – 
Prezes 
2. Sławomir Wójcik- 
 Viceprezes-sekretarz 
3.Marek Faryj-
Viceprezes - Skarbnik 

Nie posiada 
Uchwała nr 2/2021 
z dnia  
30.06.2021 r. 

Nie posiada - - - 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. 
a)współdziałanie z władzami rządowymi , 
samorządowymi, muzeami, izbami pamięci narodowej, 
ośrodkami kultury ; 
b)współpracę ze szkołami , uczelniami i innymi 
instytucjami oświatowo-wychowawczymi; 
c) organizowanie i udział w wykładach , prelekcjach, 
szkoleniach ,treningach, kursach, spotkaniach i 
wystawach zbieżnych tematycznie z celami 
stowarzyszenia; 
d)organizowanie kursów i szkoleń z pierwszej pomocy 
przedmedycznej i bezpieczeństwa na drodze; 
e)organizowanie imprez  o charakterze kulturalno- 
oświatowym i turystyczno-sportowych; 
f)organizowanie zjazdów koleżeńskich i zlotów 
motocyklowych; 
g)udział w imprezach rekreacyjnych, w tym imprezach 
dla dzieci i młodzieży; 
h)współpracę  z innymi organizacjami motocyklistów; 
i)upowszechnienie celów statutowych stowarzyszenia 
przy pomocy środków masowego przekazu; 
j) podejmowanie innych zgodnych z prawem 
przedsięwzięć, jakie okażą się celowe dla realizacji 
statutowej działalności. 
 
 

14. 
Skierniewice 

Miasto Widzewa 
w Skierniewicach 

10.02. 
2022 r. 

1. 
a) propagowanie bezpiecznego uczestnictwa w 
meczach Klubu Widzew Łodź  wśród młodzieży 
szkolnej; 
b)zwiększenie  zainteresowania piłką nożną  wśród 
dzieci i  młodzieży; 
c) organizacja ruchu kibicowskiego; 
d)promocja meczów piłki nożnej; 
e)integracja sympatyków Klubu Widzew Łódź w 
Skierniewicach; 
f)przeciwdziałanie patologii i wykluczeniu społecznemu 
g)podnoszenie poziomu życia kibicowskiego; 
h)promocja piłki nożnej jako alternatywnej formy 
spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży. 
2.Obszar RP 
3. 
a)organizowanie towarzyskich meczów piłki nożnej; 
b)organizowanie turniejów zespołów amatorskich w 
piłce nożnej; 
c)organizowanie autokarowych wyjazdów na domowe i 
wyjazdowe mecze Widzew Łódź; 
d)organizowanie spotkań z obecnymi, jak  i byłymi 
zawodnikami Widzewa; 
e)współpracę z przedszkolami i szkołami w 
Skierniewicach i okolicach; 
f)organizacja spotkań integracyjnych dla kibiców 
Widzewa; 
g)działania promujące miasto Skierniewice poprzez 
tworzenie koszulek, szalików i flag z nazwą naszego 
miasta; 
h)skupianie wokół stowarzyszenia firm i instytucji 
wspomagających finansowo realizację celów 
stowarzyszenia; 
i)pozyskiwanie środków na działalność stowarzyszenia; 
j)działania marketingowe mające na celu promowanie 
miasta Skierniewice i Klubu Widzew Łódź; 
 

Skierniewice 
ul. Trzcińska 70 G 

Przedstawiciel: 
Paweł Narewski Nie posiada Uchwała Nr 2 z 

dnia07.02.2022 r. Nie posiada - - - -               



 

15. 

Stowarzyszenie 
”Strobowska 38-
Dobre Miejsce” 

w Skierniewicach 

25.03. 
2022 r. 

1. 
a)zrzeszanie mieszkańców oraz innych osób 
zainteresowanych sytuacją części wspólnych przy 
 ul. Strobowskiej  38; 
b)ochrona interesów członków stowarzyszenia oraz 
podejmowanie działań na rzecz rozwoju 
Stowarzyszenia; 
c)popieranie ogólnospołecznych inicjatyw mających na 
celu poprawę warunków części wspólnych osiedla oraz 
wzrost bezpieczeństwa; 
d)poprawa warunków życia członków Stowarzyszenia; 
e)dbanie o stan techniczny urządzeń będących 
elementami wyposażenia współwłasności 
nieruchomości; 
f)rozwój kultury i zwiększenie udziału w życiu 
kulturalnym regionu; 
g)nawiązywanie kontaktów i wymiana doświadczeń; 
h)nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innymi 
stowarzyszeniami i organizacjami o podobnych celach, 
działającymi na terenie RP i poza jej granicami. 
2.Obszar RP . 
3. 
a)wzmacnianie realizacji i współpracy pomiędzy 
członkami stowarzyszenia ; 
b)przedstawianie właściwym władzom swoich 
postulatów związanych z funkcjonowaniem 
stowarzyszenia w określonych sytuacjach; 
c) wymianę informacji gospodarczych, naukowych i 
legislacyjnych; 
d)organizowanie imprez integracyjnych, rekreacyjnych, 
kulturalno-oświatowych. 
 

Skierniewice 
ul. Strobowska 
 38 G 

Zarząd : 
1.Patryk 
Szcześniewski 
2. Magdalena Bartos 
3.Katarzyna Jaworek 
 

Nie posiada 

Uchwała nr 
3/1/2022 
z  dnia 
 05.03.2022 r. 

Nie posiada - - - - 



16. 

Freewolna Grupa 
Niedzielnych 

Motocyklistów 
”Niedzielne Wilki” 
(w skrócie:FGNM 
Niedzielne Wilki) 

09.08. 
2022 r. 

 

1. 
a) krzewienie i propagowanie turystyki motocyklowej; 
b) organizowanie wypraw i zlotów motocyklowych; 
c) rozpowszechnianie zasad bezpieczeństwa na 
drogach, dbanie i szerzenie zasad bezpieczeństwa 
publicznego oraz kultury osobistej; 
d)podnoszenie umiejętności techniki jazdy na 
motocyklach; 
e) promowanie pozytywnego wizerunku motocyklisty    
w społeczeństwie; 
f) dbałość o ochronę środowiska; 
g) integracja motocyklistów i społeczeństwa lokalnego; 
h)podejmowanie inicjatyw charytatywnych; 
i) promowanie miasta Skierniewice. 
2. Obszar RP 
3. 
a) współpracę z władzami państwa polskiego, 
władzami  samorządowymi, służbami odpowiedzialnymi 
za bezpieczeństwo państwa i obywateli, instytucjami 
kultury, dziedzictwa narodowego i sportu; 
b) przynależność do Polskiego Ruchu Motocyklowego 
1978 i współpracę z innymi stowarzyszeniami i klubami 
motocyklowymi zrzeszonymi w tym ruchu; 
c) organizowanie licytacji, aukcji i zbiórek 
charytatywnych na rzecz osób chorych, w tym także 
poszkodowanych w wypadkach drogowych, w zakresie 
obowiązującego prawa; 
d) organizowanie corocznego ogólnopolskiego zlotu 
motocyklowego w Skierniewicach; 
e) szkolenia, prelekcje, zabawy zarówno dla dorosłych 
jak i dzieci w zakresie edukacji bezpieczeństwa i 
kultury na drodze oraz udzielania pierwszej pomocy; 
f) nagrywanie i emitowanie filmów, wykonywanie 
fotografii, organizowanie wystaw, udział w wywiadach 
w środowiskach masowego przekazu; 
g) działania podejmowane z placówkami edukacyjnymi 
i oświatowymi np. uczelnie, szkoły, przedszkola w 
zakresie działań statutowych. 
 
 

Skierniewice 
ul. Jana III 
Sobieskiego 53 

Zarząd: 
1.Robert Kaczmarek-
Przewodniczący  
2.Andrzej Michalak-
Zastępca 
Przewodniczącego 
3.Grzegorz   
Krzymiński- Skarbnik 
4.Paulina Kaczmarek-
Sekretarz 

Nie posiada 
Uchwała nr  3/2022 
z dnia 
 29.07.2022 r. 

Nie posiada - - - - 

17. Kreatywni Razem  08.09. 
2022r. 

1. 
a) integracja środowiska lokalnego; 
b)integracja społeczności międzynarodowych; 
c)propagowanie twórczości artystycznej, rozbudzanie 
talentów; 
d)wyszukiwanie twórców szczególnie uzdolnionych; 
e)wspieranie inicjatyw na rzecz zagospodarowania 
czasu wolnego dzieci i młodzieży; 
f)organizowanie warsztatów, wernisaży, wystaw,  
imprez artystycznych, integracyjnych, kulturalnych i 
edukacyjnych; 
g)propagowanie działań artystycznych oraz warsztatów 
jako terapii dla uzależnionych, niepełnosprawnych; 
h)wspieranie działalna rzecz osób niepełnosprawnych. 
2.Obszar RP 
3. 
a)uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych, 
kulturowych, organizowanych przez siebie lub 
podmioty obce ; 
b)organizowanie warsztatów artystycznych, wystaw, 
festiwali, spotkań artystycznych i innych imprez 
artystycznych; 
c)działalność popularyzatorską i edukacyjną w obszarze 

Skierniewice 
Ul.Mszczonowska 
11/13 m 23  

Przedstawiciel: 
Piotr Adamczyk Nie posiada 

Uchwała nr 3/2022 
z dnia 06.09.2022 
r. 

Nie posiada - - - - 



artystycznym; 
d)działalność samopomocowa ,szkoleniowa i doradcza, 
inicjowanie, współorganizowanie akcji w celu 
zgromadzenia środków  finansowych na działalność 
statutową stowarzyszenia; 
e) współpraca z instytucjami Państwowymi oraz 
współpraca z organizacjami pozarządowymi w kraju i 
za granicą; 
f)współpraca z władzami Państwowymi i 
samorządowymi oraz placówkami kulturalnymi i 
oświatowymi w celu promowania i organizowania 
twórczości artystycznej; 
g)występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych 
organów administracji; 
h)inne działania realizujące cele statutowe. 

18. 

Skierniewice 
Przyjazne 
Dzieciom-

Najmłodsi Mają 
Znaczenie 

21.11. 
2022r. 

1. 
a) wzmacnianie i wspieranie rozwoju 
najmłodszego społeczeństwa skierniewickiego 
poprzez działalność edukacyjną, społeczną, 
informacyjną, kulturalną, naukową, jej 
upowszechnianie na rzecz rozwoju, równości, 
zaangażowania społecznego; 
b) promowanie wśród nauczycieli przedszkoli 
nowości pedagogiki przedszkolnej, ze 
szczególnym uwzględnieniem rozwoju inwencji 
twórczej u dzieci w wieku przedszkolnym; 
c)prezentacja działalności pedagogicznej z 
dziećmi dla nauczycieli w ramach 
samokształcenia i samodoskonalenia;                                                                                                                                   

d)innowacyjne działania promujące historię, 
sztukę, kulturę miasta Skierniewice;                                                 
e)wzbudzanie u dzieci uczuć patriotycznych          
i zapoznawanie z kulturą naszego regionu;                                 
f) kształtowanie właściwego stosunku do lokalnej 
społeczności i miejscowości, przywiązania do 
rodzinnych stron; 
g)opracowanie i realizowanie własnych 
programów, projektów, warsztatów i akcji 
społecznych z uwzględnieniem form i metod 
rozwijających inwencję twórczą u dzieci;  
h)promocja miasta Skierniewice, lokalnych dóbr  
i instytucji działających na rzecz dzieci i 
młodzieży; 
i)rozwijanie u dzieci zdolności  artystycznych, 
kreatywności i twórczości;                                                        
j) prezentacja szeroko rozumianej twórczości 
dziecięcej w środowisku lokalnym; 
 k)wspieranie wszelkich działań nauczycieli 
przedszkoli zmierzających do celów zgodnych      
z zasadami Stowarzyszenia;   

Skierniewice 
ul. Sosnowa 7 

Przedstawiciel: 
Sylwia Gosik 
 

Nie posiada Uchwała nr 3/2022 
z dnia 17.10.2022r. Nie posiada - - - - 



l)tworzenie i propagowanie nowych baz 
dydaktycznych dla nauczycieli, wspierających 
edukację regionalną i wychowanie patriotyczne;                                                                                                                           
ł) integracja lokalnej społeczności i środowisk 
rodzinnych, tworzenie inicjatyw wspomagających 
wychowawczą rolę rodziny;                                                                                                                                   
m) propagowanie działalności artystycznych 
lokalnych artystów, muzyków, poetów oraz osób 
zasłużonych dla miasta Skierniewice.                                                                                                                        
n) inicjowanie działań zgodnych z kierunkami 
polityki oświatowej państwa;                                                 
o) wykorzystywanie przestrzeni miejskiej dla 
sztuki;                                                                                                
p) ochrona i promocja praw dziecka;                                                                            
r) współpraca z instytucjami  i  stowarzyszeniami 
o podobnych celach;                                                               
s)pozyskanie środków na realizację celów 
stowarzyszenia;                                                                                  
t)organizacja działań wspomagających 
harmonijny rozwój dzieci i młodzieży oraz 
organizowanie  dostępu dzieciom i młodzieży, ich 
rodzicom, opiekunom, nauczycielom, 
wychowawcom do  pomocy psychologicznej, 
pedagogicznej i logopedycznej; 
u)realizowanie zadań profilaktycznych oraz 
wspierających wychowawczą i edukacyjną 
funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym 
wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu 
problemów dydaktycznych i wychowawczych; 
w) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki 
uzależnień i innych problemów dzieci  i 
młodzieży. 
2.Obszar RP. 
3. 
a) organizację i prowadzenie szkoleń, treningów, 
warsztatów, seminariów, konferencji  i inne 
działania edukacyjne; 
b) tworzenie programów i  materiałów 
edukacyjnych; 
c) organizację wydarzeń kulturalnych  
 i edukacyjnych oraz kampanii społecznych, 
przeglądów; 
d) przeprowadzanie szkoleń z obszaru 
ochrony zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży 
oraz ich rodzin. Szkoleń wspierających 
działalność nauczycieli i wychowawców;.                                                             
e) prowadzenie działalności naukowej, 
oświatowej i badawczej; 
f) prowadzenie działalności kulturalnej, 
promocyjnej i informacyjnej; 
g) publikacje; 



h) prowadzenie działalności wydawniczej; 
i) pozyskiwanie i szkolenie wolontariuszy; 
j)przyznawanie nagród i wyróżnień; 
k) współdziałanie z poradniami, przedszkolami, 
szkołami i placówkami oraz organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami 
świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i 
młodzieży ,ich rodzicom oraz nauczycielom; 
l)doposażenie  gabinetów terapeutów-
specjalistów w placówkach przedszkolnych, 
szkolnych świetlicach środowiskowych w 
materiały edukacyjne, terapeutyczne, 
dydaktyczne.  
 
 
 

19. OH! SZTUKA      06.12. 
     2022 r. 

1. 
a) prowadzenie działalności  artystycznej, 
kulturalnej i edukacyjnej oraz wspieranie 
rozwoju sztuki; 
b)promowanie miasta Skierniewice poprzez 
działania artystyczne;        
c)integrowanie osób zainteresowanych 
powstawaniem i promowaniem idei 
artystycznych; 
d)działalność na rzecz integracji różnych 
środowisk oraz grup zagrożonych 
wykluczeniem wynikającym z różnic 
społecznych, rasowych, etnicznych, 
płciowych, religijnych, kulturowych oraz 
ekonomicznych; 
e)wspieranie i integracja młodych twórców, 
profesjonalistów i amatorów; 
f)współpraca z instytucjami  zajmującymi  się 
działalnością artystyczną; 
g)tworzenie w Skierniewicach aktywnego 
środowiska artystycznego; 
h)wspieranie członków Stowarzyszenia w 
realizacji zamierzeń artystycznych; 
i)działalność charytatywna; 
j)podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji 
narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 
rozwój świadomości kulturowej. 
2.Obszar RP. 
3. 
a) organizowanie i prowadzenie działalności 
artystycznej, kulturalnej oraz edukacyjnej; 

b)upowszechnianie i promowanie kultury, 
twórców, twórczości i samego 
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stowarzyszenia; 
c)współpracę z artystami profesjonalnymi i 
amatorskimi; 
d)współpracę z wszelkimi osobami i 
jednostkami administracji rządowej 
i samorządowej, organizacjami 
pozarządowymi, szkołami, placówkami 
kultury oraz instytucjami o podobnych celach 
działania w celu tworzenia projektów 
artystycznych i kulturalnych; 
e)współpracę ze środkami masowego 
przekazu w promocji kultury oraz 
propagowaniu sztuki (audycje radiowe i 
telewizyjne, informacje i artykuły prasowe; 
f)współpracę i wzajemną pomoc członków 
Stowarzyszenia; 
g)wspieranie inicjatyw artystycznych 
artystów mało znanych i grup nieformalnych 
h)organizowanie wydarzeń kulturalnych w 
celu rozwoju i promocji młodych artystów; 
i)organizowanie warsztatów twórczych dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych. 
 


