
Pełna nazwa organizacji 
 

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY   

 

 

 

Dokładny adres siedziby organizacji: 
Ulica 
 

Partyzantów Nr domu 17 

Miejscowość 
 

Bieliny 

Kod pocztowy 
 

26-004 Poczta Bieliny 

Powiat 
 

kielecki Województwo Świętokrzyskie 

 
Dane kontaktowe: 
Numer telefonu: 
 

796115414       (41) 31-77-461 

Numer faksu: 
 

- 

Adres strony 
internetowej: 

- 

Adres poczty e-mail: 
 

mlefek@wp.pl 

 
Status prawny organizacji 
 
����  Fundacja  
����  Organizacja z umowy Państwo-Kościół 
XStowarzyszenie zarejestrowane  
����  Stowarzyszenie zwykłe 
����  Związek Stowarzyszeń zarejestrowany  
����  Porozumienie niezarejestrowane 
����  Wydzielona część (koło, oddział) innej organizacji – jakiej: ______________________ 
______________________________________________________________________ 
����  Przedstawicielstwo organizacji zagranicznej – jakiej: __________________________ 
______________________________________________________________________  
����  Inne: ________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
 
Dane identyfikacyjne: 
Rok rejestracji:  
Nr REGON:  291531750 
Nr KRS - 
Nr NIP 6572379191 



 

Numer konta organizacji*1:  

- 

Imiona i nazwiska osób, wchodzących w skład zarządu organizacji, z wyszczególnieniem 

funkcji : 

 
1. Roman Lefek - Prezes 

2. Dariusz Wiącek - Sekretarz 

3. Sławomir Jakubowki - Członek 

4. Edward Bąk - Członek 

5. Katarzyna Różycka - Członek 

6. Mateusz Pindral - Członek 

 

Liczba członków wspomagających/ honorowych  

10-12 

 
Informacje dotyczące rodzajów prowadzonej działalności: 
 
W swoim statucie głównym zadaniem organizacji jest propagowanie sportu masowego wśród 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Bieliny.  UKS zajmuje się  
w swej działalności organizacją zawodów sportowych szkolnych, gminnych, powiatowych,  
a także obozów sportowych.  
 

 
Liczba osób, objętych pomocą (wsparciem) w skali roku oraz doświadczenia  
i  osiągnięcia: 
 
UKS swoją działalnością obejmuje dzieci i młodzież z terenu Gminy Bieliny poprzez 
organizację zawodów sportowych szkolnych oraz gminnych, zajęć sportowych. 
 
Osiągnięcia i doświadczenia 

Finał wojewódzki w piłce nożnej 4 miejsce  
Finał wojewódzki „Piłkarska kadra czeka” 3 miejsce 
Zorganizowanie obozów sportowych w Bieszczady i do Zakopanego dla młodzieży 
zrzeszonej w UKS. 
Organizacja wspólnie z Centrum Kultury i Sportu w Bielinach w okresie od sierpnia do 
października 2010 r. Amatorskiej Ligii Małych Ojczyzn w piłkę nożną. Wzięło w niej udział 
7 drużyn: Kowalka Belno, Napęków, Makoszyn, Wieprzowe Wzgórze, Huragan Bieliny, 
Katalonia, Zeimmery. Uczestnikami Amatorskiej Ligi „Małych Ojczyzn"  byli mieszkańcy 
gminy Bieliny. 
 
                                                 
1 Za Państwa zgodą informacja o numerze konta Państwa organizacji zostanie umieszczona na stronie Internetowej 
www.bieliny.pl, co ułatwi potencjalnym sponsorom wsparcie organizacji, a Członkom umożliwi  wpłatę składek członkowskich 


