
Pełna nazwa organizacji: 

 

Klub Sportowy „Nidzianka” w Bielinach 
 

 

 

Dokładny adres siedziby organizacji: 

Ulica 

 
ul. Partyzantów  Nr domu 17 

Miejscowość 

 
Bieliny 

Kod pocztowy 

 
26-004 Poczta Bieliny 

Powiat 

 
kielecki Województwo świętokrzyskie 

 

Dane kontaktowe: 

Numer telefonu: 

 
41 302 50 94 

Numer faksu: 

 
41 302 61 07 

Adres strony internetowej: http://ksnidzianka.futbolowo.pl/ 

Adres poczty e-mail: 

 
- 

 

Status prawny organizacji 

 

 

-Kościół 

X Stowarzyszenie zarejestrowane  

 

 

 

– jakiej: ___________________________ 

– jakiej: ________________________________ 

______  

 

 

Dane identyfikacyjne: 

Rok rejestracji: 15.02.2000r. 

Nr REGON:   291157316 

Nr KRS 0000367886 

Nr NIP 657-20-90-042   

 

Numer konta organizacji*:  49 8485 0009 3010 2515 2000 0001   

Nazwa banku: Bank Spółdzielczy Daleszyce – Górno w Daleszycach o/ Bieliny 



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

funkcji: 

 

1. Jerzy Kurkowski - Prezes 

2. Dariusz Kołbuc - V-ce Prezes ds. Sportowych 

3. Zbigniew Klimek - V-ce Prezes ds. Organizacyjnych 

4. Magdalena Kowalczyk - Skarbnik 

5. Mateusz Pindral - Sekretarz 

6. Szczepan Maciejski - członek 

7. Jerzy Skrzyniarz - członek 

8. Hubert Iwan - członek  

 

Ogólna liczba zarejestrowanych członków organizacji: 60  

Liczba członków aktywnie działających: 30  

Liczba członków wspomagających/ honorowych: 15 

 

Informacje dotyczące rodzajów prowadzonej działalności: 

 krzewienie   kultury  fizycznej  rozumianej  jako  wiedza,  wartości,  zwyczaje,  działania  

podejmowane  dla  zapewnienia  rozwoju  psychofizycznego,  wychowania,  doskonalenia  

uzdolnień  i  sprawności  fizycznej  człowieka,  a  także  dla  zachowania  oraz  

przywracania  jego  zdrowia 

 tworzenie odpowiednich warunków dla uprawiania sportu przez  członków  

Stowarzyszenia  i  jego  sympatyków,  

 uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania     

Stowarzyszenia, 

 dbanie  o  rozwój różnych zainteresowań sportowych członków  Stowarzyszenia  i  jego   

sympatyków  oraz stałe podnoszenie  ich  poziomu sportowego. 

 współpraca z władzami rządowymi, samorządowymi i oświatowymi działającymi na 

terenie działania Stowarzyszenia,  

 zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi, 

  popularyzacja zasad aktywnego wypoczynku oraz zasad „fair play”, 

 upowszechnianie wiedzy o zdrowym i sportowym stylu życia, 

 współdziałanie w inicjowaniu i koordynacji zajęć rekreacyjnych dla członków   

i  sympatyków  Stowarzyszenia  a  także  dla  dzieci i młodzieży,  

 udzielanie pomocy i ochrony prawnej swoim członkom, 

 prowadzenie działań  społecznie  użytecznych  w  zakresie: ochrony  i  promocji  zdrowia 

nauki,  edukacji,  oświaty  i  wychowania,  

 upowszechnianie  kultury  fizycznej  i  sportu 



 podejmowanie działań promujących  Stowarzyszenie 

 

Liczba osób, objętych pomocą (wsparciem) w skali roku oraz doświadczenia  

i  osiągnięcia: 

59 osób: drużyna Senior – 21 zawodników, drużyna Orlik Starszy – 18 zawodników, drużyna 

Junior Młodszy – 20 zawodników  

 

Osiągnięcia i doświadczenia                                      

W marcu/kwietniu drużyny przystąpiły do rundy wiosennej sezonu 2010/2011. Drużyna 

Seniorów spadła z ligi okręgowej do klasy A grupa I mimo, że w rundzie wiosennej była 

jedną z najlepszych drużyn (3 miejsce pod względem zdobyczy punktowej) i do pozostania  

w dotychczasowej grupie rozgrywkowej brakło zaledwie 3 punktów, Orlik Starszy –  

3 miejsce, natomiast Juniorzy Młodsi uplasowali się na  miejscu 1 w swoich rozgrywkach,  

W sierpniu 2011 zespoły przystąpiły do rozgrywek rundy jesiennej. Rundę jesienną Sezonu 

2011/2012 zespoły zakończyły następująco: Seniorzy – 1 miejsce ( 36 pkt., 7 pkt. Przewagi 

nad drugą w kolejności drużyną), Orlik Starszy  – 4 miejsce (6 pkt.),  Junior Młodszy -  

1 miejsce (22 pkt.) 

W rundzie jesiennej Sezonu 2011/2012 łącznie dla: 

- drużyny Seniorów odbyło się w okresie sierpień - listopad: 120 h treningów 

- drużyny Orlików Starszych odbyło się w okresie sierpień - listopad: 100 h treningów 

- drużyny Junior Młodszy odbyło się w okresie sierpień - listopad: h 108 treningów 

W rundzie jesiennej Sezonu 2011/2012 :  

- drużyna Seniorów wzięła udział w 6 meczach wyjazdowych i 7 meczach zorganizowanych 

na stadionie w Bielinach 

- drużyna Orlików Starszych wzięła udział w 6 meczach wyjazdowych i 6 meczach na 

stadionie w Bielinach 

- drużyna Junior Młodszy wzięła udział w 5  meczach wyjazdowych i 6 meczach na stadionie 

w Bielinach.  


