
 

                                                                                   Pełna nazwa organizacji: 

                                                                 Towarzystwo Przyjaciół Bielin 

 

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: 666-070-117 

Numer faksu: 41-30-26-105 

Adres strony 

internetowej: 

brak 

Adres poczty e-mail: andrzej.drogosz@wp.pl 

 

Status prawny organizacji 

����  Fundacja  

����  Organizacja z umowy Państwo-Kościół 

X  Stowarzyszenie zarejestrowane  

����  Stowarzyszenie zwykłe 

����  Związek Stowarzyszeń zarejestrowany  

����  Porozumienie niezarejestrowane 

����  Wydzielona część (koło, oddział) innej organizacji – jakiej: ______________________ 



______________________________________________________________________ 

����  Przedstawicielstwo organizacji zagranicznej – jakiej: __________________________ 

______________________________________________________________________  

����  Inne: ________________________________________________________________ 

 

Dane identyfikacyjne: 

Rok rejestracji: 2001 

Nr REGON:  292406388 

Nr KRS 0000041421 

Nr NIP 6572502533 

 

Numer konta organizacji*: 93848500093006138820000001 

 

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

wyszczególnieniem funkcji: 

1. Andrzej Drogosz – prezes 

2. Danuta Jóźwik – wiceprezes 

3. Aneta Maruszak – sekretarz 

4. Dorota Gawęcka – skarbnik 

5. Stefan Iwan – członek zarządu 

6. Stanisław Łebek – członek zarządu 

 

Ogólna liczba zarejestrowanych członków organizacji …………………… 

Liczba członków aktywnie działających …………………… 

Liczba członków wspomagających/ honorowych …………… 

Informacje dotyczące rodzajów prowadzonej działalności: 

Upowszechnianie wiedzy o historii, pielęgnowanie tradycji, ochrona i zabezpieczanie 
zabytków kultury duchowej i materialnej, organizacja i udział w imprezach 



kulturalnych, wzmacnianie więzi środowiskowych, organizacja imprez turystycznych, 
prowadzenie funduszu stypendialnego.  
Liczba osób, objętych pomocą (wsparciem) w skali roku oraz doświadczenia  

i  osiągnięcia: 
 
W ostatnim roku stowarzyszenie przeprowadziło remont zabytkowej kaplicy w 
Makoszynie (dotacja UG Bieliny), wykonało nowe schody wejściowe z piaskowca do 
tej kaplicy (dotacja ŚWKZ w Kielcach), przeprowadziło renowację 3 zabytkowych 
nagrobków, ogrodzenia żeliwnego i uporządkowało otoczenie lapidarium na 
cmentarzu parafialnym w Bielinach (środki z przeprowadzonej kwesty oraz dotacja 
ŚWKZ w Kielcach), przeprowadziło czwartą kwestę na rzecz ratowania zabytkowych 
nagrobków, zorganizowało gminną uroczystość Święta Niepodległości (dotacja UG 
Bieliny), zorganizowała warsztaty muzyczne dla członków Chóru TPB i nagranie płyty 
(dotacja FIO 2009), uzyskała środki na zakup sprzętu sportowego do prowadzenia 
areobiku (Świętokrzyski Program Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na Obszarach 
Wiejskich) oraz środki dla zespołu „Bielinianki” na zakup strojów, instrumentu oraz 
nagranie płyty (Świętokrzyski Program Odnowy Wsi),  zorganizowała cykl wycieczek 
pieszych po Górach Świętokrzyskich (dotacja UG Bieliny), przyznała stypendia im. Ks. 
Karola Teligi dla uzdolnionej młodzieży (dotacja UG Bieliny oraz środki własne), 
przygotowywała publikacje z historii gminy do „Gazety Bielińskiej” oraz wydawnictwo 
okolicznościowe „Bielińskie ścieżki do Niepodległej”. 

 


