
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

Uczniowskiego Klubu Sportowego „Piast-B” 
za rok 2017 

 
 

Uczniowski Klub Sportowy „PIAST-B” funkcjonuje od 26 listopada 2013r. 
W skład Zarządu Klubu wchodzą następujące osoby: 
 
PREZES: Michał Huzarski 
WICEPREZES: Anna Bielecka 
CZŁONEK: Piotr Próchniak 
 
 Dnia 16 grudnia 2013r. Klub został zarejestrowany w ewidencji klubów sportowych 
prowadzonej przez Starostę Słupskiego. 
 W ramach „ Programu współpracy Gminy Kobylnica z organizacjami pozarządowymi  
I innymi organizacjami prowadzącymi działalnośd pożytku publicznego w 2017 roku” oraz 
ogłoszonego konkursu przez Wójta Gminy Kobylnica, Uczniowski Klub Sportowy „PIAST-B” 
złożył w ubiegłym roku trzy oferty na realizację zadania A- wspieranie udziału organizacji 
pozarządowych w realizacji imprez i zawodów sportowych. 
 
 W opracowaniu wniosku uczestniczyli Prezes oraz członek Klubu- nauczyciele 
wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej w Kobylnicy, a głównym celem złożonych ofert 
było pozyskanie środków na organizację trzech zadao, imprez sportowych oraz realizację 
celów statutowych. 
 
1. Szkolenie siatkówki, w ramach tego zadania uczniowie gimnazjum z rocznika 
2001,2002,2003 oraz dziewczęta z rocznika 2007 i 2008. 
2. Zajęcia ogólnorozwojowe dla uczniów z rocznika 2007-2010 
3. Turniejowe Potyczki- turniej siatkówki, turniej koszykówki, zawody unihokeja. 
 
 Łączny koszt realizowanych zadao wyniósł 57 564,67 PLN, w tym wnioskowana kwota 
dofinansowania wyniosła 56 103,14 PLN. 
W ramach realizacji w.w zadao publicznych został zakupiony sprzęt sportowy, komplety 
strojów sportowych, finansowane były turnieje wyjazdowe. 
Wymienione imprezy sportowe obsługiwane były przez wykwalifikowaną kadrę sędziowską i 
trenerską oraz zabezpieczone opieką medyczną. 
Zadania zostały zrealizowane, a sprawozdania zgodnie z obowiązującymi terminami zostały 
złożone w Urzędzie Gminy Kobylnica. 
 
W skład członków uczęszczających na zajęcia na koniec roku 2017 wchodziło 70 dzieci, 
uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Kobylnicy: 
 
Turnieje, w jakich udział wzięli członkowie UKS Piast: 
- I Edycja Kobylnickiej Ligi Minisiatkówki- łączna ilośd uczestników 150 osób, w tym 30 
członków UKS 



- Turniej minisiatkówki o Puchar Wójta Gminy Kobylnica- łączna ilośd 100 osób- w tym 20 
członków UKS 
- Turniej unihokeja o Puchar Wójta Gminy Kobylnica- łączna ilośd 70 osób- w tym 15 
członków UKS 
- Turniej koszykówki o Puchar Wójta Gminy Kobylnica- łączna ilośd 50 osób- w tym 12 
członków UKS 
- Turniej eliminacyjny Kinder+sport- Chwaszczyno- łączna ilośd 100 osób- 10 członków UKS 
- II Turniej eliminacyjny Kinder+ sport- Chwaszczyno- łączna ilośd 100 osób- 10 członków UKS 
- Ogólnopolski turniej minisiatkówki w Połczynie Zdrój-łączna ilośd osób 200- 8 członków UKS 
- Ogólnopolski turniej minisiatkówki w Gryficach- łączna ilośd osób 100- 8 członków UKS 
- Turniej minisiatkówki w Łebieniu-n łączna ilośd osób- 80- członków UKS 15 
- Turniej minisiatkówki w Starogardzie Gdaoskim- 150 osób- 15 członków UKS 
- Udział drużyny kadetów w wojewódzkiej lidze siatkówki- łączna ilośd meczów: 5- członków 
UKS -12 osób 
- „Gwiazdkowa Zabawa Sportowa”- nauczyciele wychowania fizycznego, władze Gminy, 
dyrekcja szkoły- członkowie UKS- 50 osób 
- „Piknik rodzinny”- członkowie UKS, rodzice, dyrekcja szkoły- łącznie 50 członków UKS 
 
W ramach dwóch zadao Uczniowski Klub Sportowy zrealizował łącznie 150 jednostek 
treningowych dla członków UKS. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu, od stycznia 
2017r. do grudnia 2017r. w dwóch grupach po około 30 osób, łącznie z czterema 
wykwalifikowanymi trenerami.  
 
 
 
  


