Sprawozdanie Merytoryczne z działalności Stowarzyszenia
„UKS - Jedynka Kórnik” w 2016 roku
1. Podstawowe informacje o Stowarzyszeniu
Stowarzyszenie „UKS – Jedynka Kórnik” jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Poznaniu pod numerem 0000570210 od dnia 07-08-2015r. Swoją działalność jednak
prowadzi od 02-04-2000r, od tego roku było zarejestrowane w Rejestrze Uczniowskich Klubów Sportowych Starostwa Poznańskiego. Siedzibą Stowarzyszenia jest Plac Niepodległości
28, 62-035 Kórnik, NIP 777-24-53-685, Regon 639727606.
Cele statutowe Stowarzyszenie :
1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
2. Rozwijanie zainteresowań sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
3. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
4. Ochrona i promocja zdrowia poprzez sport,
5. Inicjowanie, wspieranie i organizowanie działalności sportowej.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a.

Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego szczególnie w takich

dyscyplinach sportowych jak: - kolarstwo, piłka nożna, tenis stołowy, strzelectwo sportowe,
łucznictwo, pływanie, siatkówka, badminton

i innych powołanych do życia w wyniku

zainteresowań członków,
b. Angażowanie wszystkich do różnorodnych form aktywności ruchowej, dostosowanych do
wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych, wpływające na wypracowanie lub
poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych,
c. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze całego kraju i
zagranicą.
d. Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych

oraz stwarzanie

warunków dla zapewnienia wszechstronnego rozwoju, sprawności fizycznej i umysłowej,
e. Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego- wyścig, turniej, liga
itp.
f. realizowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w ramach wspierania zadań
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publicznych przez władze państwowe i samorządowe różnego szczebla,
g.

Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w

realizacji zadań sportowych Stowarzyszenia,
h. Udział w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
i. Organizowanie szkoleń, zgrupowań szkoleniowych, obozów sportowych dla członków w
kraju i zagranicą,
j. Współdziałanie z różnymi stowarzyszeniami i organizacjami w zakresie promocji sportu
oraz ochrony i promocji zdrowia poprzez sport.
k. Promocję zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień poprzez aktywność ruchową,
l. Działalność promocyjną i reklamową stowarzyszenia oraz sponsorów.
Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego, działalność
odpłatną pożytku publicznego w zakresie działalność statutowej. A od 2015 roku działalność
gospodarczą związaną ze sportem oraz działalność agencji reklamowych. Dochód z
działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i jest na te cele
przeznaczany.

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych.
Działalność Klubu jest bardzo różnorodna, Klub nie skupia się na jednej dyscyplinie
sportu, ale szeroko realizuje cele rozwijania zainteresowań sportowych wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych. W 2016 roku Klub prowadził szkolenie w 3 sekcjach dla dzieci i
młodzieży: sekcji kolarskiej, sekcji łuczniczej, sekcji pływackiej. W ten sposób realizował cel
w postaci planowania i organizowania pozalekcyjnego życia sportowego, stwarzania
warunków dla zapewnienia wszechstronnego rozwoju, sprawności fizycznej i umysłowej.
Młodzież naszego Klubu uczestniczyła w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa dzieci
i młodzieży. Efektem tegorocznej pracy zawodników sekcji kolarskie było zdobycie 328,50
punktów w tym współzawodnictwie. Natomiast zawodnicy sekcji łuczniczej w kategorii
młodzik na Mistrzostwach Polski zdobili 13 punktów. W klasyfikacji klubów uczestniczących
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we współzawodnictwie sportu dzieci i młodzieży na 3474 klubów z całej Polski UKSJedynka Kórnik zajął 53 miejsce, siódme wśród klubów Wielkopolski i pierwsze w powiecie
poznańskim a trzecie miejsce w Polsce wśród klubów kolarskich.
Klub zorganizował w tym roku szereg zgrupowań szkoleniowych w kraju i jedno w Hiszpanii
(to dla zawodników sekcji kolarskiej). Promocję zdrowego

stylu życia wolnego od

uzależnień poprzez aktywność ruchową Klub realizował

między innymi poprzez

zorganizowanie dwóch festynów rowerowych dla dzieci i młodzieży oraz cyklu turniejów w
tenisie stołowym, strzelectwie sportowym, rzucie lotką oraz badmintonie i łucznictwie.
Dodatkowo był organizatorem Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej, Ligi piłki nożnej na hali
FUTSAL, Kórnickiej Ligi Siatkówki Amatorów. Od roku 2012r drużyna tenisistów pod
nazwą SKS Sokół Radzewo uczestniczy w rozgrywkach IV Ligi Tenisa Stołowego. Po raz
pierwszy przy współpracy z sympatykami biegania zorganizował bieg po ulicach Kórnika na
10km pod nazwą Bieg Zamoyskiego. Poprzez te wszystkie działania Klub realizował cel w
postaci inicjowania wspierania i organizowania działalności sportowej na terenie gminy
Kórnik. Rok 2016 był też bogaty w realizowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu
w ramach wspierania zadań publicznych przez władze samorządowe i powiatowe. Klub
realizował 10 zadań współfinansowanych przez Miasto i Gminę Kórnik oraz 6 zadania
współfinansowane przez powiat poznański. Otrzymaliśmy również nagrodę za zajęcie IV
miejsca w Polsce w klasyfikacji klubów z gmin 20-50 tys. mieszkańców z Ministerstwa
Sportu i Turystyki

oraz dofinansowanie z Programu Klub. Wszystkie zadania zostały

rozliczone prawidłowo i w terminie przewidzianym w umowach. Do głównych zdarzeń
prawnych mających wpływ na działalność Klubu i jego sytuację finansową należą:
- podpisanie umów na realizację zadań z Miastem i Gminą Kórnik,
- podpisanie umów na realizację zadań z powiatem poznańskim,
- podpisanie umów z zleceniobiorcami,
- podpisanie porozumienia o współpracy z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym,
- podpisanie umów o sponsoring sportowy,
- uchwalenie regulaminu przyznania stypendiów i regulaminu nagród i wyróżnień.
- podpisanie umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki na realizację programu Klub.
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3. Informację o prowadzonej działalności gospodarczej.
Od 2015 roku Klub prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu
usług promocyjnych, reklamowych i marketingowych głownie w celu pozyskania środków na
działalność statutową. W związku z tymi usługami Klub jest czynnym podatnikiem Vat.
Wyniki na prowadzonej działalności w poszczególnych latach przedstawia tabela:

Rok

Przychody

2015
2016

73 000,00

Koszty

Wynik na działalności

0,00

73 000,00

234 815,73 94 505,72

140 310,01

4. Informacje o pracach Zarządu Stowarzyszenia.
Zarząd Stowarzyszenia „UKS - Jedynka Kórnik” wybrany został na Walnym Zebraniu
16 czerwca 2014 roku. Prezesem był Seweryn Waligóra, sekretarzem Maciej Brylewski,
skarbnikiem Marzena Brylewska, członkami zarządu Robert Taciak i Karol Niemier. W
związku z rezygnacją z pełnienia funkcji przez prezesa Klubu, dnia 18.04.2016r odbyło się
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków na którym ukonstytuował się następujący skład
zarządu:
Prezes: Maciej Brylewski
Sekretarz: Robert Taciak
Skarbnik: Marzena Brylewska
Członek zarządu: Karol Niemier
Członek zarządu: Dariusz Wawrzyniak
Skład Komisji Rewizyjnej pozostał bez zmian, a członkami jej są:
Przewodnicząca: Natalia Morzyńska - Piasecka
Sekretarz: Jolanta Walczak
Członek Komisji: Bartosz Górka
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W okresie sprawozdawczym Zarząd Stowarzyszenia UKS - Jedynka Kórnik odbył 8
protokołowanych zebrań, podczas których podjętych zostało 10 Uchwał. Tematyka
posiedzeń między innymi dotyczyła:
- ustalenia nowego wzoru deklaracji członkowskich,
- ustalenia wysokości składek członkowskich,
- ustalenia źródeł finansowania działalności statutowej,
- wprowadzenia zmian w Banku oraz w KRS w związku z zmianą składu Zarządu,
- wyznaczanie terminu Walnego Zebrania Członków,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego Klubu.
- przyjęcia oraz wykreślenia członków Klubu,
- analizy sytuacji finansowej oraz sprawdzenia poszczególnych etapów realizacji zadań
zleconych,
- przyjęcia uchwał w zakresie likwidacji funduszu specjalnego, ustalenia wysokości
stypendiów sportowych oraz nagród za osiągnięcia,
- informacji o osiągnięciach naszych zawodników.
Komisja Rewizyjna odbyła dwa posiedzenia, pierwsze 18.04.2016r w celu sprawdzenia dokumentacji finansowej i zaopiniowania sprawozdania finansowego i merytorycznego
Klubu za rok 2015. Drugi posiedzenie miało miejsce 01-07-2016r, na którym wyznaczono
reprezentanta stowarzyszenia do podpisywania umów z członkami zarządu.
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5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł
Przychody organizacji:

654 431,37

Przychody organizacji z działalności gospodar-

234 815,73

czej ( sprzedaży usług)
Dotacje

195 247,09

Miasto i Gminy Kórnik

127 242,00

Powiat Poznański

38 005,21

MSiT z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

29 999,88

w tym:
-nagroda za uzyskane punkty w współzawodnictwie dzieci i młodzieży,
- „Program Klub”
Inne przychody operacyjne – przychody działal-

15 000,00
14 999,88
158 102,21

ności statutowej nieodpłatnej
Składki brutto określone statutem

17 189,00

wsparcie finansowe z Wielkopolskiego Stowa-

65 419,60

rzyszenia Sportowego
wpłaty, darowizny od osób fizycznych i praw-

73 859,11

nych, nadwyżka z roku 2015
Inne przychody operacyjne
Przychody z działalności statutowej odpłatnej

1 634,50
66 266,34

W strukturze zrealizowanych przychodów w 2016 roku znaczną część stanowią przychody z
działalności gospodarczej aż 35,88% wszystkich przychodów. Klub w trakcje roku realizował kilka projektów współfinansowanych ze środków budżetu gminy i powiatu. Po raz
pierwszy otrzymaliśmy nagrodę za uzyskane punkty w współzawodnictwie dzieci i młodzieży
z MSiT z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz dofinansowanie w ramach „Programu
Klub”. Od kilkunastu lat Klub współpracuje z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym
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-dzięki tej współpracy otrzymujemy środki z Urzędu Marszałka Województwa Wielkopolskiego i środków bezpośrednio przekazanych było 65 419,60zł, przy czym dodatkowo WSS
sfinansował zgrupowania szkoleniowe sekcji kolarskiej w kwocie 21 982,40zł. co w sumie
dało kwotę 87 402,00zł. Otrzymane wsparcie finansowe od Fundacji Zakłady Kórnickie oraz
różnych firm i osób fizycznych współpracujących z nami i wspierających naszą działalność
przeznaczone było na działalność statutową. Powstały w 2016 roku zysk z działalności gospodarczej Zarząd postanawia przeznaczyć w całości na działalność statutową.
6 . Informacja o świadczeniach, realizowanych przez organizację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń
Nazwa zadania w ramach celów statutowych
Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji kolarskiej, organizacja
zgrupowań szkoleniowych oraz szkółka kolarska z czego
sfinansowanych :
- z dotacji Miasta i Gminy Kórnik
- z dotacji powiatu poznańskiego
- z Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe
- z MSiT nagroda
- z MSiT Program Klub
- z innych źródeł w tym działalności
XVIII Ogólnopolski wyścig na rowerach górskich XLV
Wielki Festyn Rowerowy dla Dzieci z czego sfinansowanych:
-z dotacji Miasta i Gminy Kórnik
- z innych źródeł w tym działalności
XVII Ogólnopolskie Kryterium Kolarskie o Puchar Burmistrza XLVI Wielki Festyn Rowerowy dla Dzieci z czego sfinansowanych:
- z dotacji Miasta i Gminy Kórnik
- z innych źródeł w tym działalności
„Ćwicz oko i dłonie w ojczyzny obronie XVI cykl turniejów
w tenisie stołowym strzelectwie sportowym i rzucie lotką”
w tym Memoriał Marka Serwatkiewicza z czego :
- z dotacji Miasta i Gminy Kórnik
- z dotacji powiatu poznańskiego
- z innych źródeł
- z wpłat od uczestników

Poniesione koszty w 2016 roku
306 022,87

92 200,00
22 830,00
63 164,60
15 000,00
5 830,28
106 997,99
3 750,24

2 500,00
1 250,24
8 550,71

6 000,00
2 550,71
5 291,75

2 000,00
1 000,00
619,75
1 672,00
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„Śladami Robin Hooda Legolasa i Zuzanny Pevensie ”organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w łucznictwie w tym organizacja zgrupowania szkoleniowego z czego sfinansowane:
- z dotacji Miasta i Gminy Kórnik
- z dotacji Powiatu Poznańskiego
- z Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe
- z Programu Klub
- innych źródeł
- z wpłat od uczestników
Piąte Radzewskie spotkania z badmintonem z czego sfinansowane:
- z dotacji Miasta i Gminy Kórnik
- z innych źródeł
Udział zespołu UKS Jedynka-Kórnik (SKS Sokół Radzewo)
w rozgrywkach IV Ligi Tenisa Stołowego z czego sfinansowane:
-z dotacji Miasta i Gminy Kórnik
-z innych źródeł
- z wpłat od uczestników
Kórnicka Liga Siatkówki Amatorów z czego sfinansowane :
- z dotacji Miasta i Gminy Kórnik
- z innych źródeł
- z wpłat od uczestników
Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji pływackiej w
UKS – Jedynka Kórnik z czego sfinansowane:
- z dotacji Miasta i Gminy Kórnik
-z działalności gospodarczej
- z innych źródeł
Kórnicka Amatorska Liga Piłki Nożnej ” z czego sfinansowane:
- z dotacji Miasta i Gminy Kórnik
- innych źródeł
- z wpłat od uczestników
Organizacja Ligi FUTSAL z czego sfinansowane:
- z wpłat uczestników zadania
Organizacja Bieg Zamoyskiego z czego sfinansowane:
- z powiatu poznańskiego
- z wpłat uczestników
- z działalności i innych źródeł

34 652,25

10 000,00
7 175,21
2 255,00
9 169,60
3 052,44
3 000,00
1 600,65
1 000,00
600,65
3 144,32

942,00
277,00
1 925,32
7 111,01
2 600,00
250,00
4 261,01
13 931,74
0,00
2 000,00
11 931,74
17 947,97
10 000,00
87,97
7 860,00
14 837,23
14 837,23
38 027,53
7 000,00
22 968,00
8 059,53
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Koszty ogólnego zarządu (wydatki administracyjne i pozostałe )

7 145,32

zużycie materiałów

1 879,69

usługi obce

3 230,00

podatki i opłaty

490,00

koszty finansowe

49,80

koszty operacyjne

1 495,83

Koszty działalności gospodarczej

94 505,72

7. Informacja o liczbie osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu
Stowarzyszenie UKS - Jedynka Kórnik w 2016 roku nie zatrudniało osób na umowę o
pracę. Członkowie zarządu za swoją pracę z tytułu pełnienia tych funkcji nie otrzymywali
wynagrodzenia. W 2016 roku Klub zatrudnił 17 osób na umowę zlecenie i 12 osób na umowę o dzieło. Z tytułu umów zlecenie została wypłacona kwota brutto w wysokości 70
019,35zł. z tytułu umów o działo kwota 3 156,60zł. Wiele osób współpracowało z Klubem
na zasadach wolontariatu, i byli to gównie sympatycy klubu, młodzież i rodzice trenujących.
W związku z zawartą umową sponsorską Stowarzyszenie wypłacało w roku 2016 dla zawodników sekcji kolarskiej stypendia sportowe oraz nagrody za osiągnięcia w sporcie, kwota tych
wypłat wyniosła 58 300,00zł.
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8. Informacja o zrealizowanych zadaniach w 2016 roku przez Stowarzyszenie
UKS - Jedynka Kórnik.
8.1 Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji kolarskiej UKS – Jedynka Kórnik - dofinasowane
przez Gminę Kórnik, Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe, Polski Związek Kolarski.
w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016r
Uczestnicy zadania: W 2016 roku w klubie trenowało 39 zawodników i zawodniczek w wieku 10-23 lat. W ciągu całego sezonu oprócz szkolenia stacjonarnego w Kórniku zorganizowaliśmy kilka wyjazdowych konsultacji dla wyselekcjonowanej grupy zawodników. Braliśmy
udział w wielu Mistrzostwach Polski w kolarstwie na torze i szosie, czego efektem są zdobyte
medale i punkty w klasyfikacji sportu dzieci i młodzieży. W sezonie 2016 w zawodach kolarskich w kraju i za granicą Kórnik reprezentowało 39 zawodników UKS - Jedynka Kórnik.
Szkoleniem zajmował się trenerem Robert Taciak, instruktor Paweł Marcinak, instruktor
Dawid Głowacki oraz opiekun Piotr Przybylak.
Rezultaty zadania: Uzyskana dotacja pozwoliła nam na zrealizowanie zaplanowanych zadań
w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży w pięciu kategoriach wiekowych, zarówno dziewcząt
jak i chłopców. Pozwoliła nam wziąć udział w imprezach na szczeblu ogólnopolskim takich
jak: Mistrzostwa Polski w kolarstwie na szosie oraz na torze, Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Młodzieży oraz szeregu wyścigów niższej rangi. W bieżącym roku dzięki dofinansowaniu z
Gminy Kórnik dokonaliśmy zakupu niezbędnego sprzętu, głównie część zamiennych do posiadanych przez nas rowerów do jazdy na szosie oraz do jazdy na torze. Pierwszy raz nasze
zawodniczki wzięły udział w kobiecym Tour de Pologne. Zawodnicy otrzymali niezbędne
witaminy i odżywki służące poprawie i utrzymaniu dobrej kondycji fizycznej. Do największych rezultatów zadania należą zdobyte medale i punkty w klasyfikacji sportu dzieci i młodzieży. Do najważniejszych osiągnięć należą:
Akademickie Mistrzostwa Świata
1.

Nikol Płosaj – srebrny medal w wyścigu ulicznym,

2.

Nikol Płosaj - srebrny medal w wyścigu ze startu wspólnego

Torowe Młodzieżowe Mistrzostwa Polski
1.

Złoty medal w wyścigu drużynowym na 4 km do lat 23 kobiet
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2.

Złoty medal – Weronika Humelt – wyścig punktowy

3.

Złoty Viktoria Żegleń – wyścig scretch

4.

Weronika Humelt – w. eliminacyjny – złoto (U 23)

5.

Karolina Przybylak – w. eliminacyjny – złoto (juniorka)

6.

Wojtek Bystrzycki – 3000m – złoto (junior)

7.

Srebrny medal – Nikol Płosaj – omnium olimpijskie

8.

Srebrny medal – Patryk Rajkowski – sprint do lat 23

9.

Weronika Humelt, Viktoria Żegleń – medison - srebro (U 23)

10.

Viktoria Żegleń – 3000m - srebro (U 23)

11.

Brązowy medal – Patryk Rajkowski – kirin

12.

Weronika Humelt – 3000m – brąz (U 23)

13.

Weronika Humelt – scretch - brąz (U 23)

14.

Karolina Przybylak – w. punktowy – brąz (juniorka)

15.

Karolina Przybylak, Joanna Golec – medison juniorek - brąz

16.

Viktoria Żegleń – w. eliminacyjny - brąz (U 23)

17.

Joanna Golec - w. eliminacyjny juniorek - brąz

18.

Viktoria Żegleń – w. punktowy - brąz (U 23)

Szosowe Mistrzostwa Polski Świdnica
1.

Złoty medal – Alicja Ratajczak – jazda indyw na czas

2.

Srebrny medal – Nikol Płosaj – jazda indyw. na czas

3.

Srebrny medal – Alicja Ratajczak – start wspólny

4.

Brązowy medal – Wojciech Bystrzycki – jazda indyw. na czas

Mistrzostwa Polski Szkółek w kolarstwie szosowym
1.

Złoty medal – Marysia Hoffmann - jazda indyw. na czas

2.

Brązowy medal – Marysia Hoffmann – start wspólny

3.

Górskie Szosowe Mistrzostwa Polski - Wysowa

4.

Złoty medal – Alicja Ratajczak – (do 23 lat)

5.

Srebrny medal – Nikol Płosaj – (do 23 lat)

6.

Srebrny medal – Alicja Ratajczak – (elita kobiet)

7.

Brązowy medal – Natalia Szymczak
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Mistrzostwa Polski dwójkami na czas – Kalisz
1.

Nikol Płosaj, Alicja Ratajczak (Elita) – złoto

2.

Nikol Płosaj, Alicja Ratajczak (P 23) – złoto

3.

Wojtek Bystrzycki, Janek Łamaszewski (junior) - złoto

4.

Joanna Golec, Karolina Przybylak (juniorka) – srebro

Mistrzostwa Polski drużyn na czas – Kalisz
1. Drużyna U23 - (N. Płosaj, A. Ratajczak, W.Humelt, V.Żegleń) – złoto
2. Drużyna Elita - (N. Płosaj, A. Ratajczak, W.Humelt, V.Żegleń) – złoto
3. Drużyna juniorki (K. Przybylak, J. Golec, G. Radzicka, N. Szymczak)- brąz
Torowe Mistrzostwa Europy elity - Paryż
1.Srebrny medal – Nikol Płosaj – wyścig drużynowy (rekord Polski)
Zawodnicy reprezentujący Klub w 2016 roku zdobyli w sumie 56 medali z różnych imprez
mistrzowskich, krajowych i międzynarodowych. W tym 47 medali mistrzostw Polski (18 złotych, 9 srebrnych i 20 brązowych), 13 medali mistrzostw Polski LZS (5 złotych, 3 srebrne i 5
brązowych), 2 srebrne medale Nikol Płosaj w Akademickich Mistrzostwach Świata na Filipinach, oraz 1 srebrny medal Mistrzostw Europy Elity i rekord Polski Nikol Płosaj. Pięciu zawodników Klubu, reprezentowało nasz kraj w mistrzostwach Świata i Europy, a trójka z nich
(Nikol Płosaj, Alicja Ratajczak, Patryk Rajkowski) podwójnie na torze i na szosie, w mistrzostwach elity, oraz do lat 23. Wojciech Bystrzycki zakwalifikował się na Mistrzostwa
Europy juniorów, a Natalia Morytko jako pilot na tandemie na Igrzyskach Paraolimpijskich w
Rio de Joneiro. Alicja Ratajczak zajęła doskonałe 9 miejsce w Tour de Pologne dla kobiet.
Również Alicja zajęła 10 miejsce w szosowych Mistrzostwach Europy. Piętnastu zawodników klubu zdobyło w 2016 roku medale Mistrzostw Polski, a dziesięciu z nich tytuły Mistrzowskie.
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8.2 Szkolenie dzieci w ramach Narodowego Programu Rozwoju Kolarstwa - Szkółka Kolarska Kórnik - dofinasowane przez Gminę Kórnik oraz Polski Związek Kolarski
w okresie od 20 lipca do 20 października 2016r
Uczestnicy zadania: Grupę odbiorców zadania stanowiły dzieci i młodzież w wielu 10-13 lat.
Szkolenie stracjonarne odbywało się trzy razy w tygodniu, miejscem treningów była gmina
Kórnik lub gmina Zaniemyśl. Treningi prowadził terner Robert Taciak lub instruktor Paweł
Marcinak. Dodatkowo jako wolontariusz pracował Piotr Przybylak który często naprawiał
sprzęt i wyjeżdzł na zawody jako drugi opiekun. Pomagała również zawodniczka Alicja
Ratajczak jako opiekun w treningach.
Rezultaty zadania: W październiku za pośrednictwem Polskiego Związku Kolarskiego
otrzymaliśmy z Ministerstwa Sportu i Turystyki nowy sprzęt do szkolenia oraz stroje i kaski
dla naszych zawodników. Do rezultatów zadania zaliczyć można wypełnienie i
zorganizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości
obiektowe i sprzętowe klubu, zorganizowanie szkolenia sportowego dla dzieci uzdolnionej
sportowo w sekcji kolarskiej, zorganizowanie czasu wolnego u dzieci i poprawa kondycji
fizycznej, popularyzacja kolarstwa na terenie Gminy Kórnik, udział w zawodach kolarskich
szosowych, oraz torowych, zdobycie 3 punktów we współzawodnictwie sportu dzieci i
młodzieży. Rezultatem zadania są sukcesy tych młodych zawodników w Mistrzostwach
Polski szkółek kolarskich w Raszkowie (2 medale Marii Hoffmann), oraz dwukrotnie w
zawodach torowych w Pruszkowie P.N. ”Szukamy Następców Olimpijczyków” gdzie nasi
zawodnicy zdobyli aż 22 medale.
8.3 Organizacja zgrupowań szkoleniowych dla młodzieżowców w ramach sekcji kolarskiej
„UKS – Jedynka Kórnik”- dofinasowane przez powiat poznański, i Gminę Kórnik
w okresie od 01 maja 2016 do 30 lipca 2016 roku.
Uczestnicy zadania: Grupę adresatów zadania stanowili w pierwszym zgrupowaniu 7 dziewcząt i dwóch chłopców w sumie dziewięciu uczestników zadania. W drugim zgrupowaniu
brało udział osiem zawodniczek w wieku 19-22 lat. Opiekę nad zawodniczkami oraz treningi
przeprowadził trener Robert Taciak oraz opiekun Piotr Przybylak.
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Rezultaty zadania: Do osiągniętych rezultatów zadania zaliczyć należy przeprowadzenie
dwóch zgrupowań szkoleniowych dla młodzieżowców. W skutek intensywnych treningów w
terenie górzystym na pewno nastąpiła poprawa kondycji fizycznej zawodników. Panujący w
Zieleńcu klimat sprzyjał temu zadaniu. Zgrupowania przyczyniły się do integracji grupy. Rezultatami tych zgrupowań są też wyniki osiągnięte przez zawodników. Podczas mistrzostw
Polski w kolarstwie torowym zdobyliśmy cztery medale, w tym jeden złoty, natomiast podczas szosowych Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Świdnicy zawodnicy zdobyli pięć medali, w tym jeden złoty. Bardzo dobrze, jak na debiutantki, spisały się dziewczyny w Tour de
Pologne Women; na 77 startujących zawodniczek Alicja Ratajczak wszystkie trzy etapy
kończyła w pierwszej dziesiątce, a w klasyfikacji generalnej zajęła 9 miejsce, natomiast Nikol Płosaj miejsce 22.
8.4 Organizacja zgrupowania szkoleniowego dla juniorów i juniorów młodszych
w ramach sekcji kolarskiej „UKS – Jedynka Kórnik”- dofinasowane przez powiat poznański i Gminę Kórnik
w okresie od 01 maja 2016 do 31 sierpnia 2016 roku

Uczestnicy zadania: Grupę adresatów zadania stanowiła ośmioosobowa grupa kolarzy w
wieku od 15-18 lat, w większości wielokrotni medaliści Mistrzostw Polski. Opiekę nad
zawodnikami, oraz treningi przeprowadzili: trener Robert Taciak oraz opiekun Piotr
Przybylak.
Rezultaty zadania: Do osiągniętych rezultatów zadania zaliczyć należy przeprowadzenie
zgrupowania szkoleniowego dla juniorów i juniorów młodszych. W skutek intensywnych
treningów w terenie górzystym na pewno nastąpiła poprawa kondycji fizycznej zawodników.
Zgrupowania przyczyniły się do integracji grupy. Rezultatami tych zgrupowań są też wyniki
osiągnięte przez zawodników. Do tej pory nasi juniorzy zdobyli 4 medale Mistrzostw Polski
w kolarstwie szosowym i torowym. Dwunastokrotnie nasi zawodnicy zajmowali w
Mistrzostwach Polski miejsca od 4 do 8. Jeden z nich (17 letni Wojciech Bystrzycki)
zakwalifikował się na szosowe Mistrzostwa Europy, które odbędą się we francuskim
Plumelec.
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8.5 Organizacja zgrupowania szkoleniowego dla dzieci w ramach sekcji kolarskiej „UKS
– Jedynka Kórnik”- dofinasowane przez powiat poznański i Gminę Kórnik
w okresie od 01 czerwca 2016 do 31 sierpnia 2016 roku.
Uczestnicy zadania: Grupę adresatów zadania stanowiła wyselekcjonowana, uzdolniona
sportowo grupa dzieci – 12 uczestników w wieku 10-12 lat. Treningi przeprowadził trener
Robert Taciak a opiekę nad zawodnikami sprawowała Katarzyna Taciak.
Rezultaty zadania: Do osiągniętych rezultatów zadania zaliczyć należy przeprowadzenie
zgrupowania szkoleniowego dla dwunastoosobowej grupy dzieci. W skutek intensywnych
treningów w terenie pofałdowanym na pewno nastąpiła poprawa kondycji fizycznej
zawodników. Zgrupowania przyczyniły się do integracji grupy. Rezultatami tych zgrupowań
są też wyniki osiągnięte przez dzieci, między innymi Maria Hoffmann została Mistrzynią
Polski szkółek w wyścigu na czas, oraz brązową medalistką w wyścigu ze startu wspólnego.
Trójka zawodniczek wystartowała w Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików,
zdobywając w nich 3 punkty we współzawodnictwie dzieci i młodzieży. Rezultatem zadania
jest też przygotowanie silnej grupy młodzików na najbliższe lata, by kontynuować dobre
tradycje - Klubu, z wychowywaniem reprezentantów Polski włącznie.
8.6 „XVIII Ogólnopolski wyścig na rowerach górskich. XLV Wielki Festyn Rowerowy dla
Dzieci”- dofinansowane przez Miasto i Gminę Kórnik
w okresie od 01 kwietnia 2016r. do 30 czerwca 2016r
Uczestnicy zadania: W wyścigu brały udział dzieci i młodzież między innymi z Kórnika,
Biernatek, Borówca, Kamionki, Robakowa, Szczytnik, Czmonia, Dziećmierowa, Poznania,
Bałażejewa, Rogalinka, Zaniemyśla, Woli Droszewskiej, Radzewa, Tulec, Śremu, KotlinJarocin, Troszczyna.

Kluby kolarskie

biorące udział w wyścigu to: UKS Zefir Wola

Droszewska, MLUKS Victoria Jarocin, UKC Victoria Kotlin, Stomil Poznań, MLUKS
Burghard Raszków oraz UKS- Jedynka Kórnik.
Rezultaty zadania: Na osiągnięte rezultaty zadania wpływają: sprawne przeprowadzenie
imprezy, liczba uczestników dzieci i młodzieży oraz przybyłe Kluby. Na zawody zgłosiło się
154 uczestników w tym 100 dzieci oraz 54 młodych kolarzy z 6 Klubów Kolarskich.
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Gośćmi honorowymi byli Mistrz Europy i wicemistrz Świata juniorów Patryk Rajkowski oraz
wicemistrzyni Europy - Natalia Radzicka, którzy wraz z

burmistrzem Jerzym

Lechnerowskim wręczali nagrody. Najlepsi zawodnicy w swoich kategoriach wiekowych za
zajęcie miejsca od I do III otrzymali puchary i nagrody, a zdobywcy miejsc od IV do VI
dyplomy i drobne upominki. Wszystkie dzieci za udział w wyścigu otrzymały pamiątkowe
dyplomy.
8.7 „XVII Ogólnopolskie Kryterium Kolarskie o Puchar Burmistrza, XLVI Wielki Festyn
Rowerowy dla Dzieci”- dofinansowane przez Gminę Kórnik
w okresie od 01 czerwca do 30 września 2016r
Uczestnicy zadania: W wyścigu brały udział dzieci i młodzież między innymi z Kórnika,
Ostrówa Wlkp. , Borówca,

Kamionek, Robakowa,

Czmonia, Biernatek, Mieczewa,

Konarskiego, Poznania, Bałażejewa, Woli Droszewskiej, Puszczykowa, Śremu, Jarocina,
Sierzchowa, Rawicza, Zalasewa, Środy Wlkp, Kotlina, Bielawy. Kluby kolarskie biorące
udział w wyścigu to: UKS Zefir Wola Droszewska, MLUKS Victoria Jarocin, KLTC Konin,
KS Stomil Poznań, Fokt Bike Zalasewo, Polonia Środa Wlkp, LKS Trasa Zielona Góra, UKS
Ratusz Maszewo, LKS POM Strzelce Krajeńskie, KK Tarnovia Tarnowo Pod., LKS Baszta
Golczewo, MLUKS Szperek Antonin oraz UKS- Mróz Jedynka Kórnik.
Rezultaty zadania: Na zawody zgłosiło się 181 uczestników: 99 dzieci oraz 82 młodych
kolarzy z 13 Klubów Kolarskich. W dodatkowej konkurencji amatorów wystartowało 16
zawodników, a wśród nich takie sławy kolarskie jak Kazimierz Gogolewski, Tadeusz
Jasionek i Jacek Pelczyński.

Gośćmi honorowymi byli wychowankowie UKS Jedynka:

Mistrz Europy i wicemistrz Świata juniorów Patryk Rajkowski, oraz wielokrotny reprezentant
Polski Mateusz Taciak, którzy wręczali wraz z burmistrzami Jerzym Lechnerowskim

i

Przemysławem Pacholskim nagrody. Najlepsi zawodnicy w swoich kategoriach wiekowych
za zajecie miejsca od I do III otrzymali medale i puchary, a za miejsca I-VI nagrody i
dyplomy. Wszystkie

dzieci za udział w wyścigu

otrzymały pamiątkowe dyplomy i

upominki.
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8.8 „ Ćwicz oko i dłonie w ojczyzny obronie XVI cykl turniejów w tenisie stołowym,
strzelectwie i rzucie lotką”- dofinansowane przez Gminę Kórnik
w okresie 01 lutego do 31 grudnia 2016r
Uczestnicy zadania: Uczestnikami zadania byli mieszkańcy Gminy Kórnik aktywnie
spędzający czas. Łącznie sklasyfikowano w rywalizacji rocznej 172 osoby. KLTS – 29, KLS
– 65, KLRL – 78, przy czym w tenisie stołowym w klasyfikacji ujęto jedynie mieszkańców
gminy Kórnik.
Rezultaty zadania: W roku 2016 odbyło się 5 turniejów w ramach 16 edycji Kórnickiej Ligi
Tenisa Stołowego, 15 edycji Kórnickiej Ligi Strzeleckiej i 13 edycji Kórnickiej Ligi Rzutu
Lotką. Wszystkie turnieje miały charakter otwarty, startować mogli wszyscy chętni, jednakże
w trakcie zawodów prowadzono dodatkowo klasyfikację wyłącznie wśród mieszkańców
gminy Kórnik. Rywalizacja w każdej konkurencji toczyła się w 4 kategoriach, oddzielnie dla
kobiet i mężczyzn. Zawodnicy zdobywali w każdym turnieju punkty wliczane do klasyfikacji
generalnej Kórnickich Rozgrywek Ligowych. W każdym turnieju na zawodników czekały
medale i puchary, a podczas Memoriału Marka Serwatkiewicza statuetki i nagrody rzeczowe.
Na zakończenie roku odbył się VII Świąteczny Turniej Gwiazdkowy z dużą liczbą nagród.
Podczas tych zawodów zawodnicy tenisa stołowego rywalizowali w grach podwójnych. W
tym samym dniu dokonano uroczystego podsumowania całorocznej rywalizacji zawodników
w 3 dyscyplinach sportu. Na najlepszych zawodników całego cyklu czekały pamiątkowe
imienne statuetki i puchary. Relacje z turniejów były publikowane w lokalnej prasie i na
stronie Klubu.
8.9 Organizacja VII Memoriału Marka Serwatkiewicza w tenisie stołowym, rzucie lotką i
strzelectwie sportowym - dofinasowane przez powiat poznański i Gminę Kórnik
w okresie od 01 czerwca do 30 września 2016r.
Uczestnicy zadania: Uczestnikami byli chętni mieszkańcy powiatu poznańskiego oraz okolic,
bez względu na wiek, płeć, miejsce zamieszkania, czy stopień zaawansowania. Do Radzewa
przyjechali zawodnicy z gminy Kórnik, Komornik, Kostrzyn, Poznań, gmin położonych na
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terenie naszego powiatu. Gościliśmy mieszkańców Kórnika, Trzykolnych Młynów, Czmonia,
Czmońca, Radzewa, Konarskiego, Czołowa, Łubowa, Kromolic, Dziećmierowa, Borówca,
Skrzynek, Trzemeszna, Inowrocławia, Poznania, Koninka, Wirów, Brzeźna. W zawodach
brały udział zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli. Zaktywizowaliśmy każdą grupę wiekową.
Łącznie w turnieju na listach startowych pojawiły się 122 osoby (38 w tenisie stołowym, 35 w
strzelaniu z wiatrówki, 49 w rzucie lotką).
Rezultaty zadania: Liczba chętnych w rozgrywkach utrzymała się na podobnym poziomie jak
w latach poprzednich. W trakcie realizacji zadania propagowaliśmy i promowaliśmy powiat
poznański. Wspieraliśmy uaktywnienie sportowe mieszkańców powiatu poznańskiego.
Poprawiliśmy kondycję fizyczną startujących poprzez aktywne i rodzinne spędzenie wolnego
czasu. Poświęcając zawody pamięci dyrektora Marka Serwatkiewicza oddaliśmy mu hołd za
zaangażowanie w rozwój sportu masowego na terenie powiatu poznańskiego.
8.10 „ŚLADAMI ROBIN HOODA, LEGOLASA I ZUZANNY PEVENSIE –organizacja
szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w łucznictwie”- dofinansowane przez
Gminę Kórnik
w okresie od 01 stycznia do 20 grudnia 2016r.
Uczestnicy zadania: Grupę adresatów zadania stanowiła ok. 30-osobowa grupa zawodników
w wieku od 8-15 lat.
Rezultaty zadania: Dzięki naszej działalności popularyzowaliśmy łucznictwo oraz
reprezentowaliśmy gminę i powiat na arenie krajowej. Wielu zawodnikom udało się poprawić
rekordy życiowe. Pobitych zostało także wiele rekordów klubu. Niewątpliwie nastąpiła
poprawa kondycji fizycznej i umiejętności zawodników. Łucznicy zdobyli kolejne
doświadczenie na większych imprezach sportowych. Zdobyliśmy 13 punktów do klasyfikacji
sportu dzieci i młodzieży, poprawiliśmy miejsca w najważniejszych zawodach sezonu:
Mistrzostwach Polski Młodzików – halowych i na otwartym stadionie oraz w
Międzywojewódzkich

Mistrzostwach

Młodzików.

Na

poszczególne

zawody liczba

zawodników ulegała zmianom. Na Mistrzostwach Wielkopolski Dzieci i Młodzików
Młodszych wystartowało blisko 20 łuczników i łuczniczek naszego klubu, łącznie zdobyliśmy
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na nich 15 medali (7 złotych, 4 srebrne, 4 brązowe). Największy sukces w historii sekcji
osiągnęliśmy we Wrocławiu w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików. Drużyna
chłopców (Michał Najewski, Wojciech Radziejewski, Kacper Jakubiak) zdobyła srebrny
medal, a Michał Najewski indywidualnie był tuż za podium, zajął 4 miejsce. Dzień wcześniej
zdobył za to srebrny medal Wrocławskiej Olimpiady Młodzieży. Zanotowaliśmy także
poprawę w wynikach na Mistrzostwach Polski. Michał Najewski za każdym razem znajdował
się w pierwszej trzydziestce (na ok. 80 startujących) – najlepsze miejsce 13 na odległości 40
metrów na otwartym stadionie.
8.11 Udział w ogólnopolskich zawodach łuczniczych zawodników „UKS – Jedynka Kórnik”
- dofinansowane przez powiat poznański
w okresie od 01 marca do 30 października 2016r.
Uczestnicy zadania: Grupę adresatów zadania stanowiła 10-osobowa grupa zawodników w
wieku od 8-15 lat.
Rezultaty zadania: Zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte poprzez
organizację czasu wolnego u dzieci i młodzieży poprzez szkolenie techniczne, udział w
treningach( 3 razy w tygodniu po 2 godziny), udział w zajęciach teoretycznych, oraz grach i
zabawach. Na pewno systematyczne treningi jak i specjalistyczne przyczyniły się to do
poprawy kondycji fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Można powiedzieć, że nastąpił rozwój
sekcji dzięki startom

w zawodach ogólnopolskich w Głuchołazach na Halowych

Mistrzostwach Polski Młodzików czy we Wrocławiu
Młodzieży

na Wrocławskiej Olimpiadzie

oraz na Mistrzostwach Polski Młodziaków w Zgierzu.

Ze względów

organizacyjnych nie udało się na dojechać na Jesienny Turniej Lajkonika w Krakowie,
ponieważ termin turnieju pokrywał się z organizowanymi przez nasz Klub Mistrzostwami
Wielkopolski dla dzieci i młodzików. Klub starał się popularyzować łucznictwo poprzez
organizowanie zawodów dla wszystkich dzieci oraz dla klubów z Wielkopolski. Poprzez
starty w zawodach ogólnokrajowych nastąpiła również promocja powiatu poznańskiego.
Zadanie w postaci promocji wykonaliśmy również poprzez relacje z imprez na naszej stronie
internetowej oraz w lokalnej gazecie. W Mistrzostwach Wielkopolski zawodnicy naszego
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klubu zdobyli w tym roku 15 medali (7 złotych, 4 srebrne, 4 brązowe). Zwyciężyli także w
klasyfikacji zespołowej w rywalizacji dzieci i młodzików. W Mistrzostwach Polski też
nastąpiła poprawa w stosunku do roku ubiegłego. W współzawodnictwie dzieci i młodzieży
sekcja łucznicza zdobyła 13 punktów, tj. o 2 więcej niż w roku ubiegłym.
8.12 Organizacja zgrupowania szkoleniowego dla zawodników sekcji łuczniczej „UKS –
Jedynka Kórnik”- dofinansowane przez powiat poznański i MSiT z Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej.
w okresie od 01 czerwca do 30 września 2016r.
Uczestnicy zadania: Grupę adresatów zadania stanowiła 10-osobowa grupa zawodników w
wieku od 8-15 lat. Treningi prowadził Karol Niemier a opiekunem była Marzena Brylewska.
Rezultaty zadania: Dzięki zorganizowanemu zgrupowaniu na pewno nastąpiła poprawa
kondycji fizycznej zawodników. Gościliśmy w Mickiewiczowskim Centrum Turystycznym
w Żerkowie. Zaplanowane w czasie od 8-18 sierpnia treningi zostały zrealizowane. Oprócz
treningów łuczniczych zawodnicy mieli zaplanowany czas na rowerach oraz na basenie, grach
i zabawach integracyjnych. Dzięki zajęciom na skupienie nastąpiła u większości zawodników,
poprawa koncentracji a po startach w późniejszych zawodach poprawa rekordów życiowych i
Klubowych. Zgrupowanie było też doskonałą formą organizacji czasu wolnego, który
przyniósł pozytywne efekty, poprzez

zdobycie lepszych miejsc w Mistrzostwach Polski

Młodzików.
8.13 PIĄTE RADZEWSKIE SPOTKANIA Z BADMINTONEM – SEZON 2016 dofinansowane przez Gminę Kórnik
w okresie od 20 stycznia do 30 listopad 2016r.
Uczestnicy zadania: W ramach „Piątych Radzewskich Spotkań z Badmintonem”
zorganizowano 4 turnieje dla dzieci i młodzieży do lat 18 – mieszkańców gminy Kórnik.
Odnotowano 25 startów dziewcząt i 19 chłopców (łącznie 44). Sklasyfikowano w punktacji
łącznej 9 dziewcząt i 7 chłopców w wieku 8-16 lat. Byli to mieszkańcy 8 miejscowości:
Czmonia, Czmońca, Czołowa, Dziećmierowa, Konarskiego, Kórnika (Bnina), Radzewa,
Trzykolnych Młynów oraz uczniowie 4 szkół: SP w Radzewie, Gimnazjum w Kórniku,
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Gimnazjum w Robakowie i Gimnazjum w Zbrudzewie. Ponadto odbyły się 2 turnieje, w
których udział mogli wziąć także dorośli. W Nocnym Turnieju Badmintona wystartowało 20
osób, a w V Turnieju „Radzewo Bad-Open” 25. Najlepsi zawodnicy cyklu otrzymali puchary,
medale, nagrody.
Rezultaty zadania: Uczestnicy cyklu aktywnie spędzali czas wolny. Organizacja każdego
turnieju była promocją gminy Kórnik. Rozgrywki uaktywniły społeczności lokalne w gminie
Kórnik i pozwoliły na wykorzystanie istniejącej infrastruktury na terenie gminy. Nastąpiła
także integracja społeczności naszej gminy. Dzięki tym zawodom dzieci i młodzież mogła
uczestniczyć we współzawodnictwie sportowym i podnieść poziom sportowy.
8.14 „Udział zespołu UKS Jedynka - Kórnik (SKS Sokół Radzewo)
w rozgrywkach IV Ligi tenisa stołowego”- dofinansowane przez Gminę Kórnik
w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016r
Uczestnicy zadania: 8 zawodników – 7 z nich było mieszkańcami gminy Kórnik.
Rezultaty zadania: W 2016 roku zespół UKS „Jedynka” Kórnik – sekcja tenisa stołowego
SKS „Sokół” Radzewo uczestniczył w rozgrywkach IV Ligi Okręgowego Związku Tenisa
Stołowego. Mecze „u siebie” rozgrywane były na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w
Radzewie. Na mecze wyjazdowe drużyna udawała się do Komornik, Miłosławia, Poznania,
Tulec, Trzemeszna, Krzyżanowa. W pierwszej połowie roku drużyna uczestniczyła w drugiej
rundzie sezonu 2015/2016. Z 8 spotkań wygrała 3, przegrała 5. Od października zespół grał w
pierwszej rundzie sezonu 2016/2017 i zakończył tę rundę z bilansem: 1 zwycięstwo, 8
porażek.
8.15 Kórnicka Liga Siatkówki Amatorów”- dofinansowane przez Gminę Kórnik
w okresie od 20 lutego do 20 grudnia 2016r.
Uczestnicy zadania: Uczestnikami zadania byli siatkarze amatorzy młodzież i dorośli z
terenu gminy Kórnik oraz gmin sąsiednich, chcący uprawiać ten sport. W dużej mierze to
młodzież, w szczególności uczniowie Kórnickiego LO, którzy poprzez rywalizację w
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rozgrywkach KLSA przygotowują się do reprezentowania szkoły oraz Gminy Kórnik na
arenie powiatowej i wojewódzkiej.
Rezultaty zadania: XV Edycja Kórnickiej Ligi Siatkówki Amatorów rozgrywana była w
terminie od lutego do grudnia 2016. Integralną częścią rozgrywek ligowych były również 4
turnieje siatkówki rozgrywane w hali jak i turniej siatkówki plażowej. Do rezultatów zadania
można zaliczyć ilość uczestników oraz liczbę drużyn przybyłych na mecze. Rozgrywki
ligowe w znaczącym stopniu przyczyniły się do wzrostu integracji środowiska siatkarskiego
w Gminie Kórnik, oraz przyczyniły się do popularyzacji tej dyscypliny sportu. Liczbowe
określenie skali zadania przedstawia zestawienie:
-XV KLSA - 5 drużyny , około 60 uczestników, 30 meczy
-XVI Turniej Wyzwolenia Kórnika – 4 drużyny, ok. 40 uczestników , 6 meczy
-XIII edycja Turniej Siatkówki Plażowej ( 3 turnieje) – 18 par, 33 mecze
-X Memoriał Piotra Dobrzyńskiego – 4 drużyny, ok. 40 uczestników, 6 meczy
-XV Turniej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Siatkówce Amatorów,IX
Memoriał Druha Sławka Smolińskiego. Biała Dama 2016 – 10 drużyn, ok. 100 uczestników,
27 meczy
-III Turniej Mikołajkowy - 4 drużyny, ok. 40 uczestników , 6 meczy.
Nastąpiła integracja środowiska poprzez sport, wysiłek fizyczny, współzawodnictwo.
Popularyzowanie piłki siatkowej wśród coraz młodszych uczestników. Promocja zdrowia
poprzez oderwanie od siedzącego trybu życia gdyż rozegrano 108 meczy.
8.16 Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji pływackiej w UKS - Jedynka Kórnik sfinansowane z środków własnych i działalności gospodarczej
w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016r
Uczestnicy zadania: Dzieci i młodzież w wieku 11 – 18 lat z terenu gminy Kórnik.
Szkolonych było 19 zawodników w wyżej wymienionym przedziale wiekowym – chłopcy i
dziewczynki.
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Rezultaty zadania: Zawodnicy sekcji pływackiej w sezonie uczestniczyli w kilku ważnych
startach na Mistrzostwach Okręgu Wielkopolskiego: zimowych, letnich oraz Drużynowych
Mistrzostwach Młodzików. Od początku startów potwierdzili znaczące podniesienie poziomu
sportowego. Potwierdzeniem tego były medalowe miejsca na zawodach ogólnopolskich, które
odbyły się na basenie Term Maltańskich w Poznaniu w maju. Na 50m stylem motylkowym 3
miejsce wywalczył Norbert Kamiński, z czasem 37:69, bijąc tym samym swój rekord
życiowy. Norbert zdobył również złoty medal na mistrzostwach w Inowrocławiu, płynąc na
50m stylem motylkowym. Na tych samych zawodach Zuzanna Rotter w stylu dowolnym na
100m wywalczyła srebrny medal. W grudniu natomiast, na ogólnopolskim sprawdzianie
wytrzymałościowy młodzików 12 i 13 letnich, nasi zawodnicy zdobyli 3 medale: 1 srebrny i
2 brązowe. Srebrny na dystansie 50m stylem motylkowym i brązowy na 800m stylem
dowolnym wywalczył Jacek Suszka. Aleksandra Syk zdobyła brązowy medal na 50 m stylem
motylkowym. Na tych samych zawodach 4 miejsce na 50 m motylkiem zajął Norbert
Kamiński, a 6 miejsce na 800m stylem dowolnym Nadia Misiak. Dużym sukcesem w sezonie
2016 pochwalić się może zawodniczka Zuzanna Rotter. Startując w cyklu Grand Prix
Wielkopolski w pływaniu długodystansowym w Cichowie, Lednogórze oraz Zbąszyniu i
Chodzieży zdobyła tytuł liderki klasyfikacji generalnej całego cyklu. Zuzanna startowała też
w Pucharze Czterech Jezior Chodzież – Margonin – Szamocin – Chodzież, w którym również
była najlepsza. Startując w Lednogórze w Mistrzostwach Wielkopolski w Pływaniu
Długodystansowym udało się jej uzyskać tytuł mistrzyni Wielkopolski.

8.17 Kórnicka Amatorska Liga Piłki Nożnej - dofinansowane przez Gminę Kórnik
w okresie od 1 marca do 30 listopad 2016r.
Uczestnicy zadania: Uczestnikami zadnia byli piłkarze amatorzy z terenu gminy Kórnik oraz

gmin sąsiednich, chcący uprawiać grę w piłkę nożną w liczbie około 350 osób, w przedziale
wiekowym 16 – 45 lat.
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Rezultaty zadania: Dzięki rozgrywkom ALPN udaje się utrzymać w dobrej kondycji boiska do

piłki nożnej w Szczodrzykowie, Bninie, Czmoniu, Szczytnikach i Radzewie, o które dbają
drużyny uczestniczące w naszych rozgrywkach. Warte podkreślenia jest, że wiele drużyn ma
już długą historię, a ich działalność trwale wpisała się w charakter kilku sołectw naszej
gminy, podnosząc atrakcyjność danej miejscowości. ALPN pozwala również realizować
sportową pasję i utrzymywać kondycję fizyczną niemal 350 mieszkańców naszej gminy i
gminy sąsiednich, a dla kibiców jest niekiedy jedyną okazją do spędzenia połowy dnia na
świeżym powietrzu. Działalność ALPN przyczynia się do budowy trwałych relacji
koleżeńskich i sportowych pomiędzy mieszkańcami gminy Kórnik i również z gminami
sąsiednimi, co widać choćby po składach drużyn, gdzie spotykają się ze sobą mieszkańcy
niemal wszystkich gmin powiatu poznańskiego oraz gmin Śrem i Zaniemyśl. Zwycięzcą
sezonu 2016 została drużyna Jamajka Bartkowiak przed drużynami Jagrol Szczodrzykowo i
MKS Czmoń.
8.18 Liga FUTSAL - sfinansowane z wpłat adresatów
- w okresie do 01 października 2016r do 30 kwietnia 2017r
Uczestnicy zadania: Uczestnikami zadania była młodzież i osoby dorosłe chcące grać w
Lidze w sumie 11 drużyn składających się od 6-13 zawodników.
Rezultaty zadania: Zorganizowanie rozgrywek na hali w piłkę nożną daje rezultaty w postaci
kontynuacji uprawiania

tego sportu w

okresie zimowy. Poprawy kondycji fizycznej

zawodników oraz integracji środowiska jak również wykorzystanie obiektu sportowego jakim
jest KCSiR Oaza. W tegorocznych rozgrywkach udział wzięło 11 drużyn.

Najlepszym

strzelcem w tym sezonie został Łukasz Stańczyk z drużyny Niezniszczalni I z wynikiem 24
bramki. Rozgrywki wygrał zespół Sesamisport przed KS Szczytniki i KA-DE Daszewice.
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8.19 Bieg Zamoyskiego- dofinasowane przez powiat poznański
w okresie od 17 czerwca do 31 lipca 2016r
Uczestnicy zadania: Do udziału w Biegu Zamoyskiego zgłosiło się 451 biegaczy. Ostatecznie
w biegu wystartowało 399 osób i tyle samo go ukończyło. Według deklarowanej podczas
rejestracji miejscowości zamieszkania 144 uczestników było z terenu Powiatu Poznańskiego
w tym z takich gmina jak Kórnik, Komorniki, Swarzędz, Suchy Las, Czerwonak,
Kleszczewo, Murowana Goślina, Buk, Kostrzyn, Luboń, Rokietnica, Dopiewo. Byli również
uczestnicy z różnych części Polski (m.in. Warszawa, Wrocław, Leszno, Śrem, Gostyń,
Jarocin, Bydgoszcz, Szczecin).
Rezultaty zadania: Wszyscy zawodnicy

biorący udział na pewno poprawili kondycję

fizyczną i byli mecenasami zdrowego trybu życia. Integracja pracowników samorządowych
poprzez zdrową rywalizację, nastąpiła poprzez udział w Biegu. W dodatkowej kwalifikacji
został

wyłoniony

zwycięzca

Mistrzostw

Powiatu

Poznańskiego

Pracowników

Samorządowych, Łukasz Bankiewicz (42 minuty i 1 sekunda) reprezentujący KCRiS Oaza w
Kórniku, drugie miejsce zajął Przemysław Pacholski (wiceburmistrz Miasta i Gminy Kórnik)
z czasem 45:07 a na trzecim miejscu uplasował się Józef Topolewski – 45:13. ( reprezentant
Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu). Do osiągniętych rezultatów doliczyć należy również
umożliwienie debiutów na trasie i dystansie biegowym o różnym stopniu trudności mniej
doświadczonym biegaczom oraz pobicia rekordów życiowych, na różnych dystansach,(
punkty pomiarowe na 5km i 10km) przez bardziej doświadczonych biegaczy. Najszybciej
trasę 10 km pokonał Krzysztof Szymanowski z Kościana z czasem 32 minuty 16 sekund
zwyciężając tym samym w kategorii generalnej. Drugi na metę wbiegł Dariusz Boratyński z
Wrocławia (czas 32:33). Trzecie miejsce w kategorii open mężczyzn zajął Marcin Fehlau z
Poznania – 32:49. Wśród kobiet pierwsza ukończyła Patrycja Talar z Pobiedzisk z czasem 37
minut i 58 sekund. Kolejna była Milena Tomaszyk ze Śmigla uzyskując wynik 41:46. Tuż za
nią wbiegła Marta Andrzejewska (Boszkowo-letnisko), która z czasem 41:55 uplasowała się
na trzecim miejscu podium wśród kobiet. Organizując Bieg Zamoyskiego przyświecała nam
idea aby promować tą formę sportu jako odpowiednią dla każdego wieku. Wśród uczestników
zawodów wyłoniliśmy zwycięzców i zwyciężczynie w pięciu kategoriach wiekowych: K/M20
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obejmująca przedział wiekowy 18-29 lat; K/M30 przedział 30-39 lat; K/M40 od 40 do 49 lat;
K/M50 50-59 lat; K/M60+. Dodatkowo postanowiliśmy specjalnie wyróżnić najstarszego
biegacza i biegaczkę, którzy ukończyli bieg. Najstarszą kobietą na linii mety okazała się Pani
Danuta Spychała z Poznania (rocznik 1953) z czasem 48 minut i 14 sekund. Najstarszym
biegaczem był Pan Stanisław Stasiński z Poznania (rocznik 1944) z wynikiem 1 godzina 4
minuty i 28 sekund.
9. Informację o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych
Klub korzysta ze zwolnienia przedmiotowego zgodnie z art.17 pkt.1 pdkt.4, oraz
pdkt. 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a w związku z przeznaczeniem
całości dochodów na działalność statutową nie powstało w 2016 roku zobowiązanie podatkowe. Niemniej jednak Klub obowiązek złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu
CIT-8 oraz CIT -8/0 wypełnił i wysłał w terminie.
Od 2015r Klub prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pozostała działalność
związana ze sportem oraz działalność agencji reklamowych. W ramach tej działalności gospodarczej Zarząd podpisał kilka umów na usługi promocyjne oraz marketingowo reklamowe.
Usługi te przyniosły Klubowi w 2016 roku 140 310,01zł. dochodu, który już w dużej części
został przeznaczony na działalność statutową Klubu. Pozostała cześć stanowi nadwyżkę
przychodów nad wydatkami i zostanie przeznaczona na działalność statutową w roku 2017r.
Dodatkowo w 2016 roku Klub stał się podatnikiem podatku VAT i z tego tytułu rozliczał się z
urzędem skarbowym w okresach kwartalnych na podstawie deklaracji VAT-7K na metodą
kasową.
Do realizacji zadań Klub zatrudnił pracowników na podstawie umów cywilno prawnych. W związku z tym był płatnikiem podatku dochodowego do osób fizycznych i
ciążące z tego tytułu obowiązki wykonał.. Zgodnie z przepisami od umów zlecenie Klub pobierał również składkę na ubezpieczenie zdrowotne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
oraz sporządzał miesięczne deklaracje rozliczeniowe DRA z odpowiednimi załącznikami.
Zobowiązania wobec ZUS również zostały uregulowane w terminie.
Zatwierdził Zarząd Stowarzyszenia
( Uchwała 5/2017 z 12-06-2017r)
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