
 

Sprawozdanie z działalności 
Zbąszyńskiego Klubu Żeglarskiego 

w 2020 r. 
 

 Zarząd Zbąszyńskiego Klubu Żeglarskiego w 2020 roku pracował w składzie: Bogdan Gołek, 

Mirosław Stróżyk, Paweł Szulc, Edyta Stanicka, Wojciech Łukaszyk, Tomasz Wittke, Bernard 

Dmuch.  

W 2020 roku odbyło się 1 Walne Zebranie Członków, a Zarząd w 2020 r., ze względu na  

obostrzenia spowodowane pandemią Coronawirusa, odbył 8 zebrań, na których najważniejszymi 

omawianymi sprawami były: 

1. ustalanie na bieżąco zasad funkcjonowania przystani, stosownie do obowiązujących obostrzeń; 

2. przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie prac inwestycyjnych; 

3. prace modernizacyjne na przystani - zabezpieczenie finansowe i rzeczowe; 

4. przeznaczenie środków otrzymanych z 1 % podatku dochodowego; 

5. w zakresie spraw organizacyjnych, od poprzedniego Walnego Zebrania Sprawozdawczego 

 - po analizie opłacania składek i opłat podjął decyzję w stosunku do: 

 1 osoby Zarząd o wykluczeniu z grona Członków ZKŻ, 

  2 osób o udzieleniu upomnienia, 

-  rezygnację z członkowstwa złożyły 4 osoby 

- Zarząd pozytywnie rozpatrzył deklaracje i przyjął w poczet członków stażystów 7 osób 

I.  Działalność szkoleniowa i sportowa  

 Z powodu zakazu zgromadzeń oraz obowiązku przestrzegania określonych zasad sanitarnych 

podjęto decyzję o zawieszeniu działalności szkoleniowej i sportowej. 

II. Z zaakceptowanego przez Walne Zebranie kalendarza, poszczególne imprezy: 
- sportowe: 

1. regaty o „Puchar Zbąszynia” rozgrywane w klasach: katamaran, Turystyczne Jachty 
Kabinowe, Jachty otwartopokładowe oraz Optymist – odwołano 

2. regaty dookoła Jeziora Błędno – Ku Czci Wiecznej Wachty (19 edycja) przeprowadzono 
w dniu 30 sierpnia, natomiast regaty oldboyów na Optymistach – odwołano 

3. regaty o „Srebrną Szeklę Zbąszynia” (28 edycja), – odwołano  
4. regaty o „Błękitną Wstęgę Jeziora Błędno” (61 edycja) dla najszybszej łódki, w tym 

o „Beczkę” dla najszybszego jachtu kabinowego - przeprowadzono 26 września. 
- turystyczne: 

1) piknik żeglarski, z pływaniem na jachtach po jeziorze, dla dzieci w ramach realizacji 
programu „Żagle dla Wszystkich” – odwołano 

2) Rejs rodzinny – Rejs jachtów kabinowych szlakiem Jezior Obrzańskich dla rodzin - odbył się 
29 sierpnia 

3) Rejs Niepodległościowy z okazji 11 listopada - odbył się 11 listopada  
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III Prace związane z modernizacją przystani 
Realizując załącznik nr 3 Uchwały 2/20 Walnego Zebrania z dnia 1 marca 2020 r.  
1. wykonano: 

a) Utwardzono boks przy zlewozmywaku, 
b) Oczyszczono i pomalowano wnętrze kabiny łodzi kabinowej "Dama Pik", 
c) Wymieniono linę przy dźwigu, 
d) Zmodernizowano przyczółek oraz wymieniono na dłuższy trap I pomostu, 
e) Otynkowano ściany w warsztacie, 
f) Zamontowano  ściany z folii do wiat, 
g) Wykonano stelaże do nowych 10 ławostołów, 
h) Wykonano trap do pomostu slipowego,  
i) Wymieniono gretingi w łodzi DZ,  
j) Wymieniono deski na I i III pomoście, pomoście slipowym, 
k) Zakupiono i zamontowano panele fotowoltaiczne, 
l) Zmodernizowano - przedłużono pomost manewrowy  

 

2. W trakcie realizacji jest:  

a) zagospodarowanie terenu gospodarczego (magazynowanie opon), 

b) montaż zbiornika powietrznego, 

c) przedłużenie pomostu manewrowego, (poprzeczny element) 

d) obudowa pompy membranowej - wybetonowanie podstawy obudowy, 

e) wydzielenie w warsztacie szatni dla dzieci i młodzieży 

 

Realizacja tych zadań była możliwa dzięki zaangażowaniu w pracy oraz otrzymaniu wsparcia 

finansowego w postaci darowizn od członków i przyjaciół naszego Klubu. 

 Dużą pomoc, w tym finansową, otrzymaliśmy od Urzędu i Rady Miasta w Zbąszyniu, 
Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu, Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz sympatyków 
żeglarstwa poprzez przekazanie 1 % z podatku dochodowego. Otrzymane środki oraz wpływy z 1 % 
zostały przeznaczone na pokrycie kosztów, m.in. zakupu 2 łodzi typu Omega i 1 typu Klepper, które 
zostaną wykorzystane przede wszystkim do szkolenia żeglarskiego dzieci i młodzieży. 
 

 

Zbąszyń, 2021 r. 


