Sprawozdanie z działalno ci
Zarz du Zb szy skiego Klubu eglarskiego
w 2003 r.
Zarz d Zb szy skiego Klubu

eglarskiego w 2003 roku pracował w składzie:

Bogdan Gołek, Stanisław Deskiewicz, Zbigniew

liwa, Władysław Górny, Wojciech

Łukaszyk, Marian Tobys i Mariusz Skrzypczak. Odbył w tym okresie 11 zebra .
W zakresie spraw organizacyjnych, po analizie opłacania składek i opłat, musimy
stwierdzi ,

e w dalszym ci gu du y procent kole anek i kolegów zalega z tymi

nale no ciami. Informacj

o wysoko ci zaległo ci ka dy otrzymał w zawiadomieniu o

dzisiejszym zebraniu.
Przypominam, e prawo zacumowania łódki ma armator, który ureguluje przed zwodowaniem,
ale nie pó niej ni
podstawow cz

do 31 maja, opłat

za miejsce (tzw. portowanie) oraz co najmniej

składki członkowskiej. Pozostała cz

, je li chce si j odpracowywa ,

mo e by rozliczona pó niej, jednak rozliczenie to powinno by dokonane do ko ca danego
roku kalendarzowego.
W stosunku do 3 kolegów zarz d podj ł decyzj o wykluczeniu w zwi zku z zaległo ciami
si gaj cymi 2 lata.
I. Realizuj c zadania wynikaj ce z dyskusji oraz uchwały ubiegłorocznego Walnego
Zebrania Sprawozdawczego wykonano:
1. Uzyskano zgod

na ograniczone u ywanie silników spalinowych przez jachty

aglowe;
2. Podpisano Porozumienie z Burmistrzem Zb szynia w sprawie udost pnienia do
bezpłatnego u ytkowania przez ZK terenu i obiektów znajduj cych si na działce
b d cej własno ci Gminy;
3. W trakcie opracowywania jest porozumienie z Gospodarstwem Rybackim w
sprawie u ytkowania terenu zalewowego jeziora;
4. Poczyniono nowe uzgodnienia dotycz ce namiotów i kempingów, przeka

je w

punkcie 10 porz dku zebrania;
5. W okre lonych terminach przyj to i podano do wiadomo ci kryteria przyznawania
miejsc w hangarze oraz rozpatrzono wnioski w tej sprawie.
6. Zamówiono i zakupiono naszywki i naklejki z logo klubu (po 50 szt.).
Sprzedanych zostało w ub. r. 35 naklejek i 41 naszywek.
7. Zakupiono szekle, które po odpowiedniej obróbce b d nagrodami przechodnimi
dla poszczególnych klas w regatach o „Srebrn szekl Zb szynia”
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II. Praca z dzie mi i młodzie
1. Realizacja planów i zada w 2003 r.
a. Otrzymali my kolejn łódk typu Optymist od Urz du Miasta oraz trzy komplety
regatowych agli.
b. Oprócz kontynuacji szkolenia został przeprowadzony, jak co roku, nabór do Letniej
Szkółki eglarskiej, w której zaczynaj sw karier

eglarsk pó niejsi zawodnicy.

c. Systematycznym szkoleniem regatowym obj tych było 12 zawodników w wieku 7 –
15 lat. Zaj cia szkoleniowe odbywały si planowo 3 razy w tygodniu po 2 godziny.
Zawodnicy sekcji regatowej (7 – 15 lat) wzi li udział w 14 regatach (7 w 2002 r.), w
tym w 4 organizowanych na jeziorze Bł dno oraz 10 wyjazdowych (4 w 2002 r.) do
Wolsztyna, Niesulic, Przełaz, My liborza, Sławy, Poznania i 4-krotnie do Kiekrza.
We wszystkich tych zawodach nasi zawodnicy zajmowali dobre miejsca,
nawi zywali walk z najlepszymi zawodnikami w województwie. Najwi kszym
osi gni ciem w 2003 roku jest zdobycie złotego medalu i tytułu Akademickiej
Mistrzyni

Polski

w

klasie

Optymist

ołnierkiewicz. Patrycja wygrała równie

w ród

dziewcz t

przez

Patrycj

Mi dzywojewódzkie Mistrzostwa

Młodzików. W klasyfikacji klubowej województwa wielkopolskiego zaj li my
6 miejsce (12 klubów) w klasie Optymist, a 10 miejsce na 23 kluby przy
uwzgl dnieniu wszystkich klas.
d. W ramach współpracy z sekcj

eglarsk MUKS „Gimnazjon” przy Gimnazjum w

Zb szyniu udost pnili my młodzie y gimnazjalnej łód
młodzie

aglow typu Zefir, któr

sama wyremontowała a nast pnie eksploatowała; zakupili my 1, a 2

otrzymali my, drewniane maszty do OK.-D; młodzie przyst piła do przygotowania
kadłubów.
e. Równie w ramach współpracy z MUKS „Gimnazjon” w ub. roku przeprowadzony
został kurs, zako czony egzaminem, na stopie

eglarza jachtowego (17 osób).

f. Wspólnie z WOZ kontynuowali my realizacj programu „ agle dla Wszystkich”
skierowanego do dzieci niepełnosprawnych oraz z rodzin biednych i patologicznych
(udział wzi ły 63 dzieci z opiekunami (15))
g. Członkowie klubu na innych łodziach równie odnosili znacz ce sukcesy:
Marian Tobys, Mateusz Tobys – załoga Katamarana TopCat wygrywała regaty
ró nych szczebli oraz brała udział w Mistrzostwach wiata w Turcji
h. Byli my organizatorami 8 imprez na Jeziorze Bł dno zgodnie z przyj tym planem.
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i. Działalno

propaguj ca eglarstwo w ród dzieci:

1. Dzie dziecka dla Szkoły

ycia (coroczne) – rejs przez jezioro z piknikiem

eglarskim w Nowej Wsi Zb skiej
2. Zespół „REGO” – ta ce marynarskie (kolejna edycja widowiska muzycznego
pt. „Rejs”)
3. Rejsy DZ-t dla dzieci przedszkolnych, młodzie y szkolnej, gimnazjalnej oraz
dla nauczycieli
2. Plany na rok 2004
a. Kontynuacja szkolenia regatowego oraz nabór do Letniej Szkółki eglarskiej
b. Starania o zakup 2 łódek Optymist z aglami regatowymi
c. Udział dzieci w 18 regatach (zał cznik)
d. Organizacja 8 imprez na Jeziorze Bł dno (zał cznik)
e. Kontynuacja programu „ agle dla Wszystkich”
f. Zakup sprz tu lub naprawa sprz tu dla młodzie y
g. Współudział w organizacji kolejnego szkolenia na stopie

eglarza jachtowego

h. Przygotowania do 75 – lecia eglarstwa w Zb szyniu i 25 rocznicy zarejestrowania
Zb szy skiego Klubu eglarskiego w 2005 r. - proporczyki
III. Zgodnie z zaakceptowanym przez Walne Zebranie kalendarzem, przeprowadzono
nast puj ce imprezy:
- sportowe:
1. regaty o „Puchar Zb szynia” z okazji Dnia Dziecka w klasie Optymist oraz rejs
przez jezioro w ramach realizacji programu „ agle dla Wszystkich” – czerwiec
2. regaty o „Puchar Zb szynia” z okazji Dni Zb szynia i Dni Morza dla jachtów
kabinowych i w klasie Open – czerwiec
3. regaty „Katamaran Cup” w ramach „Pucharu Polski” i „Pucharu Europy” – sierpie
4. regaty dookoła Jeziora Bł dno – Memoriał Bronka Billewicza, wieloletniego
zasłu onego członka naszego Klubu (3 edycja) – 15 sierpie
5. regaty o „Srebrn Szekl Zb szynia” (12 edycja), w tym jeden bieg dla samych
sterników łodzi kabinowych o „Lamp Nawigacyjn ” – wrzesie
6. regaty o „Bł kitn Wst g Jeziora Bł dno” (43 edycja ) dla najszybszej łódki
generalnie, w tym o „Beczk ” dla najszybszej kabinówki – wrzesie
- turystyczne:
1. Regaty rodzinne – Rejs jachtów kabinowych szlakiem Jezior Obrza skich dla
całych rodzin we wrze niu.
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Omawiaj c działalno

sportow

chciałbym poinformowa ,

e w plebiscycie na

najpopularniejszego sportowca Miasta i Gminy Zb szy roku 2003 w gronie 10 laureatów
znale li si równie

eglarze – członkowie naszego klubu: Patrycja

ołnierkiewicz (4),

Ariel Gołek (5), Gartosz Gołek (6) oraz koledzy Marian Tobys i Mateusz Tobys (10).
Gratulujemy.
IV Prace zwi zane z modernizacj przystani
1. Wykonane w 2003 r.
a. Wykonanie nowego betonowego przyczółka do I pomostu - manewrowego
b. Naprawa uszkodzonego przez lód III pomostu - cumowniczego
c. Pomalowanie konstrukcji pomostu manewrowego, przez młodzie z Gimnazjum, oraz
III pomostu - cumowniczego
d. Zostały otynkowana cian odsłoni ta po kasacji wagonu.
e. Nawieziono i wyrównano teren na du ym hangarem
f. Naprawiono, pomalowano i uzupełniono braki masztu sygnałowego.
g. Zgodnie z zało eniami do przetransportowanego na rodek zatoczki betonu, latem
przytwierdzono du

boje manewrow , a zim

słu y do cumowania pomostu

pływaj cego
2. Planowane prace do wykonania w 2004 r.
a. Uzupełnienie tynków i pomalowanie wszystkich budynków
b. Wykonanie nowej bramy do warsztatu
c. Przedłu enie o 10 m III pomostu - cumowniczego
d. Przeprowadzenie konserwacji desek na pomostach
e. Wykonanie urz dzenia do monta u i demonta u pomostów.
Realizacja tych planów wymaga lepszego zorganizowania si

i zaanga owania

wszystkich członków. Dlatego ponawiam propozycj dobieranie si w kilku osobowe grupy.
Liczebno

takiej grupy uzale niona powinna by

od zakresu zadania, które ma by

wykonane. Bardzo mile widziana jest własna inicjatywa i propozycje prac. Po uzgodnieniu
zakresu prac oraz np. potrzeb materiałowych taka grupa przyst puje do pracy w dogodnych
dla siebie dniach i godzinach (oczywi cie w okre lonym przedziale czasowym).
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Za pomoc oraz udział w organizacji imprez zwi zanych z wod otrzymali my:
-

kamizelki asekuracyjne dla dzieci od Spółdzielni Telefonicznej w Zb szyniu i Redakcji
Zb szynianina

-

dyplomy, podzi kowania i yczenia od:
1. Dyrekcji Gimnazjum oraz Mi dzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego
„Gimnazjon” w Zb szyniu;
2. Starosty Nowotomyskiego;
3. Dzieci, kadry oraz dyrekcji Specjalnego O rodka Szkolno-Wychowawczego w
Zb szyniu;
4. Wielkopolskiego Okr gowego Zwi zku eglarskiego w Poznaniu.

W 2003 r. p. Frasz Ryszard napisał i obronił prac magistersk na temat historii zb szy skiego
eglarstwa w latach 1930 – 2000.
Dzi kuj w imieniu Zarz du kole ankom i kolegom za zaanga owanie i pomoc oraz ycz
wszystkim

pomy lnego

i

szcz liwego

sezonu

2004.

Sprzyjaj cych

satysfakcjonuj cych wyników sportowych, ciekawych wra e i wspomnie .
Zb szy , 21 marzec 2004 r.

wiatrów,

