
Sprawozdanie z działalno�ci 
Zb�szy�skiego Klubu �eglarskiego 

w 2004 r. 
 

 Zarz�d Zb�szy�skiego Klubu �eglarskiego w 2004 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, 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 Gospodarstwem Rybackim Zb�szy� Sp. z o.o. w sprawie 

u�ytkowania terenu zalewowego jeziora; 

3. W okre�lonych terminach przyj�to i podano do wiadomo�ci kryteria przyznawania 

miejsc w hangarze oraz rozpatrzono wnioski w tej sprawie. 

4. Zakupiono szekle, które po odpowiedniej obróbce stały si� nagrodami przechodnimi 

dla poszczególnych klas w regatach o „Srebrn� szekl� Zb�szynia” 

5. Opracowano i rozpowszechniono, poprzez publikacj� w prasie i internecie, „Apel 

Zb�szy�skich �eglarzy” w sprawie ochrony �rodowiska oraz utrzymania porz�dku na 

i nad wod�.  

6. W ramach przygotowa� do obchodów 75-lecia �eglarstwa i 25-lecia Zb�szy�skiego 

Klubu �eglarskiego opracowany został wzór okoliczno�ciowego proporca i medalu. 

Na uko�czeniu jest obszerne opracowanie na temat �eglarstwa w Zb�szyniu. 

II.  Praca z dzie�mi i młodzie��  

1. Kontynuuj�c szkolenia przeprowadzili�my, jak co roku, nabór do Letniej Szkółki 

�eglarskiej, w której zaczynaj� sw� karier� �eglarsk� pó�niejsi zawodnicy. 

- Systematycznym szkoleniem regatowym obj�tych było 13 zawodników w wieku 

7 – 14 lat. Zaj�cia szkoleniowe odbywały si� planowo 3 razy w tygodniu po 2 

godziny. Zawodnicy sekcji regatowej (7 – 14 lat) wzi�li udział w 14 regatach, w 

tym w 4 organizowanych na jeziorze Bł�dno oraz 10 wyjazdowych do Wolsztyna, 

Niesulic, Charzykowych, Przełaz, My�liborza, Sławy i Kiekrza. We wszystkich 

tych zawodach nasi zawodnicy zajmowali dobre miejsca, nawi�zywali walk� z 

najlepszymi zawodnikami w województwie.  
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Najwi�kszymi osi�gni�ciami w 2004 roku było: 

- Mi�dzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w kl. Optymist - 3 miejsce 

w klasyfikacji generalnej i 4 miejsce w klasyfikacji dziewcz�t.  

- Puchar Wolsztyna – 3 miejsce w�ród dziewcz�t w klasyfikacji do Pucharu 

Polski oraz 1 miejsce w wy�cigu o „Bł�kitn� Wst�g� Jeziora Berzy�skiego”.  

- Puchar Starosty �wiebodzi�skiego w Przełazach – 1 miejsce  

- Puchar Wójta Gminy Sk�pe w Niesulicach – 2 miejsce. 

- Zakwalifikowanie si� Partycji �ołnierkiewicz do kadry młodzików woj. 

wielkopolskiego. 

- W klasyfikacji klubowej województwa wielkopolskiego zaj�li�my 5 miejsce 

(11 klubów) w klasie Optymist, a 12 miejsce na 20 kluby przy uwzgl�dnieniu 

wszystkich klas.  

2. W ramach współpracy z sekcj� �eglarsk� Mi�dzyszkolnego Uczniowskiego Klubu 

Sportowego „Gimnazjon” przy Gimnazjum w Zb�szyniu udost�pniali�my młodzie�y 

gimnazjalnej łód� �aglow� typu Zefir oraz jachty OK.-Dinghy, które młodzie� sama 

wyremontowała a nast�pnie eksploatowała;  

3. Równie� w ramach współpracy z MUKS „Gimnazjon” w ub. roku przeprowadzony 

został kolejny kurs, zako�czony egzaminem na stopie� �eglarza jachtowego.  

4. Wspólnie z Wielkopolskim Okr�gowym Zwi�zkiem �eglarskim kontynuowali�my 

realizacj� programu „�agle dla Wszystkich” skierowanego do dzieci 

niepełnosprawnych oraz z rodzin, którymi opiekuje si� O�rodek Pomocy Społecznej 

w Zb�szyniu (udział wzi�ło 51 dzieci, w tym 17 z Niemiec oraz 15 opiekunów) 

5. �eglarstwo w�ród dzieci i młodzie�y propagowali�my poprzez: 

- Udział w organizacji pikników, z okazji Dnia Dziecka, dla dzieci ze „Szkoły 

�ycia” oraz Przedszkola w Zb�szyniu zabieraj�c je na �aglówki i wypływaj�c na 

jezioro 

- Dzieci�cy Zespół Taneczny „REGO”, prowadzony przez kole�ank� klubow�, 

przygotował kolejn� edycj� widowiska muzycznego, opartego na szantach i 

ta�cach marynarskich, pt. „Rejs” 

- Udost�pniali�my na rejsy po jeziorze łód� typu DZ, z obsług�, dla dzieci 

przedszkolnych, młodzie�y szkolnej, gimnazjalnej oraz dla nauczycieli 

Byli�my organizatorami 8 imprez na Jeziorze Bł�dno, w których uczestniczyły dzieci 

i młodzie�.  
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III.  Zgodnie z zaakceptowanym przez Walne Zebranie kalendarzem, przeprowadzono 

nast�puj�ce imprezy: 

- sportowe: 

1. regaty - rejs przez jezioro w ramach realizacji programu „�agle dla Wszystkich” – 

czerwiec 

2. regaty „Katamaran Cup” zaliczane do „Pucharu Europy” – czerwiec 

3.  regaty o „Puchar Zb�szynia” z okazji Dni Zb�szynia i Dni Morza dla jachtów klasy 

Słonka i Omega – czerwiec 

4. regaty dookoła Jeziora Bł�dno – Memoriał Bronka Billewicza, wieloletniego 

zasłu�onego członka naszego Klubu (4 edycja) – 15 sierpie� 

5. regaty o „Srebrn� Szekl� Zb�szynia” (13 edycja), w tym jeden bieg dla samych 

sterników łodzi kabinowych o „Lamp� Nawigacyjn�” – wrzesie�  

6. regaty o „Bł�kitn� Wst�g� Jeziora Bł�dno” (44 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. 

IV Prace zwi�zane z modernizacj� przystani 

1. Przedłu�enie o 10 m III pomostu – cumowniczego 

2. Umocnienie i zabezpieczenie nabrze�a przy III pomo�cie 

3. Przeprowadzenie konserwacji i wymiany uszkodzonych desek na pomostach 

4. Wykonanie urz�dzenia do monta�u i demonta�u pomostów. 

5. Przyst�piono do modernizacji plastikowych toalet – zlikwidowane zostan� 

wewn�trzne zbiorniki, a zainstalowane miski ust�powe z dolnopłukami, które b�d� 

podł�czone do szamba. 

 

Realizacja tych wszystkich przedsi�wzi�	 była mo�liwa dzi�ki du�emu zaanga�owaniu 

kole�anek i kolegów w ich organizacj� i wykonanie. Wielu udost�pniło swoje prywatne jachty 

do realizacji zada� na rzecz dzieci i młodzie�y. 

Du�� pomoc, w tym finansow�, otrzymali�my od Urz�du i Rady Miasta w Zb�szyniu, 

Starostwa Powiatowego w Nowym Tomy�lu, Urz�du Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu oraz sympatyków �eglarstwa. 

 

Zb�szy�, stycze� 2005 r. 


