
Sprawozdanie merytoryczne 
Zb�szy�skiego Klubu �eglarskiego 

za 2006 r. 
 

Zarz�d w 2006 r. odbył 10 zebra�, na których najwa�niejszymi omawianymi sprawami były: 

1. zabezpieczenie finansowe i organizacyjne szkolenia dzieci i młodzie�y, w tym 

podpisanie „Umowy o dzieło”, na opracowanie programu i przeprowadzenie szkolenia; 

2. przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie organizowanych imprez sportowych 

i turystycznych; 

3. przeprowadzenie post�powania administracyjnego w celu uzyskania pozwolenia wodno-

prawnego na u�ytkowanie pomostów (spełnienie wymogu Prawa wodnego) 

4. w zakresie spraw organizacyjnych, po analizie opłacania składek i opłat, w stosunku do 

3 osób Zarz�d podj�ł decyzj� o wykluczeniu w zwi�zku z zaległo�ciami co najmniej 

2 lata.  

5. pozytywnie rozpatrzył deklaracje i przyj�ł w poczet członków 14 kolegów. 

 

 I. Realizuj�c zadania wynikaj�ce z dyskusji oraz uchwały ubiegłorocznego Walnego 

Zebrania Sprawozdawczego wykonano: 

1. Wyremontowano i przekazano do u�ytkowania szatni� dla dzieci. 

2. Wyst�piono do Burmistrza Zb�szynia o uwzgl�dnienie w bud�ecie na 2007 r. �rodków na 

modernizacj� w�zła sanitarnego. 

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

w hangarze oraz rozpatrzono wnioski w tej sprawie. 

 

II.  Praca z dzie�mi i młodzie��  

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

�eglarskiej, w której dzieci zaczynaj� sw� pó�niejsz� karier� �eglarsk�. 

- Zgłosiło si� 19 dzieci w wieku 7 – 14 lat. Zaj�cia szkoleniowe odbywały si� planowo 

3 razy w tygodniu po 2 godziny.  

- Systematycznym szkoleniem regatowym obj�to 6 zawodników (7 – 14 lat), którzy 

wzi�li udział w 15 regatach, w tym w 5 organizowanych na jeziorze Bł�dno oraz 

10 wyjazdowych do Niesulic, 2 razy do Przełaz i 7 razy do Kiekrza.  

- W klasyfikacji klubowej województwa wielkopolskiego zaj�li�my 6 miejsce 

(15 klubów) w klasie Optymist, oraz 10 miejsce, na 24 kluby, przy uwzgl�dnieniu 

wszystkich klas.  
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2. Powi�kszył si� stan posiadania o 2 nowe łódki typu Opimist, otrzymane od władz miasta 

Zb�szynia oraz w celu poprawy bezpiecze�stwa �eglowania, przede wszystkim dzieci, 

o kolejnych 5 zwi�kszyła si� ilo�� kamizelek asekuracyjnych. 

3. Kontynuowano współprac� z sekcj� �eglarsk� Mi�dzyszkolnego Uczniowskiego Klubu 

Sportowego „Gimnazjon” przy Gimnazjum w Zb�szyniu. W ramach współpracy z 

MUKS „Gimnazjon” w roku 2006 przeprowadzono 1 kurs, zako�czony egzaminem na 

stopie� �eglarza jachtowego. Udział wzi�ło 6 osób, z tego 6 pozytywnie zdało egzamin.  

4. Wspólnie z Wielkopolskim Okr�gowym Zwi�zkiem �eglarskim kontynuowano 

realizacj� programu „�agle dla Wszystkich”. W dwóch imprezach uczestniczyły dzieci 

ze Specjalnych O�rodków Szkolno-Wychowawczych ze Zb�szynia i �ar. Ł�cznie udział 

wzi�ło 46 dzieci,  17 opiekunów, 17 członków ZK�, 9 MUKS „Gimnazjon”. 

5. �eglarstwo w�ród dzieci i młodzie�y propagowane było poprzez: 

- Dzieci�cy Zespół Taneczny „REGO”, przygotował kolejn� edycj� widowiska 

muzycznego, opartego na szantach i ta�cach marynarskich, pt. „Rejs”, które 

prezentował na uroczysto�ciach klubowych oraz podczas wyst�pów wyjazdowych; 

- Udost�pnianie na rejsy po jeziorze łodzi typu DZ, z obsług�, dla dzieci 

przedszkolnych, młodzie�y szkolnej, gimnazjalnej oraz dla nauczycieli. 

Zorganizowano 7 imprez na Jeziorze Bł�dno, w których uczestniczyły dzieci i młodzie�. 

  

III. Zgodnie z zaakceptowanym przez Walne Zebranie kalendarzem, przeprowadzono 

nast�puj�ce imprezy: 

- sportowe: 

1. regaty zaliczane do Pucharu Polski w kl. Słonka i Ok.-Dinghy - maj 

2. regaty z okazji Dnia Morza o „Puchar Zb�szynia” – czerwiec 

3. regaty dookoła Jeziora Bł�dno – Ku czci Wiecznej Wachty (kontynuacja Memoriału 

Bronka Billewicza) oraz regaty oldboyów na Optymistach – 15 sierpie� 

4. regaty o „Srebrn� Szekl� Zb�szynia” (15 edycja), w tym jeden bieg dla samych 

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

5. regaty o „Bł�kitn� Wst�g� Jeziora Bł�dno” (46 edycja) dla najszybszej łódki 

generalnie, w tym o „Beczk�” dla najszybszej kabinówki – wrzesie� 

- turystyczne: 

1. piknik �eglarski, z pływaniem na jachtach po jeziorze, dla dzieci w ramach realizacji 

programu „�agle dla Wszystkich” – czerwiec 

2. Rejs rodzinny – Rejs jachtów kabinowych szlakiem Jezior Obrza�skich dla całych 

rodzin w sierpniu 
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IV Prace zwi�zane z modernizacj� przystani 

1. Wymiana frontowego płotu wraz z bram�; 

2. Przedłu�ono III pomost cumowniczy o 6 m; 

3. Umocniono podkładami betonowymi przyczółek III pomostu; 

4. Zamontowano o�wietlenie przy wej�ciu na III pomost; 

5. Przygotowano miejsce do przechowywania desek surfingowych; 

6. Całkowicie wymieniono deski na II pomo�cie (pływaj�cym) oraz przeprowadzono 

wymian� cz��ci uszkodzonych desek na pozostałych pomostach; 

7. Pomalowano �rodkami konserwacyjnymi wszystkie ławy; 

8. Usuni�to betonowe pozostało�ci mi�dzy pomostami I i II, a przeznaczono je na 

wzmocnienie brzegu pomi�dzy pomostami II i III 

9. Wykonano now� bram� do warsztatu; 

10. Przyst�piono do monta�u nowego nap�du w szalupie; 

11. Na placu „za hangarem” uzupełniono nierówno�ci gruzem z dachówek oraz dowieziono 

nowej ziemi; 

12. Zainstalowano podlicznik trzyfazowy w hangarze; 

13. Wymieniono meble w �wietlicy i biurze; 

14. Wykonano piaskownic� dla małych dzieci.  

 

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

kole�anek i kolegów. 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�, marzec 2007 r. 


