Sprawozdanie merytoryczne
Zbąszyńskiego Klubu Żeglarskiego
za 2008 r.
W 2008 roku odbyło się 1 Walne Zebrania Członków, natomiast Zarząd odbył 11 zebrań, na
których najważniejszymi omawianymi sprawami były:
1. zabezpieczenie finansowe i organizacyjne szkolenia dzieci i młodzieży, w tym podpisanie
„Umowy o dzieło”, na opracowanie programu i przeprowadzenie szkolenia;
2. przygotowanie,

przeprowadzenie

i

rozliczenie

organizowanych

imprez

sportowych

i turystycznych;
3. prace modernizacyjne na przystani;
4. przeznaczenie środków otrzymanych z 1 % podatku dochodowego;
5. analiza opłacania składek i opłat; w stosunku do 6 osób Zarząd podjął decyzję o wykluczeniu
w związku z zaległościami co najmniej 2 lata;
6. pozytywne rozpatrzenie deklaracji i przyjęcie w poczet członków 8 osób.

I. Praca z dziećmi i młodzieżą
1. Kontynuując działalność szkoleniową:
-

Prowadzone były zajęcia szkoleniowe, które odbywały się planowo 3 razy w tygodniu po 2
godziny.

-

Systematycznym szkoleniem regatowym objęto 4 zawodników (7 – 14 lat), którzy wzięli
udział w 18 regatach, w tym w 4 organizowanych na jeziorze Błędno oraz
14 wyjazdowych: 1 do Niesulic, 3 do Wolsztyna, 2 do Sławy, 1 do Myśliborza, 1 do
Pieczysk, 1 do Przełaz i 5 razy do Kiekrza.

-

Przeprowadzono szkolenie ogólno-żeglarskie dla uczniów szkół podstawowych i
gimnazjum w ramach realizacji programu „Junga & Kadet”, uczestniczyło 7 osób;

-

W klasyfikacji klubowej województwa wielkopolskiego zajęliśmy 7 miejsce (10 klubów)
w klasie Optymist, oraz 9 miejsce, na 14 klubów, przy uwzględnieniu wszystkich klas.

2. Wspólnie z Wielkopolskim Okręgowym Związkiem Żeglarskim kontynuowano realizację
programu „Żagle dla Wszystkich”. W dwóch imprezach uczestniczyły dzieci ze Specjalnych
Ośrodków Szkolno-Wychowawczych ze Zbąszynia i Żar.
3. Żeglarstwo wśród dzieci i młodzieży propagowane było poprzez:
-

Dziecięcy Zespół Taneczny „REGO”, przygotował kolejną edycję widowiska muzycznego,
opartego na szantach i tańcach marynarskich, które prezentował na uroczystościach
klubowych oraz podczas występów wyjazdowych;

Zorganizowano 7 imprez na Jeziorze Błędno, w których uczestniczyły dzieci i młodzież.
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III. Zgodnie z zaakceptowanym przez Walne Zebranie kalendarzem, przeprowadzono
następujące imprezy:
- sportowe:
1. regaty z okazji Dnia Morza o „Puchar Zbąszynia” – czerwiec
2. regaty dookoła Jeziora Błędno – Ku Czci Wiecznej Wachty oraz regaty oldboyów na
Optymistach – 15 sierpień
3. regaty o „Srebrną Szeklę Zbąszynia” (17 edycja), w tym jeden bieg dla samych sterników
łodzi kabinowych o „Lampę Nawigacyjną” – wrzesień
4. regaty o „Błękitną Wstęgę Jeziora Błędno” (48 edycja) dla najszybszej łódki generalnie, w
tym o „Beczkę” dla najszybszej kabinówki – wrzesień
- turystyczne:
1. piknik żeglarski, z pływaniem na jachtach po jeziorze, dla dzieci w ramach realizacji
programu „Żagle dla Wszystkich” – czerwiec
2. Rejs rodzinny – Rejs jachtów kabinowych szlakiem Jezior Obrzańskich dla całych rodzin w
sierpniu
IV Prace związane z modernizacją przystani
1. Uzupełniono poprzeczki w przęsłach oraz wymieniono deski na I pomoście;
2. Wyposażono przystań w nowego bączka;
3. Zostały wyremontowane trzy ławki;
4. Pomalowane zostały dwa pokoje;
5. Umocniono (faszyna) brzeg pomiędzy pomostami II i III;
6. Na placu „za hangarem” wyrównano ziemię oraz wyznaczono teren pod rekreację i pod
parking;
7. Przygotowano koncepcję oraz wstępny kosztorys wykonania węzła sanitarnego;
8. Opracowano projekt montażu monitoringu terenu przystani;
9. Zamontowano przesuwną bramę wjazdową;
10. Dokończono remont jachtu kabinowego „Dama Pik”
11. Zakupiono nowe żagle: 3 regatowe do Optimistów, kpl do „Damy Pik” oraz kpl do DZ.

Realizacja tych wszystkich przedsięwzięć była możliwa dzięki dużemu zaangażowaniu
koleżanek i kolegów. Wielu udostępniło swoje prywatne jachty do realizacji zadań na rzecz dzieci i
młodzieży.
Dużą pomoc, w tym finansową, otrzymaliśmy od Urzędu i Rady Miasta w Zbąszyniu,
Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu oraz sympatyków żeglarstwa w formie 1% od podatku
dochodowego.

Zbąszyń, styczeń 2009 r.

