Sprawozdanie merytoryczne
Zbąszyńskiego Klubu Żeglarskiego
za 2011 r.
W 2011 roku odbyło się 1 Walne Zebrania Członków, natomiast Zarząd odbył 12 zebrań, na
których najważniejszymi omawianymi sprawami były:
1. zabezpieczenie finansowe i organizacyjne zajęć dzieci i młodzieży, w tym podpisanie „Umowy
o dzieło”, na opracowanie programu i zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży;
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 związku z zaległościami w stosunku do 6 osób Zarząd
podjął decyzję o wykluczeniu ;
6. pozytywne rozpatrzenie deklaracji i przyjęcie w poczet członków stażystów 7 osób,
1 osobie, w związku z nie wywiązywaniem się z terminowego opłacania składek i opłat, nie
wystawiono pozytywnej opinii i nie przyjęto w poczet członków zwyczajnych po rocznym
stażu.
I. Praca z dziećmi i młodzieżą
1. Kontynuując działalność :
- Prowadzone były zajęcia, które odbywały się planowo 3 razy w tygodniu po 2 godziny.
- Systematyczną opieką objęto 14 dzieci (7 – 14 lat), z których 3 brało udział w 18 regatach,
w tym w 4 organizowanych na jeziorze Błędno oraz 14 wyjazdowych: 1 - Wolsztyn,
1 - Złocieniec i 12 razy Kiekrz.
- W klasyfikacji klubowej województwa wielkopolskiego zajęliśmy 5 miejsce (10 klubów)
w klasie Optymist, 7 miejsce (8 klubów) w klasie Europa oraz 8 miejsce, na 14 klubów,
przy uwzględnieniu wszystkich klas.
- Na przystani żeglarskiej zorganizowano spotkanie dla dzieci z półotwartych koloni
zorganizowanych przez GOK w Siedlcu
- Zarówno w trakcie trwania Pikniku Parafialnego w Zbąszyniu jak również przy okazji
trwania Święta Jeziora została zaprezentowana przez Klub oferta zajęć na wodzie
skierowana do dzieci i młodzieży
- Zakupiono środki ratunkowo – zabezpieczające w postaci kamizelek asekuracyjnych, kół
ratunkowych, rzutek ratowniczych. Zakup przy wsparciu środków pozyskanych z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
2. Wspólnie z Wielkopolskim Okręgowym Związkiem Żeglarskim oraz Starostwem Powiatowym
w Nowym Tomyślu kontynuowano realizację programu „Żagle dla Wszystkich”. W imprezie
uczestniczyły dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ze Zbąszynia.
II.
Działalność społeczna
1. Klub Żeglarski aktywnie uczestniczył w Imprezie Charytatywnej zorganizowanej na rzecz
lokalnego propagatora kultury Pana Leonarda Śliwy zbierając środki poprzez zorganizowanie
przejażdżek na jeziorze
2. W trakcie trwania Jarmarku Chmielno Wikliniarskiego w Nowym Tomyślu Klub Żeglarski
wspólnie z UMiG Zbąszyń oraz Centrum Sportu i Turystyki w Zbąszyniu propagował walory
i atrakcje Jeziora Błędno, Miasta i Gminy Zbąszyń oraz Klubu
3. Wspólnie z UMiG Zbąszyń, Centrum Sportu i Turystyki oraz Centrum Kultury w Zbąszyniu
zorganizowaliśmy z okazji Nocy Świętojańskiej 3 dniową imprezę na Plaży Miejskiej w skład
której wchodziły:
- Regaty Żeglarskie o „Puchar Zbąszynia” współrealizowane ze środków Urzędu
Marszałkowskiego, impreza zaliczana do Pucharu Polski w 5 klasach sportowych,
uczestniczyło w niej 64 osób na 47 jachtach.
- Mistrzostwa Powiatu Nowotomyskiego w piłce plażowej
- Konkurs Wianków połączony z Paradą Jachtów na Wodzie i Teatrem Ognia
- Kocerty zespołów Shanties: (Mietek Folk oraz Bez Paniki)
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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” (20 edycja), w tym jeden bieg dla samych sterników
łodzi kabinowych o „Lampę Nawigacyjną” – wrzesień
4. regaty o „Błękitną Wstęgę Jeziora Błędno” (51 edycja) dla najszybszej łódki generalnie,
w tym o „Beczkę” dla najszybszej kabinówki – październik
- 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
3. rejs z okazji „Święta Niepodległości”, podczas którego zapalono znicze na brzegu w
miejscach, gdzie nad jeziorem odbyły się walki i zginęli żołnierze w czasie Powstania
Wielkopolskiego – 11 listopad
IV Prace związane z modernizacją przystani
1. Dokończono prace modernizacyjne w hydroforni i uzyskano z SANEPID dopuszczenie do
użytku wody pitnej
2. Wykonano remont dachu na małych hangarach i świetlicy
3. Rozebrano barak drewniany na wjeździe
4. Utwardzono płytami Jumbo plac przed hangarami
5. Wykonano slip betonowy zjazdowy do wody
6. Przeniesiono przyłącze elektryczne z wymianą instalacji oraz wyprowadzenie zasilania do 2
pomostów
7. Wyremontowanie świetlicy, szatni dla dzieci i węzła socjalnego
8. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
9. Remont elewacji małych hangarów i świetlicy oraz odświeżenie elewacji czołowej
10. Wygospodarowano i wykonano kącik rekreacyjny dla dzieci z zagospodarowaniem plaży
Należy podkreślić że zakres prac na przystani został doceniony nagrodą Złota Omega 2011 w
kategorii PRZYSTAŃ ROKU przyznawaną co roku przez Wielkopolski Okręgowy Związek
Żeglarski.
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, Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego oraz sympatyków żeglarstwa w formie 1% od podatku dochodowego.
Zbąszyń, 04 marzec 2012 r.
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