Sprawozdanie z działalności
Zbąszyńskiego Klubu Żeglarskiego
w 2013 r.
Zarząd Zbąszyńskiego Klubu Żeglarskiego w 2013 roku pracował w składzie: Przemysław
Szymański, Bogdan Gołek, Mirosław Stróżyk, Edyta Stanicka, Wojciech Łukaszyk, Krzysztof
Białecki, Bernard Dmuch.
W 2013 roku odbyło się 1 Walne Zebrania Członków, a Zarząd w 2013 r. odbył 11 zebrań,
na których najważniejszymi omawianymi sprawami były:
1. zabezpieczenie finansowe i organizacyjne szkolenia dzieci 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. w zakresie spraw organizacyjnych, po analizie opłacania składek i opłat; w stosunku do
3 osób Zarząd podjął decyzję o udzieleniu nagany, a w stosunku do 8 osób podjął decyzję o
udzieleniu upomnienia;
6. pozytywne rozpatrzenie deklaracji i przyjęcie w poczet członków stażystów 6 osób, które
chciałbym przedstawić:
1. Brudło Szymon
2. Chmielewski Ryszard
3. Grad Henryk
4. Jura Mateusz
5. Kaźmierczak Tomasz
6. Rostek Jan
Jednocześnie rezygnację z członkostwa w Zbąszyńskim Klubie Żeglarskim złożyły 3 osoby
(Krug Ryszard, Sapeńko Roman, Rzadkowski Dariusz).
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I. Działalność szkoleniowa i sportowa
1. Kontynuując działalność szkoleniową:
-

Prowadzone były zajęcia szkoleniowe, w których szkoleniem objętych było 16 osób w
wieku od 7 do 14 lat,

2. Działalność sportowa:
- 6 załóg reprezentowało nasz Klub uczestnicząc w cyklu regat klasy 505. W klasyfikacji
Pucharu Polski załoga Konrad i Jerzy Plewa zajęli 6 miejsce, a w Mistrzostwach Polski 10
miejsce. Adam Kuczyński uplasował się na 7 miejscu w Pucharze Polski i 11 w
Mistrzostwach Polski
3. Wspólnie z Wielkopolskim Okręgowym Związkiem Żeglarskim kontynuowano realizację
programu „Żagle dla Wszystkich”. W imprezie uczestniczyły dzieci ze Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego ze Zbąszynia.
Zorganizowano 4 imprezy na Jeziorze Błędno, w których uczestniczyły dzieci i młodzież.
III. Zgodnie z zaakceptowanym przez Walne Zebranie kalendarzem, przeprowadzono
następujące imprezy:
- sportowe:
1. regaty o „Puchar Zbąszynia” rozgrywane w klasach: 505, katamaran Tornado oraz
Turystyczne Jachty Kabinowe (w tym w klasie 505 zaliczane do Pucharu Polski) –
czerwiec
2. regaty dookoła Jeziora Błędno – Ku Czci Wiecznej Wachty (13 edycja) oraz regaty
oldboyów na Optymistach – 15 sierpień
3. regaty o „Srebrną Szeklę Zbąszynia” (22 edycja), w tym jeden bieg dla samych sterników
łodzi kabinowych o „Lampę Nawigacyjną” – wrzesień
4. regaty o „Błękitną Wstęgę Jeziora Błędno” (53 edycja) dla najszybszej łódki, w tym o
„Beczkę” dla najszybszego jachtu kabinowego .
- 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 rodzin - w
sierpniu
3. Rejs Niepodległościowy z okazji 11 listopada
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IV Prace związane z modernizacją przystani
1. Z pomocą Burmistrza Zbąszynia, oraz pracowników Urzędu Miejskiego zrealizowano
umowę z Urzędem Marszałkowskim w zakresie remontu: warsztatu, pokoi, pomostu,
doprowadzenia wody i kanalizacji do przystani, remontu drogi dojazdowej (w ramach
programu operacyjnego LGR Obra – Warta)
2. Wyposażenie pokoi gościnnych
3. Umocnienie brzegu

Warto przypomnieć również o ważnym wydarzeniu jakim było otrzymanie nagród „Złotej
Omegi 2013” przyznawanych corocznie przez WOZŻ w kategoriach:

1. Przystań Żeglarska Roku
2. Rejs Śródlądowy Roku za Rejs do Szczecina i na Zalew Szczeciński

Realizacja wszystkich wymienionych przedsięwzięć oraz wielu innych była możliwa dzięki
dużemu zaangażowaniu niektórych koleżanek i kolegów.
Po raz kolejny wielu udostępniało swoje prywatne jachty do realizacji zadań na rzecz dzieci
i młodzieży. Wymienianie wszystkich zajęłoby dużo czasu, poza tym nie chciałbym nikogo pominąć
i dlatego dziękuję wszystkim, którzy angażowali się w realizację powyższych zadań i przedsięwzięć.

Dużą pomoc, w tym finansową, otrzymaliśmy od Urzędu i Rady Miasta w Zbąszyniu,
Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu, Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz
sympatyków żeglarstwa poprzez przekazanie 1 % z podatku dochodowego.

Zbąszyń, marzec 2014 r.
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