Sprawozdanie z działalności
Zbąszyńskiego Klubu Żeglarskiego
w 2016 r.
Zarząd Zbąszyńskiego Klubu Żeglarskiego w 2016 roku pracował w składzie:
Bogdan Gołek, Mirosław Stróżyk, Paweł Szulc, Edyta Stanicka, Wojciech Łukaszyk, Krzysztof
Białecki, Bernard Dmuch.
W 2016 roku odbyło się 1 Walne Zebranie Członków, a Zarząd w 2016 r. odbył 9 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, od poprzedniego Walnego Zebrania Sprawozdawczego
- po analizie opłacania składek i opłat; w stosunku do 6 osób Zarząd podjął decyzję
o wykluczeniu z grona członków Zbąszyńskiego Klubu Żeglarskiego;
- Zarząd pozytywnie rozpatrzył deklaracje i przyjął w poczet członków stażystów 3 osoby,

I. Działalność szkoleniowa i sportowa
1. Kontynuując działalność szkoleniową:
-

Prowadzone były zajęcia szkoleniowe, w których szkoleniem objętych było 11 osób
w wieku od 7 do 14 lat,

2. Działalność sportowa:
- 2 załogi reprezentowały nasz Klub uczestnicząc w cyklu regat klasy 505.
- dzieci i młodzież uczestnicząca w szkolenie w 2016 roku brała udziału w 6 regatach,
w tym 2 wyjazdowych (do Środy Wielkopolskiej i Międzychodu)
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 sportowe na Jeziorze Błędno, w których uczestniczyły dzieci i
młodzież.

2
II. 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 (15 edycja) oraz regaty
oldboyów na Optymistach – 15 sierpień
3. regaty o „Srebrną Szeklę Zbąszynia” (25 edycja), w tym jeden bieg dla samych
sterników łodzi kabinowych o „Lampę Nawigacyjną” – wrzesień
4. regaty o „Błękitną Wstęgę Jeziora Błędno” (56 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,
4) Zorganizowane zostały przez członków Klubu rejsy:
- Wielką Pętlą Wielkopolską, od Kruszwicy do Międzychodu
- rzeką Odrą i Wartą z Cigacic do Kostrzyna nad Odrą
- niemiecka część Zalewu Szczecińskiego
- do Berlina
III Prace związane z modernizacją przystani
Realizując załącznik nr 3 Uchwały 3/16 Walnego Zebrania z dnia 28 lutego 2016 r.
wykonano:
a) Wykonanie i ustawienie masztu sygnałowego w nowym miejscu oraz zagospodarowanie
terenu wokół masztu
b) Wykonano nowy parking na 16 samochodów oraz utwardzono drogę wjazdową
c) Przeprowadzono renowację 8 kadłubów łodzi Optymist
d) Wymieniono na profile aluminiowe gafle i bom przy łodzi DZ.
e) Umocniono nabrzeże pomiędzy I i II pomostem
f) Wykonano nowe dodatkowe pływaki do pomostów
Rozpoczęto realizację:
1. W trakcie realizacji jest:
- zagospodarowanie terenu gospodarczego (magazynowanie opon), zakupiono pergole
- przeniesienie zlewozmywaka
- stanowisko do opróżniania toalet chemicznych
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-

Realizacja wszystkich wymienionych przedsięwzięć oraz wielu innych była możliwa
dzięki dużemu zaangażowaniu wielu koleżanek i kolegów.

Po raz kolejny liczna grupa członków ZKŻ udostępniała 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. Środki z 1 % zostały
przeznaczone na pokrycie części kosztów związanych ze szkoleniem żeglarskim dzieci
i młodzieży, a w szczególności na remont i doposażenie łodzi Optymist.
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