
Protokół nr 4/2013 z posiedzenia Zarządu Klubu
Żeglarskiego "Posejdon" z dnia 03-09-2013 r.

I. Uczestnicy posiedzenia:

1. Marek Kowalik - Komandor Klubu
2. Ernest Wemer - Wicekomandor Klubu
3. Michał Lechota - Członek Zarządu KWŻ
4. Jarosław Pastuszek - Członek Zarządu
5. Robert Grodecki - Członek Zarządu
6. Jerzy Wójcik - Członek Zarządu - nieobecny

Dodatkowo  w  posiedzeniu  zarządu  uczestniczył  kolega  Mirosław
Skoczek – udzielił informacji na temat nowej, klubowej strony internetowej.

II. Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia zarządu klubu.
2.  Wstępne  podsumowanie  działalności  klubu  w  sezonie  2013  (kurs,  czartery,  przystań
Kunice). 
3. Ustalenie terminu zakończenia sezonu w OSW Posejdon w Kunicach. 
4. Zabezpieczenie jachtów śródlądowych na zimę, lista niezbędnych prac i zakupów przed
przyszłym sezonem: a) Posejdon - konieczna wymiana LazyJacka oraz pranie tapicerki, b)
Sztecherek  -  naprawa  kadłuba,  ewentualnie  LazyJack,  sprawdzenie  balastu  (jacht  jest
przechylony na lewą burtę). 
5.  Zabezpieczenie  jachtu  Ambasador  na  zimę,  lista  niezbędnych  prac  i  zakupów  przed
przyszłym sezonem, ustalenie składu ekipy technicznej. 
6. Wstępne ustalenie miejsc postoju jachtów czarterowych w sezonie 2013. 
7. Omówienie propozycji weekendowego wyjazdu na wspólne zakończenie sezonu 2013 dla
członków całego oddziału PTTK: Jesienne Wędrówy 2013 - koszt 100 zł. 
8.  Wniosek  kolegi  Michała  Zajączkowskiego  -  sprawa  uszkodzenia  podwięzi  wantowej,
naprawa i nie zrealizowany rejs - ustalenie sposobu rekompensaty. 
9. Omówienie organizacji klubowych regat o Puchar Komandora – Ernest Wemer.
10. Sprawy różne

Ad.1. Protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu Klubu zebrani przyjęli bez zastrzeżeń.

Ad.2.  Komandor  Klubu  dokonał  wstępnego  podsumowania  działalności  klubu  w sezonie
2013.  Podane  zostały  przychody  z  wiosennego  kursu  na  stopień  żeglarza  jachtowego,
czarterów jachtów śródlądowych i Ambasadora. Przychody z działalności klubowej przystani
w  Kunicach,  w  tym  z  wypożyczeni  sprzętu  pływającego.  Podsumowano  również  koszty
prowadzonej  działalności.  Klub  jest  na  niewielkim  plusie  finansowym,  wszystkie
zobowiązania regulowane są na bieżąco.

Ad.3.  Zarząd  ustalił  zakończenie  sezonu  na  dzień  28.09.2013  r.  (sobota).  Rozpoczęcie
niezbędnych  prac  związanych  z  zabezpieczeniem  sprzętu  pływającego  wyznaczono  na
godzinę  9.00.  Po  pracach  bosmańskich  przewidziano  podsumowanie  sezonu  2013  r.,
następnie ognisko i grill, dla wszystkich uczestniczących w pracach porządkowych.



Komandor poinformował o  zorganizowanym w naszym ośrodku wieczorku tanecznym dla
wszystkich  chętnych.  Początek  zabawy o godz.  20.00 ;  wpisowe 35 zł  od osoby.  Liczba
miejsc ograniczona. Osobą, z którą należy się kontaktować w tej sprawie jest Pani Leokadia
Gracz.

Ad.4.  Komandor  poinformował  przetransportowaniu  Sztecherka  z  Bad  Saarow do Kunic.
Następnie  omówił  stan  techniczny  kabinowych  jachtów  śródlądowych:  Sztecherka  
i Posejdona. Omówiono propozycje niezbędnych prac i zakupów przed kolejnym sezonem
żeglarskim. Kolega Robert Grodecki, w oparciu o własne spostrzeżenia z czarteru Sztecherka,
zaproponował  dorobienie  drabinki  rufowej  (ułatwiającej  wejście  i  wyjście  z  wody),
ewentualnie  drabinki  dziobowej  ułatwiającej  wejście  na  jacht  przy  niskich  pomostach.
Zwrócił również uwagę na konieczność uszycia tentu nad kokpit.
Przy okazji dyskusji o stanie technicznym jachtów, zarząd zastanawiał się nad pomysłem na
kolejny  sezon,  w  kontekście  akwenu,  na  którym  mogłyby  żaglować  jachty.  Członkowie
zarządu  byli  zgodni,  że  tegoroczny  pomysł  o  przerzuceniu  Sztecherka  do  Bad  Saarow
(Brandenburgia) był dobrym pomysłem i należy członkom klubu, na spotkaniu kończącym
sezon, zarekomendować ten akwen w kolejnym sezonie. Natomiast nie podjęto decyzji co do
akwenu dla Posejdona. Rozważany był ponownie Jeziorak, jak również Zalew Szczeciński z
Jeziorem Dąbie. Decyzji nie podjęto.

Ad.5. Ustalono skład ekipy, która zajmie się przygotowaniem s/y Ambasadora do zimowania
w Trzebieży: Piotr Jędrasik, Marian Pawlik i Robert Grodecki. Ustalono, że jacht powinien
byś wyjęty z wody i zabezpieczony między 10 - 13.10.2013 r. Przy okazji komandor kolega
Marek  Kowalik  powrócił  do  tematu  wniosku  złożonego  w  Fundacji  Polska  Miedź,
dotyczącego sfinansowania remontu jachtu. Ustalono, że zostanie złożone dodatkowe pismo
omawiające start Ambasadora w Solo & Double Handed Baltic Polonez Cup Race 2013 oraz
wspominające  o  już  wykonanych  pracach  modernizacyjnych  na  jachcie  Ambasador.
Przygotowanie  pisma  powierzone  zostało  kolegom:  Markowi  Kowalikowi  i  Robertowi
Grodeckiemu.

Ad.6.  Ustalono,  że  jacht  Posejdon  „przezimuje”  na  Mazurach  (ew.  w  nowym  miejscu),
Sztecherek w Kunicach (co ułatwi przeprowadzenie niezbędnych prac) a Ambasador kolejną
zimę spędzi ponownie w COŻ Trzebież.

Ad.7.  Komandor  omówił  propozycję  weekendowego  wyjazdu  na  wspólne  zakończenie
sezonu 2013 dla członków całego oddziału PTTK: Jesienne Wędrówy 2013 - koszt 100 zł.
Ustalono, że pomysł ten zostanie rozpropagowany wśród członków Jacht Klubu Posejdon,
którzy powinni wziąć gremialny udział  w rajdzie,  który stanowi szansę na jeszcze lepszą
integrację wszystkich członków Oddziału PTTK.

Ad.8. Komandor poruszył problem rejsu Ambasadorem, prowadzonym przez kolegę Michała
Zajączkowskiego. W trakcie rejsu który miał trwać dwa tygodnie, doszło do awarii podwięzi
wantowej.  Przeprowadzona  przez  Michała  naprawa  uszkodzonej  podwięzi  oraz  wymiana
pozostałych na nowe, skutkowała utratą tygodnia z rejsu!  W związku z zaistniałą sytuacją
zarząd zaproponował ustalenie rekompensaty, w kolejnym sezonie w postaci tygodniowego,
bezpłatnego  czarteru  w  sezonie  2014.  Ustalono,  że  komandor  przedyskutuje  powyższą
propozycję z zainteresowanym, tj. z Michałem Zajączkowskim.
 



Ad.9.  Kolega  Ernest  Wemer   omówił  stan  przygotowań  do  klubowych  regat  o  Puchar
Komandora. Ustalono, że regaty będą otwarte dla wszystkich zainteresowanych i odbędą się
14.09.2013 r. (sobota).

Ad.10. W sprawach różnych głos zabrał kolega Mirosław Skoczek. Omówiono stan prac nad
nową,  klubową  stroną  internetową.  Następnie  kolega  Robert  Grodecki,  wspólnie  z
Mirosławem Skoczkiem omówili udział Ambasadora w odbytych, w dniach 10-17.08.2013 r.,
Solo & Double Handed Baltic Polonez Cup Race 2013, w których zajęli III miejsce w grupie
Double KWR.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu KŻ Posejdon.

WICEKOMANDOR KOMANDOR
(-) Ernest Wemer (-) Marek Kowalik


