
Protokół nr 1/2016 z posiedzenia Zarządu Klubu Żeglarskiego
„Posejdon” z dnia 28 – 01 - 2016 r.

I. Uczestnicy posiedzenia: 

1. Marek Kowalik – Komandor Klubu 
2. Ernest Wemer – Wicekomandor Klubu 
3. Michał Lechota – Członek Zarządu 
4. Jarosław Pastuszek – Członek Zarządu 
5. Robert Grodecki – Członek Zarządu 
6. Na zebranie Zarządu KŻ Posejdon zaproszono Prezesa Oddziału PTTK kol. Krzysztofa 
Króla oraz kol. Dariusza Mazurkiewicza – bosmana OSW Posejdon.
 
 
II. Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia zarządu klubu. 
2.  Uchwalenie  wysokości  składki  klubowej  na  rok  2016  (uchwała  nr  1/2016),  podjęcie
uchwały w sprawie listy  osób uprawnionych do dodatkowej  zniżki  w opłatach za  czarter
jachtów klubowych w sezonie 2016 (uchwała nr 2/2016) oraz podjęcie decyzji  w sprawie
cennika dla wypożyczalni sprzętu pływającego w Kunicach, postoju jachtów oraz dla jachtów
czarterowych na sezon 2016.
3. Kursy żeglarskie 2016 – uchwalenie cennika, lista instruktorów, kalendarz zajęć.
4. Imprezy regatowe w sezonie 2016 – kalendarz imprez,
5.  Przegląd  wyposażenia  w  hangarze  -  żagle,  kamizelki  asekuracyjne,  liny,  sprzęt
pomocniczy,
6.  Dyskusja  na  temat  zakupu  nowych  rowerów  wodnych,  kajaków,  uzupełnienie  stanu
kamizelek i sprzętów asekuracyjnych.
7. Dyskusja na temat budowy nowego pomostu dla rowerów wodnych.
8. Sprawy różne.

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

Ad.2. Kolega Marek Kowalik – Komandor Klubu przedstawił  i  omówił  plan działalności
klubu w 2016 r. Następnie, po dyskusji nt. wysokości składki klubowej, Zarząd postanowił
pozostawić  bez  zmian  dotychczasową  wysokość  składki  klubowej  na  rok  2016  tj.  
100 zł normalna i 50 zł ulgowa. Zarząd podjął uchwałę nr 1/2016 w tej sprawie. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie. Zarząd klubu zadecydował, że wysokość zniżki dla członków
klubu w 2016 r. pozostanie bez zmian. Również wysokość opłat za korzystanie z jachtów
klubowych, sprzętu w Kunicach, opłat postojowych w Kunicach, zasady nabycia prawa do
zniżki, wysokość kaucji pozostają bez zmian. Dodatkowo zarząd podjął uchwałę 2/2016 w
sprawie  listy  członków  klubu,  którzy  otrzymali  dodatkową  10%  zniżkę  na  czartery
klubowych  jachtów.  Komandor  Klubu  kol.  Marek  Kowalik  poinformował  o  wysokości
składki  PTTK  ustalonej  na  2016  r.  przez  Zarząd  Oddziału  PTTK  przy  Hucie  Miedzi



„Legnica”. Składka wynosi 50 zł dorośli i 25 zł młodzież szkolna, studenci, emeryci i renciści
(uchwała nr 2/2015 z 16.12.2015 r. Zarządu Oddziału PTTK przy Hucie Miedzi „Legnica”).

Ad.3.  Kolega Michał Lechota – KWŻ, omówił stan przygotowań do rozpoczęcia szkolenia
żeglarskiego w 2016 r. Do dyspozycji są trzy jachty typu Omega i są chętni do poprowadzenia
kursu instruktorzy. W związku z powyższym podjęto decyzję o ogłoszeniu naboru chętnych
na kurs, na stopień żeglarza jachtowego. Ustalono, że kurs mógłby rozpocząć się 2 kwietnia
2016 (wykłady), a szkolenie praktyczne na wodzie 16 kwietnia 2016 (po rozpoczęciu sezonu
żeglarskiego).  Egzamin  odbyłby  się  11/12  czerwca  2016  r.  Ustalono  cenę  za  udział  w
szkoleniu –  700 zł. +  opłata za egzamin (wg. cennika PZŻ). Podjęto również decyzję w
sprawie możliwości uruchomienia szkolenia na stopień  jachtowego sternika morskiego na
klubowym jachcie s/y Ambasador oraz kursu na stopień  sternika motorowodnego.  Jeżeli
zgłoszą się chętni, to klub ew. uruchomi szkolenie.

Ad.4. Komandor klubu, kol. Marek Kowalik zaproponował zorganizowanie trzech imprez –
regat żeglarskich na J. Kunickim w sezonie 2016. Pierwsze regaty mogłyby się odbyć 18
czerwca 2016 r. (po zakończeniu kursu żeglarskiego), kolejne regaty 16 lipca 2016 w ramach
święta Gminy Kunice i organizowanych od wielu lat „Szant w Kunicach”. Byłyby to regaty
„O puchar  Wójta  Kunic”.  Ostatnie  w sezonie  regaty  odbyłyby się  10 września  2016 r. o
„Beczkę Komandora”. Odpowiednie komunikaty zostaną umieszczone na klubowej stronie w
internecie oraz rozesłane do wszystkich członków klubu.

Ad.5.  Zarząd  klubu  dokonał  przeglądu  żagli  do  Omeg,  kamizelek  asekuracyjnych,
pozostałego drobnego osprzętu będącego na wyposażeniu klubu. Wybrano żagle nadające się
do naprawy (trzy foki i trzy groty), dwa żagle postanowiono wykorzystywać, jako materiał do
drobnych napraw. Pozostałe żagle nadają się do dalszej eksploatacji.

Ad.6.  Komandor  klubu,  kol.  Marek  Kowalik  przedstawił  sytuację  przystani  w Kunicach.
Komandor  zwrócił  uwagę na  coraz  gorszy stan  techniczny sprzętu  wykorzystywanego na
przystani: Omegi, kajaki i rowery wodne. W praktyce kajaki i rowery wodne należy wymienić
na nowe. Koniecznym wydaje się zakup nowych kamizelek asekuracyjnych. Zarząd klubu, po
dyskusji,  postanowił  wystąpić  z  wnioskiem  do  Zarządu  Oddziału,  o  zakup  30  dużych
kamizelek  asekuracyjnych  oraz  10  (5+5)  dla  dzieci  i  młodzieży  (w  związku  z
wyeksploatowaniem  dotychczas  używanych).  Dodatkowo  niezbędny  jest  zakup  środków
pirotechnicznych  na  Ambasadora,  przegląd  Tratwy  Ratunkowej  i  zakup  radia  UKF  na
Ambasadora (kwestie bezpieczeństwa).

Ad.7.  Komandor  klubu omówił  kwestię  nowego pomostu  dla  rowerów wodnych.  W tym
punkcie głos zabrał kol. Darek Mazurkiewicz – bosman na przystani w Kunicach. Przedstawił
koncepcję  budowy  drewnianego  pomostu  i  związane  z  tym  koszty.  Kol.  Ernest  Wemer
zaproponował  inne  rozwiązanie:  gotowy  pomost  pływający  zbudowany  z  gotowych
elementów  z  tworzywa  sztucznego.  Zarząd  klubu  upoważnił  kolegę  Ernesta  Wemera  do
przygotowania pogłębionej analizy takiego rozwiązania, łącznie z pozyskaniem konkretnych
ofert od potencjalnych dostawców.



Ad.8.  W  sprawach  różnych  omówiono  możliwość  zakupu  nowych  rowerów  wodnych  i
kajaków  na  potrzeby  przystani  w  Kunicach.  Zarząd  klubu  upoważnił  kol.  Roberta
Grodeckiego do zebrania informacji na temat producentów ww. sprzętu i cen.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu KŻ Posejdon. 

WICEKOMANDOR       KOMANDOR

 (-) Ernest Wemer           (-) Marek Kowalik


