
Protokół nr 1/2018 z posiedzenia Zarządu Klubu Żeglarskiego
„Posejdon” z dnia 20 – 01 - 2018 r.

Uczestnicy posiedzenia:
1. Piotr Jędrasik – Komandor Klubu
2. Michał Zajączkowski - Wicekomandor Klubu
3. Mariusz Osieleniec – Członek Zarządu
4. Marek Koziara – Członek Zarządu
5. Robert Grodecki – Członek Zarządu
Osoby zaproszone:
1. Dariusz Mazurkiewicz - bosman
2. Tomasz Garncarz

Porządek posiedzenia:
1. Uchwalenie wysokości składki klubowej na rok 2018 (uchwała nr 1/2018).
2. Ustalenie listy uprawnionych do dodatkowej zniżki na czarter sprzętu (uchwała nr 2/2018).
3. Kalendarz imprez 2018.
4. Szkolenia (żeglarz, sternik)
5. Ustalenie terminu rozpoczęcia sezonu.
6. Stan kunickiej floty.
7. Jacht Posejdon - zakres prac i podział zadań.
8. Sprawy inne (Ambasador - rejs etapowy).

Ad.1. Kolega Piotr Jędrasik – Komandor Klubu przedstawił i omówił plan działalności klubu
w  2018  r.  Następnie,  po  dyskusji  nt.  wysokości  składki  klubowej,  Zarząd  postanowił
pozostawić bez zmian dotychczasową wysokość składki  klubowej na rok 2018, tj.  100 zł
normalna i 50 zł ulgowa. Zarząd podjął uchwałę nr 1/2018 w tej sprawie. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie. Zarząd Klubu zadecydował, że wysokość zniżki dla członków klubu w
2018 r. pozostanie bez zmian.

Kol.  Piotr  Jędrasik  –poinformował,  że  Zarząd  Oddziału  PTTK  ustalił  wysokość  składki
PTTK. W 2018 r. będzie wynosiła 60 zł, ulgowa 30 zł. 

Ad.2.  Zarząd klubu podjął uchwałę 2/2018 i wskazał osoby, którym przyznano dodatkową
zniżkę na klubowe czartery w roku 2018, w uznaniu pracy na rzecz klubu w roku 2017.

Ad 3.  Ustalono, że w 2018 r. klub zorganizuje trzy imprezy regatowe: w dniu 16 czerwca
2018, 14-15 lipca 2018 (Regaty o Puchar Wójta Kunic) oraz w dniu 1 września 2018. Ciężar
prac  organizacyjnych  weźmie  na  siebie  kol.  Mariusz  Osieleniec  wraz  z  zespołem.
Odpowiednie komunikaty będą umieszczone na klubowej stronie internetowej oraz rozesłane
do wszystkich członków klubu.

Ad.4.  Kolega Robert Grodecki – KWŻ, omówił stan przygotowań do rozpoczęcia szkolenia
żeglarskiego  w  2018  r.  W  związku  z  powyższym  podjęto  decyzję  o  ogłoszeniu  naboru
chętnych na kurs, na stopień żeglarza jachtowego. Ustalono, że kurs mógłby rozpocząć się 17
marca  2018  (wykłady),  a  szkolenie  praktyczne  na  wodzie  od  14  kwietnia  2018  (po
rozpoczęciu sezonu żeglarskiego). Egzamin odbyłby się 9/10 czerwca 2018 r. Ustalono cenę
za udział  w szkoleniu –  700 zł.  + opłata  za egzamin (wg. cennika ustawowego).  Podjęto
również  decyzję  w  sprawie  możliwości  uruchomienia  szkolenia  na  stopień  jachtowego



sternika  morskiego  na  klubowym  jachcie  s/y  Ambasador  w  przypadku  zgłoszenia  się
chętnych osób. Cena od 1200 do 1000 zł od osoby (przy 5 chętnych). Organizacją kursów na
stopień  żeglarza  jachtowego  i  jachtowego  sternika  morskiego  zajmie  się  kol.  Robert
Grodecki. Przygotuje szczegółowy kalendarz zajęć, ustali instruktorów itp.

Ad.5.  Zarząd  wyznaczył  14  kwiecień  2017  (sobota)  na  uroczystość  rozpoczęcia  sezonu
żeglarskiego. Tradycyjne w tym dniu zostanie przygotowany i zwodowany sprzęt, odbędzie
się uroczystość podniesienia bandery, ognisko i grill dla Członków Klubu oraz uczestników
szkolenia żeglarskiego.

Ad.6.  Bosman  kol.  Dariusz  Mazurkiewicz  omówił  stan  sprzętu  w  Kunicach  i  zakres
niezbędnych prac. Niezbędne są naprawy żagli i naprawy kadłubów i osprzętu. Do dyspozycji
jest dziewięć rowerów wodnych, sześć kajaków oraz trzy Omegi. Kol. Michał Zajączkowski
zadeklarował, że jak będzie potrzebna czwarta Omega do szkolenia, to udostępni prywatną
jednostkę.

Ad.7.  Komandor klubu kol. Piotr Jędrasik przedstawił stan techniczny s/y Posejdon, który
jesienią  2017 r.  został  sprowadzony z Giżycka do Kunic.  Jacht  wymaga kompleksowego
remontu.  Niepokojący  jest  stan  kadłuba.  Koordynacją  prac  zajmie  się  Komandor  wraz  z
Wicekomandorem  kol.  Michałem  Zajączkowskim.   Sprzęt  zostanie  przygotowany  przy
wsparciu członków klubu. 

Ad.8.  W  sprawach  różnych  omówiono  między  innymi  stan  techniczny  s/y  Ambasadora.
Kolega  Tomasz  Garncarz  przedstawił  zakres  niezbędnych  prac  przy  jachcie  (podwięzi
wantowe). Poruszono również temat zorganizowania etapowego rejsu na s/y Ambasadorze.
Kolega T. Garncarz zadeklarował chęć koordynacji organizacji morskich rejsów klubowych,
zaproponował stworzenie zakładki na stronie klubu, która służyłaby promocji takich rejsów.
Kolega Dariusz Mazurkiewicz omówił propozycję powołania sekcji sportowej klasy „470”
przy klubie. Ustalono, że na kolejnym zebraniu przedstawione zostaną szczegóły.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu KŻ Posejdon.

WICEKOMANDOR KOMANDOR
(-) Michał Zajączkowski (-) Piotr Jędrasik


