
Protokół nr 2/2016 z posiedzenia Zarządu Klubu Żeglarskiego
„Posejdon” z dnia 17 – 03 - 2016 r. 

I. Uczestnicy posiedzenia:
 
1. Marek Kowalik – Komandor Klubu 
2. Ernest Wemer – Wicekomandor Klubu 
3. Michał Lechota – Członek Zarządu 
4. Robert Grodecki – Członek Zarządu 
5. Jerzy Wójcik – Członek Zarządu (Honorowy Prezes)

Na zebranie Zarządu KŻ Posejdon zaproszono Prezesa Oddziału PTTK kol. Krzysztofa 
Króla oraz Jakuba Jakubowskiego - Sail Swim Bolesławiec. 

II. Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Klubu.
2. Czartery jachtów klubowych – strategia promocji jachtu Ambasador.
3. Ustalenie  sposobu  przygotowania  jachtów  do  sezonu  (ewentualne  wyjazdy  ekip

technicznych – terminy i składy osobowe).
4. Szkolenia  żeglarskie  –  ilość  uczestników,  organizacja  kursu  na  stopień  żeglarza

jachtowego.
5. Współpraca ze Szkółką Żeglarską Jakuba Jakubowskiego: Sail Swim z Bolesławca.
6. Rozpoczęcie sezonu – zakres prac i organizacja spotkania klubowego.
7. Akcja „Czyszczenie jeziora Kunickiego” w ramach akcji  „Światowy Dzień Ziemi”

planowanej  na  16  kwietnia  br.  –  omówienie  możliwości  włączenia  się  członków
naszego klubu w kontekście  planowanego rozpoczęcia  sezonu żeglarskiego w tym
dniu.

8. Sprawy różne.

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

Ad.2. Kol. Marek Kowalik – Komandor klubu przedstawił stopień rezerwacji klubowych
jachtów na  dzień  17  marca  br.  O ile  chodzi  o  s/y  Sztecherka  (Jeziorak)  i  Posejdona
(Wielkie  Jeziora  Mazurskie)  to  sprawa  rezerwacji  jachtów wygląda  dobrze,  pozostały
jedynie pojedyncze wolne terminy w okresie wakacyjnym. Do wykorzystania są terminy
w maju, czerwcu i we wrześniu. Gorzej sprawa wygląda z rezerwacją s/y Ambasadora. Na
ten  moment  jedynie  dwóch  kolegów  dokonało  rezerwacji  w  terminie:  maj,  czerwiec.
Miejmy nadzieję, że akcja rezerwacji jeszcze ruszy. Zarząd klubu zobowiązał komandora
do  zareklamowania  i  zachęcenia  klubowiczów  do  pływania  na  Ambasadorze  podczas
uroczystego rozpoczęcia sezonu w dniu 16 kwietnia br. w Kunicach.

Ad.3.  Kol.  Marek Kowalik przedstawił ustalenia dotyczące przygotowania jachtów do
sezonu. Ze względu na koszty wysyłania ekip technicznych z klubu, sprawę otaklowania i
zwodowania s/y Sztecherka i Posejdona załatwią miejscowi współpracownicy klubu: kol.
Kasprzak z Iławy oraz kol. Karczewski z Wilkas. Jedynie do Górek Zachodnich, na s/y



Ambasadora  pojedzie  klubowa  ekipa.  Kol.  Robert  Grodecki  zajmie  się  organizacją
wyjazdu. Przy okazji kol. Grodecki poinformował, że akcja wodowania jachtów w AKM
planowana jest na 16/17 kwietnia br. i należałoby pojechać na jacht kilka dni wcześniej w
celu dokonania niezbędnych prac przy jachcie. R. Grodecki przypomniał o konieczności
zakupu nowych środków pirotechnicznych na  jacht  (rakiety  świetlne,  pławka dymna),
atestacji tratwy ratunkowej i zakupie nowego radia UKF.

Ad.4.  Kol.  Michał  Lechota  przedstawił  stan  przygotowań  do  rozpoczęcia  szkolenia
żeglarskiego w Kunicach. Zapisało się 10 chętnych, pozostało 5 wolnych miejsc (przy
założeniu,  że  wykorzystywane  będą  trzy  jachty  Omega).  Skompletowano  kadrę
instruktorską, ustalono kalendarz zajęć teoretycznych i praktycznych. Rozpoczęcie kursu
wyznaczono na 2 kwietnia br. na godzinę 10.00.

Ad.5.   Kol.  Jakub  Jakubowski  właściciel  Sail  Swim z  Bolesławca  przedstawił  ofertę
współpracy.  Wzorem  roku  ubiegłego  planuje  zorganizować  półkolonie  żeglarskie  w
Kunicach  oraz  cykl  imprez  żeglarskich  dla  najmłodszych  żeglarzy.  Swoje  zajęcia
prowadzić będzie na własnym sprzęcie (Optymisty). Zarząd klubu upoważnił komandora
do ustalenia szczegółów współpracy i podpisania odpowiedniej umowy.

Ad.6.  Kol.  Marek  Kowalik  przedstawił  stan  przygotowań  do  rozpoczęcia  sezonu.  W
sobotę 16 kwietnia br. odbędzie się w Kunicach uroczyste rozpoczęcie sezonu połączone z
przygotowaniem sprzętu pływającego. Komandor zobowiązał się powiadomić i zaprosić
wszystkich członków klubu na imprezę.

Ad.7. Kol. Krzysztof Król – Prezes Oddziału PTTK, przedstawił akcję czyszczenia jeziora
Kunickiego  w ramach  akcji  „Światowy Dzień  Ziemi”.  Akcja  zaplanowana  jest  na  16
kwietnia br., tj. na ten sam dzień, co rozpoczęcie sezonu. Prezes zaproponował połączenie
sił i wspólne działanie w tym dniu. Do akcji zaproszeni będą również członkowie klubu
rowerowego i piechurzy. 

Ad.8.  W sprawach różnych kol. Marek Kowalik omówił kwestie zbliżającego się końca
aktualnej  kadencji  zarządu,  osobistych  decyzji  członków  zarządu,  co  do  dalszej
działalności  i  konieczności  zorganizowania  w  grudniu  2016  walnego  zebrania
sprawozdawczo – wyborczego w KŻ Posejdon PTTK.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu KŻ Posejdon. 

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


