
Protokół nr 2/2017 z posiedzenia Zarządu Klubu
Żeglarskiego „Posejdon”

z dnia 01-04-2017 r.
I. Uczestnicy posiedzenia:
1. Piotr Jędrasik – Komandor Klubu
2. Michał Zajączkowski – Wicekomandor Klubu
3. Mariusz Osieleniec – Członek Zarządu
4. Robert Grodecki – Członek Zarządu

II. Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia zarządu klubu.
2.  Omówienie sytuacji  w związku z  rozpoczętym szkoleniem na stopień
żeglarza  jachtowego.  Przedstawienie  sytuacji  w  związku  z  planem
zorganizowania  szkolenia  na  stopień  jachtowego  sternika  morskiego  w
2017.
3.  Informacja  o  sytuacji  związanej  z  przygotowaniem  oraz  postojem
jachtów w sezonie 2017: miejsca, warunki, umowy.
4. Omówienie stanu przygotowań do rozpoczęcia sezonu żeglarskiego w
Kunicach.
5. Sprawy różne.

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

Ad.2.  Kol.  Robert Grodecki – KWŻ, omówił  sytuację słabego odzewu na
informację o
organizowanych  przez  klub  szkoleniach  żeglarskich  w  sezonie  2017.
Poinformował  o  uruchomieniu  w  dniu  1  kwietnia  2017  r.  szkolenia  na
stopień żeglarza jachtowego przy stanie pięciu kandydatów. Poinformował,
że zgłosiło się również dwóch kandydatów, którzy wyrazili  chęć odbycia
szkolenia na stopień jachtowego sternika morskiego. Są to osoby związane
z  klubem.  Kol.  Robert  Grodecki  poinformował,  że  wszystkie  sprawy
organizacyjne zostały „zapięte na ostatni guzik” i odbył się już  pierwszy
wykład  z przedmiotu „Przepisy” dla kandydatów na żeglarza jachtowego.
Wszystkie  wykłady  zostaną  poprowadzone  przez  kolegów  instruktorów:
Marka  Kowalika,  Ernesta  Wemera,  Roberta  Grodeckiego,  Michała
Zajączkowskiego, Jarosława Szczepanowskiego I Michała Lechotę. Koledzy
instruktorzy zgodzili się poprowadzić zajęcia w ramach „wolontariatu” (bez
kosztowo).  Zarząd  klubu  składa  podziękowania  za  zaangażowanie
wymienionych osób w klubowe szkolenie.
Szkolenie  praktyczne  zgodził  się  przeprowadzić  kol.  Romuald  Słowiński.
Rezerwowym instruktorem został Artur Szczepanowski. Po dokonaniu wpłat
przez kursantów, ale przed rozpoczęciem zajęć praktycznych, uczestnicy
szkolenia  zostaną  ubezpieczeni  wraz  ze  wskazanymi  instruktorami.
Rozliczenie  za  szkolenie  praktyczne  odbędzie  się  na  dotychczasowych
zasadach. 

Ad.3.  Komandor  klubu  kol.  P.  Jędrasik  omówił  najnowsze  informacje
dotyczące postoju jachtów w sezonie 2017. Jachty Posejdon i Sztecherek



będą eksploatowane w dotychczasowych lokalizacjach, tj. Wielkie Jeziora
Mazurskie oraz Jeziorak. Bazą dla Posejdona będzie Ekomarina w Giżycku,
dla Sztecherka port „Pod Omegą” w Iławie. Jacht Ambasador nadal będzie
miał bazę w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim. Kol. Michał Zajączkowski
omówił przygotowania do wodowania klubowych jachtów. Ustalono, że na
Ambasadora pojedzie klubowa ekipa w celu przygotowania jachtu i jego
zwodowania (LOK Stepnica poinformował, że dźwig został zaplanowany na
21 i  22 kwietnia).  Organizację  grupy wyjazdowej  zajmie  się  kol.  Michał
Zajączkowski.  Padła  deklaracja,  że korzystając  z  faktu,  że na Mazurach
mieszka kolega, Michał Zajączkowski podejmie działania mające na celu
ustalenie zakresu prac na Posejdonie. Ew. kwestia prac i wodowania jachtu
zostanie  zlecona  dotychczasowemu  opiekunowi  jachtu  w  Wilkasach.
Natomiast  otaklowanie  i  wodowanie  Sztecherka  przeprowadzi  właściciel
portu „Pod Omegą” w Iławie. 
Wszelkie  działania  w  zakresie  przygotowania  jachtów  do  sezonu
koordynować  będzie  kol.  Michał  Zajączkowski  we  współpracy  z
Komandorem klubu  kol.  Piotrem Jędrasikiem.  Na koniec  Komandor  Piotr
Jędrasik poruszył kwestię ubezpieczenia jachtu Ambasador.

Ad.4. Zarząd klubu ustalił, że organizacją uroczystości rozpoczęcia sezonu
żeglarskiego  w  siedzibie  klubu  w  Kunicach  zajmie  się  kolega  Mariusz
Osieleniec  a  wspierać  go  będzie  Robert  Grodecki.  Rozpoczęcie  sezonu
zaplanowano  na  godzinę  9.00  w  dniu  22  kwietnia  2017  r.  (sobota).  W
pierwszej  kolejności  zostaną  przeprowadzone  prace  bosmańskie  przy
sprzęcie klubowym, otaklowanie i wodowanie jachtów. Ok. godziny 13.00
uroczyste postawienie bandery. Następnie odbędzie się klubowy grill. 

Ad.5.  W  sprawach  różnych  omówiono  zakres  prac  szkutniczych
koniecznych  do  przeprowadzenia  w  Kunicach  (Omegi,  rowery  wodne,
kajaki).  Ustalono,  że  klubowy  baner  (informujący  o  kursie  żeglarskim)
zostanie  przerobiony  na  bardziej  „uniwersalny”  i  wywieszony  na
ogrodzeniu ośrodka w Kunicach. Praca zostanie zlecona kol. Waldemarowi
Boleście.
Na tym zakończono posiedzenie Zarządu KŻ Posejdon.
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