
Protokół nr 3/2014 z posiedzenia Zarządu Klubu Żeglarskiego "Posejdon" 
z dnia 17-05-2014 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

II. Porządek posiedzenia

1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Omówienie kalendarza czarterów na sezon 2014 i stanu przygotowania jachtów do

sezonu żeglarskiego
3. Omówienie  stanu  zaawansowania  organizacji  planowanych  kursów  żeglarskich  w

sezonie   2014
4. Rozpatrzenie  propozycji  kol.  Roberta  Grodeckiego  w/s  ponownego  udziału  jachtu

Ambasador w  regatach o XV edycji "Puchar Poloneza" w  sierpniu 2014 r.
5. Ponowienie  wniosku  do  Fundacji  "Polska  Miedź"  -  omówienie  celu  dotacji  i

przygotowanie    odpowiedniej dokumentacji.
6. Przegląd żagli do Omeg w Kunicach, wytypowanie żagli do naprawy w żaglowni.
7. Sprawy różne.

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

Ad 2. W punkcie drugim obrad kol. Jarosław Pastuszek przedstawił zebranym plan czarterów
na rok 2014. Dodatkowo poinformował zebranych, że wszyscy zainteresowani czarterami na
bieżąco wpłacają ustalone w regulaminie czarterów opłaty.

Ad 3. W tym punkcie obrad kol. Michał Lechota i komandor klubu poinformowali zebranych
o  nieskuteczności  podjętych  działań  promocyjnych  mających  na  celu  rozpropagowanie
szkolenia  na  stopień  żeglarza  jachtowego  organizowanych  przez  klub  w  sezonie  2014.
Podjęto decyzję o odwołaniu kursu na ten stopień. Ustalono, że odbędzie się jeden turnus
szkolenia na stopień jachtowego sternika morskiego. Na instruktora „manewrówki” wybrany
został kol. Kapitan Jarosław Szczepanowski. 

Ad. 4. Kol. Robert Grodecki przedłożył propozycję powtórnego udziału klubowego jachtu s/y
Ambasador w regatach morskich w nadchodzącym sezonie. W sierpniu 2014 r. odbędzie się
XV edycja morskich regat na trasie: Świnoujście – Christianso (LB) – Świnoujście o „Puchar
Poloneza”.  Propozycja zakłada wystawienie jachtu z dwuosobową załogą dowodzoną przez
kap. Roberta Grodeckiego. Zdaniem kol. Grodeckiego, udział Ambasadora wraz z klubową
załogą  jest okazją dla  KŻ „Posejdon” do zaprezentowania samego klubu, jak i  klubowego
jachtu  morskiego  na  szerszym,  ogólnopolskim forum.  Udział  w  regatach  daje  szansę  na
promocję  żeglarstwa  w  regionie  całego  Zagłębia  Miedziowego  i  przyciągnięcie  nowych
członków do klubu. Tym bardziej, że w 2013 roku udało się zająć III miejsce w kategorii
Double KWR.



Po ożywionej dyskusji zarząd klubu zaakceptował propozycję i postanowił wystawić
klubowy jacht w regatach o „Puchar Poloneza” z dwuosobową załogą z tym, że wszystkie
koszty poniesie zgłoszona załoga. 

Ad.  5.  Kol.  Robert  Grodecki  przedłożył  i  omówił  projekt  przygotowanego  pisemnego
ponownego  wystąpienia  do  Fundacji  Polska  Miedź  w  sprawie  dotacji  w  związku  z
koniecznością przeprowadzenia kompleksowego (a tym samym kosztownego) remontu jachtu
Ambasador. Zarząd zaakceptował  pomysł  zwrócenia  się  z  prośbą do Fundacji  o  wsparcie
finansowe na rzecz klubu i niezbędnego remontu morskiego jachtu. 

Ad.  6.  Korzystając  z  obecności  członków  zarządu,  komandor  Marek  Kowalik  zarządził
dokonanie  przeglądu  żagli  w  celu  określenia  stopnia  ich  zużycia  i  zakresu  niezbędnych
napraw. Wytypowano żagle do naprawy przez profesjonalnego żaglomistrza.

Ad. 7.  Spraw różnych nie było

Na tym zakończono posiedzenie zarządu.

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

 


