
Protokół nr 3/2016 z posiedzenia Zarządu Klubu Żeglarskiego 

„Posejdon” z dnia 09 – 08 - 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 

 

 

 

II. Porządek posiedzenia: 

 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Klubu, 
2. Jacht Ambasador – ustalenie miejsca postoju w następnych sezonach, organizacja 

rejsu na przeprowadzenie jachtu oraz transport wózka pod jacht, 
3. Jachty śródlądowe – miejsce postoju i zabezpieczenie na zimę, 
4. Regaty „O Puchar Komandora” – ustalenie terminu zawodów, 
5. Zakończenie sezonu – ustalenie terminu spotkania, 
6. Sprawy różne. 

  
 

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

zastrzeżeń. 

 

Ad.2. Kol. Marek Kowalik – Komandor klubu przedstawił stanowisko kierownictwa 

mariny AKM w Górkach Zachodnich w/s dalszego postoju jachtu Ambasador w tej 

marinie. Z powodu powrotu, po dwuletnim remoncie jachtu, który jest rezydentem  

w marinie AKM, nasz jacht Ambasador nie będzie miał już tam miejsca począwszy od 

jesieni br. W wyniku poszukiwań nowego miejsca postoju jachtu udało się pozyskać 

miejsce w marinie w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim. Po wstępnych ustaleniach  

z kierownictwem mariny jacht Ambasador będzie mógł tam stacjonować od września 

2016. Po dyskusji Zarząd Klubu przyjął nowe ustalenia w/s miejsca postoju jachtu 

Ambasador i zlecił komandorowi organizację rejsu na przeprowadzenie jednostki oraz 

przewiezienie stojaka pod jacht z mariny AKM do mariny w Stepnicy.  

 

Ad.3. Zarząd Klubu ustalił, że na sezon 2017 jachty śródlądowe pozostaną w tych 

marinach, w których stacjonują obecnie, tj. jacht Posejdon w marinie w Giżycku, a jacht 

Sztecherek w marinie w Iławie. Zabezpieczenie jachtów na zimę zostanie zlecone 

obsłudze mariny lub opiekunowi jachtu w miejscu postoju jednostki. 

 



 

 

Ad.4. Zarząd Klubu podjął decyzję o organizacji regat o Puchar Komandora Klubu 

„Posejdon”. Termin zawodów ustalono na dzień 03 września 2016 r. Regaty zostaną 

rozegrane w jednej klasie jachtów tj. omega turystyczna. 

 

 

Ad.5.  Ustalono termin zakończenia sezonu żeglarskiego w klubie Posejdon połączonego 

z akcją zabezpieczenia sprzętu pływającego na przystani w Kunicach. W tym roku akcja 

odbędzie się w dniu 08 października (sobota). 

 

Ad.8. W sprawach różnych nie podjęto żadnego tematu. 

 

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu KŻ Posejdon.  

 

 

WICEKOMANDOR           KOMANDOR     

(-) Ernest Wemer         (-) Marek Kowalik 


