
Protokół nr 3/2017 z posiedzenia Zarządu Klubu
Żeglarskiego „Posejdon”

z dnia 03-06-2017 r.

I. Uczestnicy posiedzenia:
1. Piotr Jędrasik – Komandor Klubu
2. Michał Zajączkowski – Wicekomandor Klubu
3. Mariusz Osieleniec – Członek Zarządu
4. Robert Grodecki – Członek Zarządu

Tomasz  Garncarz  –  zaproszony  na  posiedzenie  Zarządu  Klubu  (w
sprawie Ambasadora)
II. Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia zarządu klubu.
2. Omówienie  wyników  egzaminu  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 jachtów w sezonie
2017: miejsca, warunki, umowy.

4. Informacja  o  stanie  przygotowań  Klubu  do  udziału  w Regatach  o
Puchar Wójta Kunic 8-9.07.2017r.

5. Sprawy różne.

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

Ad.2.  Kol.  Robert  Grodecki  –  KWŻ, omówił  wyniki  przeprowadzonego w
dniu 3.06.2017r. (czyli w dniu posiedzenia zarządu) egzaminu na stopień
żeglarza  jachtowego.  Do  egzaminu  ostatecznie  przystąpiło  6  osób.
Wszyscy zdali egzamin. W części testowej osiągając wyniki od 68 do 72
punktów  na  75  możliwych.  Równie  dobrze  przebiegł  egzamin  w  części
praktycznej.  Wykłady  prowadzili  klubowi  instruktorzy:  Marek  Kowalik,
Ernest  Wemer,  Robert  Grodecki,  Michał  Zajączkowski,  Jarosław
Szczepanowski i Michał Lechota. Zajęcia na wodzie prowadził kol. Romuald
Słowiński  wspierany  przez  Artura  Szczepanowskiego.  Zarząd  klubu
dziękuje wszystkim zaangażowanym w szkolenie. Komisja egzaminacyjna
powołana  przez  PZŻ  pracowała  w  składzie:  Michał  Lechota  –
przewodniczący,  Robert  Grodecki  –  sekretarz.  Robert  Grodecki  poruszył
kwestię rozliczenia się za zajęcia praktyczne. Komandor klubu kol.  Piotr
Jędrasik zadeklarował załatwienie sprawy. 

Poruszona została kwestia szkolenia na stopień jachtowego sternika
morskiego.  Robert  Grodecki  poinformował,  że  zgłosiło  się  trzech
kandydatów, którzy wyrazili chęć odbycia szkolenia na stopień jachtowego
sternika  morskiego.  Są to  osoby związane z  klubem. Podjęto  decyzję  o
zorganizowaniu szkolenia i egzaminu na ww. stopień.

Ad.3.  Komandor  klubu  kol.  P.  Jędrasik  przekazał  najnowsze  informacje
dotyczące  przygotowania  s/y  Sztecherka  do  sezonu  2017.  Kol.  Robert
Grodecki omówił przygotowania do wodowania s/y Posejdona w Giżycku.
Przedstawił  ustalenia  jakie  poczynił  z  panem  Henrykiem  Karczewskim



(opiekunem s/y Posejdona).  Przedstawił  warunki  w jakich zimował jacht,
jego stan oraz ustalony zakres prac, których wykonanie zadeklarował Pan
H. Karczewski. Zdał relację z rozmowy z panem Robertem Jakóbczakiem
gospodarzem  przystani  w  Wilkasach.  Robert  Grodecki  zarekomendował
zakończenie współpracy z H. Karczewskim oraz nawiązanie współpracy z
Robertem Jakóbczakiem z Wilkas (w tej przystani od wielu lat zimuje jacht
żeglarzy z Klubu Żeglarskiego Fregata PTTK przy Hucie Miedzi „Głogów”,
którzy pozytywnie ocenili współpracę). 

Zaproszony  gość  kol.  Tomasz  Garncarz,  który  z  pomocą  Mariana
Pawlika zwodował Ambasadora w dniu 21.04.2017r. omówił zrealizowany
zakres  prac.  Ocenił  stan  techniczny  oraz  ew.  dodatkowe  prace.
Poinformował  o  naprawionym  Navtex  i   samosterach  elektrycznych.
Przedstawił wrażenia z odbytego rejsu na Bornholm. Jacht sprawował się
dobrze.

Ad.4.  Komandor  Piotr  Jędrasik  omówił  stan  przygotowań  do  Regat  o
Puchar  Wójta  Kunic.  Konieczne  jest  powołanie  Biura  Regat,  Obsługi
Technicznej,  Komisji  Regatowej,  Zespołu  Ratowniczego,  wyznaczenie
Oficera Łącznikowego. Padały propozycję kandydatów do poszczególnych
funkcji.  Ustalono,  że  Komandor  Piotr  Jędrasik  porozmawia  z  członkami
klubu  i  ustali  składy  poszczególnych  zespołów.  Wspierać  go  będą  kol.
Michał  Osieleniec.  Kol.  Michał  Zajączkowski  zadeklarował  przygotowanie
programu do zliczania wyników regat.

Ad.5.  W  sprawach  różnych  omówiono  zakres  prac  niezbędnych  do
wykonania  w Kunicach. Piotr  Jędrasik zadeklarował  naprawę podestu na
polu namiotowym.
Na tym zakończono posiedzenie Zarządu KŻ Posejdon.
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