
Protokół nr 4/2015 z posiedzenia Zarządu Klubu Żeglarskiego
„Posejdon” z dnia 10 – 12 - 2015 r.

I. Uczestnicy posiedzenia: 

1. Marek Kowalik – Komandor Klubu 
2. Ernest Wemer – Wicekomandor Klubu 
3. Michał Lechota – Członek Zarządu 
4. Jarosław Pastuszek – Członek Zarządu 
5. Robert Grodecki – Członek Zarządu 
6. Krzysztof Król – Prezes PTTK Oddział przy Hucie Miedzi Legnica (zaproszony gość).

II. Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania zarządu klubu. 
2. Podsumowanie sezonu 2015 pod względem finansowym 
3. Przyjęcie strategicznych kierunków działania klubu na sezon 2016,   w tym:
                - szkolenia na stopnie żeglarskie,
                - organizacja rejsów stażowo-szkoleniowych, 
                - strategia promocji jachtów śródlądowych i Ambasadora wśród członków klubu
                   (zwiększenie liczby chętnych do korzystania ze sprzętu w sezonie 2016).

4. Informacja dotycząca niezbędnych prac remontowych przy jachtach Posejdon i Ambasador.
5. Prace remontowe przy sprzęcie na przystani w Kunicach (ustalenie zakresu, szacunek 
kosztów i próba znalezienia potencjalnego wykonawcy prac remontowych).
6. Omówienie koncepcji budowy pomostu dla rowerów wodnych oraz falochronu przy plaży,
7. Organizacja imprez regatowych w sezonie 2016 - (ile i w jakim zakresie),
8. Organizacja tematycznych spotkań żeglarskich w sezonie zimowo-wiosennym.
9. Sprawy różne.

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

Ad.2. Komandor klubu, kol. Marek Kowalik dokonał podsumowania sezonu żeglarskiego,
m.in.  przekazał  informację na temat  przychodów i  kosztów finansowych z wykorzystania
klubowego sprzętu i wysokość wpływów oraz poniesionych kosztów z majątku w Kunicach.
Wpływy pokryły koszty użytkowania sprzętu.  Zarząd klubu dokonał szczegółowej analizy
poniesionych kosztów, dokonanych zakupów i przeprowadzonych bieżących napraw. Ogólnie
sytuacja  nie  jest  zła,  ale  postanowiono  podjąć  działania  zmierzające  do  jeszcze  lepszego
wykorzystania  posiadanego  sprzętu  w  sezonie  2016,  m.in.  poprzez  organizację  rejsów
klubowych i lepszą promocję kursów.

Ad.3.   Ustalono,  że  wzorem  lat  ubiegłych,  klub  zorganizuje  kurs  na  stopień  żeglarza
jachtowego oraz jachtowego sternika morskiego. Na ten moment do dyspozycji są trzy jachty
typu  Omega  oraz  s/y  Ambasador.  Ustalono,  ze  kol.  Michał  Lechota  –  KWŻ,  podejmie
działania zmierzające do zebrania zainteresowanych instruktorów, ustalenia terminów itp. Do
tej kwestii zarząd powróci na kolejnym posiedzeniu.



W związku z licznymi głosami, zarząd klubu postanowił wrócić do idei organizacji
rejsów klubowych o charakterze  stażowo-szkoleniowym.  Członkowie  klubu oraz  kursanci
zgłaszają  chęć udziału w rejsach śródlądowych i  morskich,  sami nie  czują się jeszcze na
siłach takie rejsy organizować, czy też poprowadzić.  Natomiast chętnie wzięliby udział  w
takich  rejsach  zorganizowanym  właśnie  przez  klub  i  prowadzonych  przez  bardziej
doświadczonych kolegów.

Przeprowadzono,  przy  okazji,  dyskusję  nad  sposobami  poprawy  wykorzystania
klubowego sprzętu w sezonie 2016. Ustalono, m.in. konieczność poprawy stanu technicznego
sprzętu  idącego  w  czartery  (m.in.  zakup  nowego  silnika  przyczepnego,  drobne  naprawy,
zakup UKF-ki dla Ambasadora).

Ad.4. Komandor Klubu, kol. Marek Kowalik omówił niezbędny zakres prac wiosennych przy
s/y Posejdonie (Mazury) - niezbędna naprawa zacinającego się miecza oraz steru. Omówiono
kwestię zakupu mocniejszego nowego silnika na ten jacht i przeniesienia silnika z Posejdona
(zakupionego w 2015 r.) na Sztecherka.
Kol. Robert Grodecki, który wraz z Piotrem Jędrasikiem i Marianem Pawlikiem zabezpieczył
Ambasadora  na  zimę,  na  przystani  AKM  w  Górkach  Zachodnich,  omówił  zakres  prac
wykonanych oraz niezbędnych do wykonania na wiosnę 2016 r. W związku z intensywnym
zapachem oleju napędowego, wyczuwalnym we wnętrzu jachtu, co zgłaszały pływające w
sezonie 2015 załogi, wydaje się konieczne wyciągnięcie górnego zbiornika paliwa i dokładne
sprawdzenie całej  instalacji  paliwowej w celu usunięcia ew. wycieku.  Przy okazji  kol.  R.
Grodecki  przedstawił  zakres  i  szacunkowe niezbędne wydatki  związane  z  dopuszczeniem
Ambasadora do eksploatacji.  Jacht przed sezonem musi być ubezpieczony, konieczny jest
wiosenny przegląd i atestacja tratwy ratunkowej, zakup sześciu rakiet i jednej pławki dymnej
(we  wrześniu  2015  środki  pirotechniczne  będące  na  wyposażeniu  Ambasadora  straciły
ważność). W związku z niedającą się usunąć awarią pokładowej UKF-ki, koniecznym staje
się zakup nowej.

Ad.5.  Komandor Klubu, kol. Marek Kowalik przedstawił sytuację przystani w Kunicach w
kontekście  prowadzonej  działalności  „wodniackiej”.  Komandor  zwrócił  uwagę  na  coraz
gorszy  stan  sprzętu  wykorzystywanego  w  Kunicach:  Omegi,  kajaki  i  rowery  wodne.  W
praktyce  kajaki  należy  wymienić  na  nowe,  podobnie  rowery  wodne,  natomiast  jachty
szkoleniowe  Omega  wymagają  daleko  posuniętych  remontów. Ustalono,  że  na  kolejnym
posiedzeniu  zarządu  w  Kunicach  dokonany  zostanie  przegląd  żagli  do  Omeg  i  podjęta
zostanie decyzja o ich ew. naprawie lub wymianie na nowe.

Kol. Ernest Wemer przedstawił wyliczenia ew. lizingu nowych rowerów wodnych i
kajaków w związku z nieopłacalnością remontów starego sprzętu. Ustalono, że temat będzie
przedmiotem dalszych analiz i przemyśleń oraz decyzji.

Ad.6. W związku z rosnącą liczbą prywatnego sprzętu stacjonującego w ośrodku w Kunicach,
kol.  Marek  Kowalik  omówił  pomysł  budowy  nowego  pomostu  dla  rowerów  wodnych.
Komandor  omówił  również  pilną  potrzebę  budowy falochronu  chroniącego plażę.  Zarząd
postanowił wrócić do tematu po przygotowaniu rozwiązań technicznych i ustaleniu kosztów
tych przedsięwzięć. 

Ad.7. Komandor klubu, kol. Marek Kowalik zaproponował zorganizowanie w sezonie „2016”
trzech  imprez  -  regat  na  jeziorze  Kunickim:  na  wiosnę  (po  kursie  żeglarskim),  udział  w
regatach  o  „Puchar  Wójta  Kunic”  oraz  jesiennych  regat  o  „Beczkę  Komandora  Klubu”.
Regaty  dostępne  będą  dla  wszystkich  chętnych!  Odpowiednie  komunikaty  zostaną



umieszczone  w  odpowiednim  czasie  na  klubowej  stronie  oraz  rozesłane  do  wszystkich
członków klubu.

Ad.8.  Komandor klubu, kol. Marek Kowalik zaprosił do zgłaszania pomysłów i organizacji
zimowych spotkań klubowych w ośrodku w Kunicach. Ustalono, że zostanie podjęta próba
zorganizowania, chociaż jednego takiego spotkania.

Ad.9.  W sprawach  różnych,  kol.  R.  Grodecki  zreferował  temat  podrzucony  przez  Pawła
Czudowskiego – wiceprzewodniczącego Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK. Chodzi o
powołanie  w  klubie  referatu  ds.  „Żeglarskiej  Odznaki  Turystycznej”.  Konieczne  jest
posiadanie trzech Instruktorów Turystyki Żeglarskiej PTTK. Według posiadanych danych w
klubie takie uprawnienia mają koledzy: Waldek Bolesta i Jarosław Szczepanowski. Uzyskanie
uprawnień przez kolejnego członka klubu pozwoliłoby na utworzenie referatu i tym samym
popularyzację idei zdobywania turystycznych odznak żeglarskich w klubie. 

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu KŻ Posejdon. 

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


