
Protokół nr 6/2014 z posiedzenia Zarządu Klubu Żeglarskiego „Posejdon”
 z dnia 09-12- 2014 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

W posiedzeniu uczestniczył zaproszony kol. Jarosław Szczepanowski – opiekun jachtu s/y
Ambasador.

II. Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia zarządu klubu.

2.  C.  d.  dyskusji  w  sprawie  strategii  działania  klubu  w  sezonie  2015.  Zakres  prac
naprawczych  sprzętu  pływającego.  Miejsce  postoju  jachtów  w  sezonie  2015.  Zasady
czarterowania sprzętu klubowego (jachtów śródlądowych i jachtu morskiego).

3.  Organizacja szkoleń żeglarskich w sezonie 2015.

4. Organizacja klubowych regat w sezonie 2015.

5. Omówienie sytuacji i sposobu poprawy wykorzystania przystani klubowej w Kunicach.

6. Sprawy różne.

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

Ad.2. W  nawiązaniu  do  ostatniego  posiedzenia  zarządu  klubu  kontynuowano  dyskusję
dotyczącą sytuacji w klubie. Dyskutowano nad sposobami zaktywizowania członków klubu,
pozyskania nowych, poprawy zainteresowania czarterami klubowego sprzętu w 2015 r. 

Ad.3. Kol.  Michał  Lechota  przedstawił  wstępne  założenia  dotyczące  organizacji  szkoleń
żeglarskich w 2015 r. Uzgodniono, że klub zorganizuje wiosenny kurs na stopień żeglarza
jachtowego. Przy okazji komandor klubu kol. Marek Kowalik zasygnalizował problem złego
stanu  technicznego  Omegi  („zielono-żółtej”).  Bez  remontu  pokładu  ta  jednostka  będzie
wyłączona  ze  szkolenia.  Po  dyskusji  podjęto  decyzję,  że  po  uzyskaniu  wiedzy  na  temat
kosztów ew. remontu jachtu, podjęta zostanie decyzja w tym zakresie. 

Ad.4. Głos w sprawie organizacji klubowych regat w Kunicach zabrał kol. Ernest Wemer.
Ustalono,  że  w  2015  r.  będą  zorganizowane  co  najmniej  trzy  imprezy  klubowe,  w  tym
klubowe załogi wezmą udział w regatach o puchar wójta Kunic. Padła propozycja powołania
kilkuosobowego zespołu, który będzie odpowiedzialny za sprawną organizację regat.



Ad.5. Komandor klubu Marek Kowalik zasygnalizował problem braku miejsc postojowych
na przystani  w Kunicach.  Wzrasta  liczba  osób zainteresowanych  trzymaniem prywatnego
sprzętu na terenie przystani klubowej. Daje to szansę na poprawę sytuacji finansowej klubu
(opłaty  postojowe),  ale  rodzi  konieczność podjęcia  działań mających na celu  zwiększenie
ilości miejsc postojowych przy nabrzeżu. Padła propozycja przysposobienia nabrzeża na lewo
od  pomostu.  Po  utwardzeniu  brzegu,  można  byłoby  tam  wygospodarować  kilka  nowych
miejsc postojowych. Kol. Jarosław Pastuszek zwrócił uwagę, że trzeba się liczyć z pewnymi
niedogodnościami  tej  lokalizacji.  Przy  dominujących  na  jeziorze  Kunickim  wiatrach  z
kierunków  NW i  W o  ten  brzeg  rozbija  się  fala  biegnąca  po  całym  jeziorze.  Lepszym
rozwiązaniem byłoby  przygotowanie  nowych  miejsc  po  prawej  stronie  od  pomostu.  Sam
pomost  i  zacumowane  tam  jachty  działałyby  jak  naturalny  falochron.  Problemem  jest
zlokalizowany po tej  stronie pomostu slip.  Ustalono,  że temat  rozbudowy przystani  nadal
będzie analizowany.

Ad.6. W sprawach różnych głos zabrał jako pierwszy kol. Jarosław Szczepanowski. Omówił
stan techniczny jachtu Ambasador oraz zakres niezbędnych prac naprawczych przed sezonem
2015.  Omówił  usterki  jakie  miały  miejsce  w  sezonie  2014  (urwany  sztag,  zerwany  pręt
podwięzi wantowej). Konieczne będzie założenie przed sezonem nowej anody i pierścienia
przy śrubie. Padła propozycja uszycia foka marszowego, ponieważ bezpośrednią przyczyną
zerwania sztagu (ukręcony krętlik przy topie masztu) jest fakt, że wszystkie załogi pływają
nawet w trudnych warunkach (siła wiatru) na wielkiej genui mocno ją refując, a potrzebny
jest  mniejszy fok marszowy (diagnozy awarii  dokonał  takielator  pan Michalak,  z  którego
warsztatu Ambasador ma maszt). 

Następnie  głos  zabrał  komandor  Marek  Kowalik  i  zaproponował  zwołania  spotkania
klubowego na dzień 3. Stycznia 2015 (sobota). Zarząd zaakceptował pomysł i ustalił program
spotkania. Postanowiono wydać następujący komunikat:

Zarząd  Klubu  zwołuje  spotkanie  wszystkich  klubowiczów  i  sympatyków  żeglarstwa
spoza klubu na dzień 3 stycznia 2015 r.  (sobota) godz. 15.30.
W programie:
1. Omówienie planu działalności Klubu "Posejdon" na sezon 2015
2. Działalność klubowa na przystani w Kunicach
3. Szkolenia żeglarskie organizowane przez Klub w sezonie 2015
4.  Jachty  czarterowe  -  ogłoszenie  miejsc  postoju  jachtów  -  przyjmowanie  zgłoszeń
chętnych do korzystania w sezonie 2015.

Zarząd Klubu zapewnia uczestnikom spotkania poczęstunek w postaci ciepłego posiłku.
Dodatkową atrakcją spotkania będzie występ zespołu "Zemsta Posejdona", który po
zdobyciu I miejsca na festiwalu Szanty Kunice 2014 szykuje się do udziału w konkursie
na Festiwalu Shanties 2015 - 10 stycznia 2015 roku w Krakowie.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu KŻ Posejdon.

WICEKOMANDOR    KOMANDOR

(-) Ernest Wemer  (-) Marek Kowalik


