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Zb�szy�ski Klub �eglarski jest stowarzyszeniem kultury fizycznej, którego 
podstawowym celem statutowym jest rozwój �eglarstwa sportowego i turystyki 
�eglarskiej. 

Baz� ZK� jest Przysta� �eglarska na ul. Ł�kowej, poło�ona w ok. 50 % na 
gruncie nale��cym do gminy i w ok. 50 % na terenie zalewowym jeziora nale��cym 
do Agencji Własno�ci Rolnej Skarbu Pa�stwa.  
Na przystani znajduj� si�: biuro, warsztat, hangary i trzy pomosty (1 manewrowy i 2 
cumownicze). Korzystaj� z nich przede wszystkim członkowie klubu, uczestnicy 
szkółki �eglarskiej oraz �eglarze-go�cie. 

W Zb�szy�skim Klubie �eglarskim zrzeszonych jest 72 członków zwyczajnych 
(tj. osób powy�ej 18 lat) oraz ok. 20 uczestników (tj. osób niepełnoletnich) 
wyszkolonych, posiadaj�cych podstawowe uprawnienia.  
Wi�kszo�� członków zwyczajnych posiada własne �aglówki. Około 90 % to tzw. 
samoróbki, czyli wykonane samodzielnie przez wła�cicieli. 

Uczestnicy korzystaj� głównie ze sprz�tu klubowego, który – �eby pływa� – 
musz� sami remontowa� i utrzymywa� w stanie technicznym pozwalaj�cym na 
eksploatacj�.  
Do dyspozycji maj� 1 łód� typu DZ, 1 kabinówk�, 1 otwartopokładow� typu Zefir, 
1 otwartopokładow� typu 470. Na stanie s� równie� �aglówki typu Cadet i OK.-
Dinghy pochodz�ce z lat 70-tych, które dawno ju� zostały wyeksploatowane.  
Do OK.-Dinghów, aby mogły by� jeszcze u�ywane do celów szkoleniowych, musz� 
zosta� zakupione maszty (dotychczasowe drewniane pop�kały w czasie regat) oraz 
o�aglowanie. 

Trzeci� grup� korzystaj�c� z przystani i sprz�tu s� dzieci, uczestnicy tzw. 
szkółki �eglarskiej, do której corocznie jest robiony nabór. W tym roku wiosn� 
szkolenie rozpocz�ła grupa ponad 20 chłopców i dziewcz�t. Na tej grupie najbardziej 
nam zale�y, bo to przyszło�� �eglarstwa, ale tu jest te� najwi�cej problemów. 
Praca z dzie�mi jest to zadanie zlecone przez samorz�d, na realizacj� którego nie 
otrzymujemy nawet 20% potrzebnych �rodków; aby zrealizowa� minimum szkolenia 
musimy do zleconego zadania dokłada� z naszych składek. 
Mamy bardzo dobre warunki do prowadzenia szkolenia, mamy przygotowan� kadr� 
i do�wiadczenie, zarówno w prowadzeniu szkolenia jak i w organizacji imprez do 
Mistrzostw Polski wł�cznie, wysoko ocenianych przez władze Polskiego Zwi�zku 
�eglarskiego.  
Brakuje nam pieni�dzy na odpowiedni sprz�t oraz wyjazdy na regaty. 
Posiadamy 6 Optymistów, do których kadłuby zostały wykonane u nas w klubie na 
formie bez certyfikatu i dlatego nadaj� si� jedynie do szkolenia oraz udziału w 
lokalnych regatach w s�siednich klubach. �eby bra� udział w regatach licz�cych si� w 
rankingach musimy mie� m.in. łodzie z certyfikatami, wykupione licencje 
zawodników. Bez udziału w zawodach na innych akwenach, w konfrontacji z innymi, 
coraz lepszymi zawodnikami nie b�dzie zadowalaj�cych wyników sportowych.   
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Dotychczas młodzi �eglarze, szkoleni w naszym klubie, zajmowali wysokie pozycje w 
zawodach wszystkich szczebli, w tym w mistrzostwach okr�gu, makroregionu czy 
ogólnopolskich. W 2000 roku zb�szy�scy �eglarze zdobyli tytuł wicemistrzów Europy 
na Katamaranie w klasie TOP-CAT, a w 2001 r. mistrzostwo Polski. 

Oprócz działalno�ci szkoleniowo – regatowej z dzie�mi i młodzie��, 
tj. szkolenia oraz wyjazdów na regaty do s�siednich klubów, organizujemy corocznie 
cykliczne imprezy (w których dzieci i młodzie� równie� bior� udział):  
I. sportowe: 

1. regaty o „Puchar Zb�szynia” z okazji Dni Zb�szynia i Dni Morza - czerwiec 
2. regaty dookoła Jeziora Bł�dno – Memoriał Bronka Billewicza, wieloletniego 

zasłu�onego członka naszego Klubu - sierpie� 
3. regaty o „Srebrn� Szekl� Zb�szynia” (10 edycji), w tym jeden bieg dla samych 

sterników łodzi kabinowych o „Lamp� Nawigacyjn�” – wrzesie�  
4. regaty o „Bł�kitn� Wst�g� Jeziora Bł�dno” (41 edycji ) dla najszybszej łódki, w 

tym o „Beczk�” dla najszybszej kabinówki – wrzesie�/pa�dziernik 
II turystyczne: 

1. Rejs szlakiem Jezior Obrza�skich - dla dzieci i młodzie�y w lipcu oraz dla 
całych rodzin w sierpniu. 

 
Poza tym w poprzednich latach władze zwi�zków �eglarskich powierzały nam 

organizacj� regat w randze mistrzostw okr�gów, makroregionu, poszczególnych klas, 
Mistrzostw Polski oraz zaliczanych do Pucharu Polski. W imprezach tych udział brali 
zawodnicy nie tylko z całej Polski, ale równie� z Niemiec i Czech. Ka�dorazowo 
ocena przygotowania jak i przeprowadzenia zawodów była bardzo wysoka. 

W ramach działalno�ci na rzecz promowania walorów naszego jeziora i szlaku 
jezior obrza�skich oraz �eglarstwa jako dyscypliny sportu, jako �rodka uprawiania 
turystyki oraz sposobu sp�dzania czasu wolnego jeste�my co roku organizatorem lub 
współorganizatorem (je�li warunki pogodowe na to pozwalaj�) rejsów dla dzieci, 
w tym uczniów Specjalnego O�rodka Szkolno-Wychowawczego w Zb�szyniu, 
uczestników obozów czy kolonii. 

 
 Zb�szy�ski Klub �eglarski swoj� statutow� działalno�� finansuje ze składek 
członkowskich oraz opłat wnoszonych przez członków. Oczekujemy natomiast 
wsparcia finansowego tylko na pokrycie kosztów szkolenia dzieci i młodzie�y 
(tzw. szkółki �eglarskiej), w tym opłaty trenera-opiekuna, zakupu niezb�dnego sprz�tu 
i wyposa�enia, wykupienia licencji zawodników, ubezpieczenia, wyjazdów na regaty 
(transport sprz�tu i zawodników, zakwaterowanie, wpisowe). S� to koszty, których nie 
jeste�my w stanie sami ud�wign��. 
 
Uwa�am, �e �eglarstwo jest jedn� z nielicznych dyscyplin sportowych, której rozwój 
ma bezpo�rednie przeło�enie na rozwój turystyki na naszym terenie i dlatego ka�da 
złotówka przeznaczona na szkolenie �eglarskie to inwestowanie jednocze�nie w nasze 
dzieci i w  rozwój turystyki, a dwa w jednym podobno zawsze si� opłaci. 
 


