Sprawozdanie z działalno ci Zb szy skiego Klubu eglarskiego
w 2001 roku.
Zarz d Zb szy skiego Klubu

eglarskiego, po wyborze przez Walne

Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze w dniu 17 marca 2001 r., odbył do dnia
dzisiejszego 10 zebra .
W zakresie spraw organizacyjnych w roku 2001 wywi zano si
ustawowego

obowi zku

Zb szy skiego Klubu

i

przeprowadzono

cały

proces

z

rejestracji

eglarskiego w Krajowym Rejestrze S dowym

w Poznaniu.
Działalno

sportow rozpocz to od przeprowadzenia naboru do tzw.

szkółki eglarskiej, która sw działalno

rozpocz ła od razu w kwietniu.

Młodzi eglarze na Optymistach, oprócz systematycznych szkole , brali udział
w regatach wyjazdowych do Wolsztyna i Sławy oraz organizowanych przez
nasz klub. W celu zwi kszenia bezpiecze stwa i efektywno ci podczas
szkolenia na wodzie zakupiono nowy silnik przyczepny do łodzi dla
szkoleniowca.
Oprócz działalno ci szkoleniowo – regatowej z dzie mi i młodzie
zorganizowano, zgodnie z zaakceptowanym przez Walne Zebranie kalendarzem
imprez, coroczne cykliczne imprezy:
I. sportowe:
1. regaty o „Puchar Zb szynia” z okazji Dni Zb szynia i Dni Morza –
czerwiec
2. po raz pierwszy regaty dookoła Jeziora Bł dno – Memoriał Bronka
Billewicza, wieloletniego zasłu onego członka naszego Klubu –
15 sierpie
3. regaty o „Srebrn Szekl Zb szynia” (10 edycja), w tym jeden bieg dla
samych sterników łodzi kabinowych o „Lamp Nawigacyjn ” – wrzesie
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4. regaty o „Bł kitn Wst g Jeziora Bł dno” (41 edycja ) dla najszybszej
łódki generalnie, w tym o „Beczk ” dla najszybszej kabinówki –
wrzesie
II turystyczne:
1. Rejs szlakiem Jezior Obrza skich - dla dzieci i młodzie y w lipcu
2. Regaty rodzinne – Rejs jachtów kabinowych szlakiem Jezior
Obrza skich dla całych rodzin w sierpniu.
Ko cz c informacj

o działalno ci sportowej w 2001 roku nale y

wspomnie , e koledzy Marian Tobys i Mateusz Tobys zdobyli Mistrzostwo
Polski na katamaranie TOPCAT oraz zaj li II miejsce w plebiscycie na
najpopularniejszego sportowca Miasta i Gminy Zb szy .
W 2001 roku przyst piono do prac zwi zanych z modernizacj przystani.
Zakupiono materiał na ławostoły, który obrobili i zmontowali koledzy z
Nowego Tomy la. Po przewiezieniu na przysta zostały pomalowane rodkami
konserwacyjnymi przez nast pn grup kole anek i kolegów.
Zgodnie z wnioskami zgłaszanymi na wcze niejszych zebraniach
zorganizowano

umywalni

wyposa on

w

zlewozmywak

oraz

kran

umo liwiaj cy pobór wody do pojemników. Zakupiono i ustawiono dwie nowe
ubikacje z laminatu. Cały ten w zeł podł czono do szamba, doprowadzono
pr d, o wietlono umywalni , ubikacje oraz plac przed tym w złem. Niestety
podczas wycinania topól jedno z drzew upadaj c zahaczyło konarem o
zewn trzn ubikacj i powa nie j uszkodziło. Została podj ta próba naprawy
przez zlaminowanie połamanych elementów tak, aby nadal mo na z niej
korzysta .
Wycinka drzew była konieczna z kilku powodów: korzenie uszkadzały
fundamenty i posadzki; podczas wiatrów coraz wi ksze konary spadały na
dachy budynków oraz stwarzały zagro enie dla ludzi i sprz tu. Zamiast tych
drzew posadzono wzdłu
Miasta.

płotów wierki otrzymane od Zarz du Gminy i
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W najbli szym czasie zostanie poci ty i usuni ty wagon słu cy
dotychczas za magazyn. Od tego roku zostan zmienione zasady poruszania si
samochodami po terenie przystani. Przeniesiona b dzie brama wjazdowa. Plac
za hangarami zostanie przeznaczony na parking dla osób przebywaj cych na
terenie przystani. Wjazd samochodami przed hangary oraz na pole namiotowe
b dzie mo liwy tylko w celu przetransportowania łodzi lub ustawienia
przyczepy kempingowej.
W ramach przygotowa

do tegorocznego sezonu zostały wykonane

niezb dne prace naprawcze Optymistów, do których w tym roku zostan
wykonane wózki (wykonania z zakupionych na ten cel materiałów podj ł si
kolega Marian Tobys). Zostanie równie wykonany nowy wózek szynowy do
wodowania łódek, głównie z kilem lub opuszczon skrzyni mieczow .
Jeszcze przed sezonem konieczna jest naprawa przyczółka pomostu
manewrowego. W dalszym ci gu aktualna pozostaje do załatwienia sprawa
zagospodarowania nabrze a.
Mam

nadziej ,

e

wspólnymi

siłami,

przy

jeszcze

wi kszym

zaanga owaniu oraz poszanowaniu tego czym dysponujemy zdołamy
zrealizowa stawiane sobie zadania. W działalno ci sportowej jak najlepszych
wyników w zawodach wszystkich szczebli, a organizacyjnie wspólnego
doprowadzenia przystani do stanu spełniaj cego nasze oczekiwania. Tego
wszystkim kole ankom i kolegom oraz sobie samemu serdecznie ycz .

