
Sprawozdanie z działalno�ci 
Zarz�du Zb�szy�skiego Klubu �eglarskiego 

w 2002 r. 
 

 Zarz�d Zb�szy�skiego Klubu �eglarskiego, po dokonaniu zmiany przez Walne 

Zebranie Sprawozdawcze w dniu 03 marca 2002 r., pracował w składzie: Bogdan Gołek, 

Stanisław Deskiewicz, Zbigniew �liwa, Władysław Górny, Wojciech Łukaszyk, Marian 

Tobys i Mariusz Skrzypczak. Odbył w tym okresie 11 zebra�. 

  

W zakresie spraw organizacyjnych, po analizie opłacania składek i opłat musimy 

stwierdzi�, �e bardzo du�y procent kole�anek i kolegów zalega z tymi nale�no�ciami. 

Informacj�, ka�dy otrzymał w zawiadomieniu o dzisiejszym zebraniu.  

W okresie sprawozdawczym Zarz�d podj�ł decyzj� o wykluczeniu z grona członków 

Zb�szy�skiego Klubu �eglarskiego 9 osób w zwi�zku z nieuregulowaniem składek 

członkowskich przez okres powy�ej 1 roku.  

Próbowano ponownie wprowadzi�, zgodnie z wieloma wcze�niejszymi wnioskami,  

w weekendy dy�ury na przystani. Pełnienie takich dy�urów miało spowodowa� lepszy 

dost�p do sprz�tu i urz�dze� na przystani. Dawały one równie� mo�liwo�� cz��ciowego 

odpracowania składki członkowskiej. Kole�anki i koledzy nie skorzystali z tej propozycji. 

W zwi�zku z tym ch�� skorzystania ze sprz�tu lub urz�dze� w weekendy nale�y wcze�niej 

uzgadnia� z koleg� Władysławem Górnym. 

W imieniu Zarz�du chc� zło�y� podzi�kowanie kole�ankom Roksanie Szczechowicz 

i Agnieszce Sekuła za zaanga�owanie i wykonanie Bandery naszego klubu oraz kompletu 

Gali Flagowej. Z uwagi na du�y wkład pracy jaki kole�anki musiały wło�y� Zarz�d 

postanowił zaliczy� im odpracowanie godzin za lata 2002 – 2004. 

 

1. Informacja o pracy z dzie�mi i młodzie�� w 2002 r. 

a. W miesi�cu czerwcu otrzymali�my dwie łodzie regatowe klasy Optymist od 

Zarz�du Gminy i Miasta. Dotychczas zarówno szkolenie jak i udział w zawodach 

odbywał si� na łodziach szkoleniowych wykonanych we własnym zakresie na 

przystani. Aby mo�na było nawi�za� równorz�dn� walk� z zawodnikami z innych 

klubów potrzebne s� jeszcze regatowe �agle do tych łodzi.. 



 2 

b. Oprócz kontynuacji szkolenia zawodników w wieku 10 – 14 lat, zrzeszonych w 

naszym klubie, przeprowadzili�my  na przełomie maja i czerwca nabór do Letniej 

Szkółki �eglarskiej, jako propozycj� sp�dzenia wakacji na wodzie. W tych 

zaj�ciach udział brało 35 dzieci w wieku 9–14 lat. Szkolili si� na tych samych 6 

łódkach szkoleniowych co nasi zawodnicy. Zaj�cia odbywały si� w grupach na 

zmiany. Ł�cznie w okresie wakacji około 40 dzieci. 

c. Najlepsi zawodnicy, po przeprowadzeniu ka�dorazowo wst�pnych eliminacji, brali 

udział w 7 regatach, w tym 4 wyjazdowe (Wolsztyn, Sława, Kiekrz, Niesulice).  

d. Dla ch�tnych dzieci zorganizowany został 3-dniowy coroczny Rejs Szlakiem 

Jezior Obrza�skich na Jezioro Chobienickie. 

e. Współpraca z sekcj� �eglarsk� UKS „Gimnazjon” przy Gimnazjum w Zb�szyniu. 

Pomagali�my w przeprowadzeniu szkolenia podstawowego oraz udost�pniamy 

sprz�t do pływania (łodzie: DZ, Zefir, kabinówka : „Dama Pik”, Cadet, 470-ta).  

Zostały zorganizowane I Mistrzostwa Gimnazjum w �eglarstwie. 

f. Wspólnie z WOZ� wyszli�my z propozycj� programu „�agle dla Wszystkich” 

skierowan� do dzieci niepełnosprawnych oraz z rodzin biednych i patologicznych. 

W roku 2002 zaprosili�my na Regaty Dookoła Jeziora Bł�dno dzieci i opiekunów 

ze Społecznej Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym. 

g. W ramach działalno�ci przybli�aj�cej dzieciom kontakt z wod� oraz propaguj�cej 

�eglarstwo jako sposób na zagospodarowanie czasu poza zaj�ciami szkolnymi 

byli�my organizatorami lub współorganizatorami takich imprez : 

a. Dzie� Dziecka dla Szkoły �ycia (odbywa si� coroczne) 

b. Spotkanie dzieci z klas I –III ze szkół z Regionu Kozła 

c. Zespół „REGO”, prowadzony przez członka klubu ma w swoim repertuarze 

widowisko taneczne oparte na ta�cach oraz utworach marynarskich i 

�eglarskich. Zespół corocznie bierze udział w rejsie po Jeziorze Bł�dno. 

d. Zorganizowano po raz kolejny (w roku 2001 i 2002) rejsy szlakiem Obry dla 

dzieci z Gminy Wiejskiej Kłodzko przebywaj�ce w Zb�szyniu na koloniach 

letnich. 
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2. Zgodnie z zaakceptowanym przez Walne Zebranie kalendarzem, przeprowadzono 

nast�puj�ce imprezy: 

I. sportowe: 

1. regaty o „Puchar Zb�szynia” z okazji Dni Zb�szynia i Dni Morza, w tym 

„Katamaran Cup” –czerwiec 

2. regaty dookoła Jeziora Bł�dno – Memoriał Bronka Billewicza, wieloletniego 

zasłu�onego członka naszego Klubu (2 edycja) – 15 sierpie� 

3. regaty o „Srebrn� Szekl� Zb�szynia” (11 edycja), w tym jeden bieg dla samych 

sterników łodzi kabinowych o „Lamp� Nawigacyjn�” – wrzesie�  

4. regaty o „Bł�kitn� Wst�g� Jeziora Bł�dno” (42 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. 

Omawiaj�c działalno�� sportow� chciałbym poinformowa�, �e w plebiscycie na 

najpopularniejszego sportowca Miasta i Gminy Zb�szy� roku 2002 w gronie 10 laureatów 

znale	li si� równie� �eglarze – członkowie naszego klubu: kole�anka Ania Wojciechowska 

oraz koledzy Marian Tobys i Mateusz Tobys.  

Natomiast aktywny działacz �eglarski i wieloletni Prezes Klubu Wodnego LOK w 

Zb�szyniu, kol. Marian Młodystach otrzymał, na wniosek Zarz�du, przyznan� przez 

Wielkopolski Okr�gowy Zwi�zek �eglarski odznak� „Za zasługi dla rozwoju �eglarstwa 

wielkopolskiego”. Gratulujemy. 

 

3. Kontynuuj�c prace zwi�zane z modernizacj� przystani  

a. zlikwidowany został wagon, a na magazyn przeznaczono cz��� hangaru za 

warsztatem 

b. zamontowano bram� wjazdow� w nowym miejscu 

c. naprawiono, uszkodzon� podczas wycinki drzew, laminatow� toalet� 

d. realizuj�c zgłaszane wnioski przesuni�to umywalni� i kran do poboru wody 
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e. wykonano wózki do optymistów oraz nowy wózek szynowy do wodowania łodzi z 

kilem lub wysuni�t� skrzyni� mieczow� 

f. wymieniono deski na pomo�cie manewrowym. 

g. beton, o który wielokrotnie zahaczali�my mieczami, został, przy wykorzystaniu 

pomostu pływaj�cego, wyrwany z dna i przetransportowany na �rodek zatoczki, 

zim� b�dzie słu�ył do cumowania pomostu pływaj�cego, a latem zostanie 

przytwierdzona do niego du�a boja manewrowa. 

Nie udało si� w ubiegłym roku naprawi� betonowego przyczółka pomostu 

manewrowego i to zadanie zostało do wykonania jako bardzo pilne jeszcze przed 

rozpocz�ciem tegorocznego sezonu. 

 

4. Plany na rok 2003 

a. Kontynuacja szkolenia - grupa ok. 20 dzieci w wieku 10-15 lat kontynuuje szkolenie 

b. Przeprowadzi� kolejny nabór do Letniej Szkółki �eglarskiej. 

c. Rozszerzy� kalendarz imprez o Regaty z okazji Dnia Dziecka w ramach Pucharu 

Zb�szynia. Proponowany kalendarz imprez stanowi zał�cznik do niniejszego 

sprawozdania 

d. Udział dzieci w 15 regatach, w tym w 10 wyjazdowych (Wolsztyn, Przełazy, 

My�libórz, Kiekrz, Sława, Niesulice)   

e. Kontynuacja programu „�agle dla Wszystkich” – 5 imprez. Na ka�de regaty 

zaprosimy inn� grup� dzieci, w tym dzieci z wiosek, które maj� ograniczony dost�p 

do �eglarstwa. 

f. Planujemy zakup regatowych �agli do przekazanych nam w ubiegłym roku 

Optymistów 

g. Chcieliby�my równie� doprowadzi� do ponownego uruchomienia OK.-Dinghów 

h. Przed rozpocz�ciem sezonu konieczna b�dzie naprawa wspomnianego wcze�niej 

przyczółka pomostu manewrowego oraz prz�seł pomostu cumowniczego 

uszkodzonych przez lód. 

i. Konieczne równie� b�dzie uporz�dkowanie nabrze�a wypchni�tego przez lód oraz 

terenu całej przystani 
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j. Planowane na bie��cy rok jest otynkowanie �cian od strony usuni�tego wagonu, 

naprawa dachów pokrytych pap� oraz konserwacja i naprawa masztu sygnałowego 

k. Wspólnie z UKS „Gimnazjon” przeprowadzenie kursu na stopie� �eglarza 

 

Realizacja planów, przede wszystkim zwi�zanych z modernizacj� przystani, 

wymaga lepszego zorganizowania si� i zaanga�owania do tych prac.  

Proponujemy dobieranie si� w kilku osobowe grupy. Liczebno�� takiej grupy uzale�niona 

powinna by� od zakresu zadania, które ma by� wykonane. Bardzo mile widziana jest 

własna inicjatywa i propozycje prac. Po uzgodnieniu zakresu prac oraz np. potrzeb 

materiałowych taka grupa przyst�puje do pracy w dogodnych dla siebie dniach i godzinach 

(oczywi�cie w okre�lonym przedziale czasowym). 

 

 Na 2003 rok Zarz�d proponuje nie zmienia� wysoko�ci składek i opłat.  

Postanowił natomiast, �e prawo zacumowania łódki b�dzie miał tylko armator, który 

wcze�niej ureguluje opłat� za miejsce (tzw. portowanie) oraz co najmniej podstawow� 

cz��� składki członkowskiej. Pozostała cz���, je�li chce si� j� odpracowywa�, mo�e by� 

rozliczona pó	niej, jednak rozliczenie to powinno by� dokonane do ko�ca danego roku 

kalendarzowego. 

 �ycz� kole�ankom i kolegom pomy�lnego i szcz��liwego sezonu 2003. 

Sprzyjaj�cych wiatrów, satysfakcjonuj�cych wyników sportowych, ciekawych wra�e� i 

wspomnie�. 

 

 

 

 

Zb�szy�, 15 marzec 2003 r. 


