Wiadomości Klubowe Maj 2020
1. Walne Zebranie Członków ŻKS Polonez
Ze względu na ogłoszony stan epidemii na obszarze naszego kraju, oraz na wynikające z tego
stanu przepisy prawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Zarząd nie mógł zwołać w statutowym terminie
do 30 kwietnia Walnego Zebrania członków Klubu. Zarząd przekazał wszystkie dokumenty
niezbędne do kontroli pracy Zarządu w tym, bilans, sprawozdanie z działalności Zarządu za
2019 rok, uchwały i protokoły zebrań, organowi Komisji Rewizyjnej. Walne zebranie zostanie
zwołane w pierwszym możliwym terminie po ogłoszeniu zakończenia stanu epidemii.
2. Prace przygotowawcze do letniego sezonu nawigacyjnego na obszarze WJM i Zalewu
Zegrzyńskiego.
Z uwzględnieniem nałożonych ograniczeń wynikających ze szczególnej sytuacji, w dwa
weekendy maja wykonano prace przygotowawcze naszych jachtów do letniego sezonu
nawigacyjnego. Jachty zostały zwodowane, otaklowane (w tym wymieniono
spracowane/uszkodzone elementy takielunku), umyte i doposażone.
W w/w prace zaangażowali byli Koledzy:
Na Mazurach
- Bogdan Andrzejewski
- Marek Rutkowski
- Maciej Fidecki
Na Zalewie Zegrzyńskim
- Maciej Fidecki
- Bartek Hajdarowicz
- Grzegorz Penkala
- Rafał Floriańczyk
- Tomasz Krawczyk
Jednocześnie zarząd przypomina, że jednostki ŻKS Polonez stanowią naszą wspólną własność.
Działalność Klubu jako stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego Członków. Tym
samym wszelkie drobne naprawy, wymiana uszkodzonego osprzętu czy braki w wyposażeniu
jesteśmy zobligowani do usuwania we własnym zakresie. Analogiczna kwestia dotyczy
sprzątania jachtów po zakończeniu użytkowania. Każdy z nich wyposażony jest w środki
czystości (do mycia laminatu i drewna) z których należy korzystać i pozostawiać jednostkę we
wzorowym stanie.
Pływając pod banderą ŻKS Polonez jesteśmy jego reprezentantami. To zobowiązuje do
prowadzenia jachtu, jego cumowania, zabezpieczenia a także zachowania się na nim zgodnie z

dobrą praktyką żeglarską i najwyższym kunsztem. Sposób w jaki użytkujemy jacht i go
pozostawiamy świadczy o nas samych.
3. Użytkowanie jachtów w warunkach epidemii.
Z uwagi na stan epidemii oraz obostrzenia z tym związane, Zarząd Klubu w trosce o nasze
wspólne zdrowie oraz konieczność uwzględnienia przepisów, podjął decyzję o dostosowaniu
trybu wykorzystania jednostek do panującej sytuacji.
Oznacza to między innymi konieczność dezynfekcji jachtów po każdym zakończonym
użytkowaniu. Przyjęliśmy technikę ozonowania jachtów. W chwili obecnej trwają rozmowy z
firmami, które będą taką usługę wykonywać na Mazurach. Będą one realizowane ostatniego
dnia użytkowania - w soboty, w Zielonym Gaju, w przedziale godzinowym 10-12. Tym samym
wszystkie załogi schodzące są proszone o opuszczenie jachtu ostatniego dnia użytkowania do
godziny 10. Obsadzenie jachtu nową załogą możliwe będzie najwcześniej o godzinie 12.00
Na Zalewie Zegrzyńskim ozonowanie będzie dostosowane do faktycznego użytkowania.
4. Nowe zasady użyczeń jachtów - cennik
Znacząco wzrosły w ubiegłym roku koszty cumowania i zimowania jachtów na Mazurach.
Mając to na uwadze oraz zważywszy na konieczność pokrycia kosztów dezynfekcji jachtów
Zarząd Klubu zmuszony jest ustalić nowy cennik wykorzystania jachtów. Nowy cennik
obowiązuję od 15 czerwca br i przestawia się następująco:
- obszar WJM: koszt użytkowania jachtu za tydzień w sezonie (lipiec-sierpień) - 850 zł, poza
sezonem - 650 zł;
stawka dzienna w sezonie 150 zł ( możliwa tyko w przypadku przestoju jachtu, minimalny
standardowo okres użytkowania w sezonie - jeden tydzień. Poza sezonem stawka dzienna - 120
zł
- Zalew Zegrzyński: stawka dzienna weekendowa (obowiązująca w sobotę i niedzielę)
użytkowania Sasanki w sezonie (lipiec-sierpień) - 150 zł, w tygodniu (od poniedziałku do
piątku oraz poza sezonem) - 100 zł; stawka dzienna czarteru motorówki w sezonie (lipiecsierpień) - 100 zł, w tygodniu (od poniedziałku do piątku oraz poza sezonem - 80 zł.
Wszystkie umowy obowiązujące od 15 czerwca zostaną zaktualizowane o nowe ceny
użytkowania.
5. Działka w Markach
Teren należący do ŻKS Polonez w Markach został uporządkowany, oczyszczony z narośli i
śmieci. Przywrócono sprawność bramy. Wznowiono próby wydzierżawienia działki.
6. Nowi Członkowie
Na staż członkowski Klubu przyjęte zostały nowe osoby:
- Dutkiewicz Tomasz
- Wojciech Oracki
- Szafranek Damian
Witamy Kolegów na „pokładzie” ŻKS Polonez
Zarząd ŻKS Polonez

