15 lat historii

Klubu Żeglarskiego Ostróda

Przystań klubowa pod koniec lat 80. XX w.

Lista Członków-Założycieli Klubu oraz uchwała o założeniu
stowarzyszenia pod nazwą Klub Żeglarski Ostróda
z dnia 16 grudnia 2000 r.

Zwycięzcy i szampan bezalkoholowy

Uchwała w sprawie kupna nieruchomości
z 14 kwietnia 2001 r.

Gala flagowa i przygotowania do
nocnej parady, czerwiec 2015 r.

1. Początki formalno-prawno-organizacyjne
Formalnie działalność klubowa rozpoczęła się
z początkiem XXI wieku. Jednak klubowi żeglarze
i wodniacy funkcjonowali już znacznie wcześniej,
wnosząc jako wiano kilkudziesięcioletnią tradycję pływania na bazie innych ostródzkich klubów
i przystani, jak przykładowo Liga Obrony Kraju,
Ośrodek Sportów Wodnych Zakładów Mięsnych
MORLINY, czy Stanica Wodna PRIMBR w Ostródzie. Konkretnie baza O.S.W. Z.Ms. MORLINY stała się podstawą nowej działalności. Chcąc kontynuować, a przede wszystkim rozwijać działalność
propagującą żeglarstwo i turystykę wodną na Mazurach Zachodnich, postanowiono wziąć sprawy
we własne ręce i założyć stowarzyszenie o nazwie Klub Żeglarski OSTRÓDA.
Pierwsze zebranie założycielskie miało miejsce w dniu 16 grudnia 2000 r. Uczestniczyło
w nim 26 Członków-Założycieli. Przewodniczącym zebrania był Waldemar Skarżyński, a protokolantem Andrzej Stęplewski. Zebrani uchwalili
pierwszy Statut oraz powołali Komitet Założycielskich w osobach: Waldemar Skarżyński,
Krzysztof Kurowski
i Lech Widuto.
W dniu 5 marca 2001 r. stowarzyszenie
uzyskało wpis
w Krajowym
Rejestrze Sądowym.

W 2001 r. opracowano i zatwierdzono pierwszy Regulamin Organizacyjny oraz Regulamin
Przystani.
Dzięki wpłatom Członków-Założycieli można
było dokonać zakupu od Z.Ms. MORLINY wyposażenia i sprzętu byłego O.S.W., a od miasta Ostródy kupić i następnie dokupić grunty, na których
znajduje się obecna siedziba i teren Klubu, przy
ul. Józefa Sowińskiego 12. Stosowne akty notarialne zostały zawarte latem 2001 r., w lutym
2004 r. oraz w kwietniu 2005 r.
W 2003 r. Klub założył swoją stronę internetową o adresie: www.zagle.ostroda.pl. W dniu
25.06.2004 r. zostało zatwierdzone logo Klubu,
którym stały się TRZY SYRENKI z postumentu na
klubowym nabrzeżu Jeziora Drwęckiego, a które
do wiosny tego właśnie roku stanowiły główny
element fontanny na ostródzkim Placu Tysiąclecia P.P. Pomnikowe syrenki zostały podświetlone,
stając się charakterystycznym elementem portowego krajobrazu.
Klub Żeglarski OSTRÓDA uzyskał od dnia
18 października 2004 r. status Organizacji Pożytku Publicznego.
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2. Członkowie Wspierający
i Członkowie Honorowi Klubu
Od początku powołania do życia klubowego
stowarzyszenia, jego CZŁONKAMI WSPIERAJĄCYMI są następujące osoby prawne: Zakłady Mięsne
Morliny (Animex) oraz Stocznia Ostróda Yacht.
CZŁONKAMI HONOROWYMI Klubu Żeglarskiego OSTRÓDA dotychczas ustanawiani byli: kpt.
Krystyna Chojnowska-Liskiewicz (17.02.2007 r.)
- pierwsza kobieta, która samotnie opłynęła kulę
ziemską, a sztuki żeglowania uczyła się na Jeziorze Drwęckim; Jerzy Gawor (22.11.2008 r.
zm. 2016 r.) - weteran żeglarstwa ostródzkiego; Piotr Jasionowski i Marek Młynarczyk
(22.11.2008 r.) - prezesi członków wspierających;
Janusz Markiewicz (28.02.2009 r./zm. 2015 r.)
- zasłużony wodniak i pracownik klubowy; Jan
Nosewicz i Jan Wasilewski (09.04.2011 r.) - byli
burmistrzowie Ostródy, kierujący miastem w początkowym okresie klubowego stowarzyszenia.
Uchwałą ostatniego Walnego Zebrania Członków
(09.04.2016 r.) Marek Ciepcieliński – wieloletni
działacz i żeglarz, łączący tradycję nowego Klubu
z poprzednią przystanią „morlińską”.

Członek Honorowy - Krystyna
Chojnowska-Liskiewicz, maj 2007 r.
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Członek Honorowy - Marek Młynarczyk (po lewej),
na Balu Żeglarskim, luty 2009 r.

Członkowie Honorowi - Janusz Markiewicz (po lewej)
i Jerzy Gawor (po prawej), z Kierownikiem Klubu,
wigilia klubowa grudzień 2009 r.

Członek Honorowy - Jan Nosewicz,
maj 2011 r.

Członek Honorowy
- Jan Wasilewski, maj 2011 r.

3. Władze Klubu
Zgodnie ze Statutem, najwyższą władzą Klubu
jest Walne Zebranie Członków. Od grudnia 2000
r. do kwietnia 2016 r. włącznie odbyło się 21 Walnych Zebrań, w tym 1 Założycielskie oraz 4 Nadzwyczajne.
Pierwszym Komandorem - Prezesem Zarządu,
na początkową, 5-letnią kadencję (14.04.2001 r.
- 04.03.2006 r.) został wybrany Lech Widuto.
Skład pierwszego Zarządu ponadto stanowili:
Waldemar Skarżyński (Wiceprezes/Z-ca Komandora), Cezary Wawrzyński (Wiceprezes/Z-ca Komandora), Jarosław Domeradzki (Sekretarz) oraz
Wiesława Lis (Skarbnik). Pierwszym Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Jerzy Czermiński, a Członkami KR Jerzy Olszewski i Stanisław
Wysocki.
Komandorem KŻO na drugą kadencję
(04.03.2006 r. - 09.04.2011 r.) został wybrany
Cezary Wawrzyński. Skład drugiego Zarządu ponadto stanowili: Andrzej Konopka (Wiceprezes/Z-ca Komandora), Marek Kamiński (Wiceprezes/Z-ca Komandora), Jarosław Domeradzki (Sekretarz) oraz Wiesława Lis (Skarbnik). W 2008 r. na
Sekretarza wybrano Stanisława Wysockiego a na
Skarbnika Cezariusza Wróblewskiego. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej drugiej kadencji został Jan Liberacki, a Członkami KR Waldemar Dębski i Lech Karolik, którego w 2008 r. zastąpił Lech
Widuto.
Komandorem KŻO na trzecią kadencję
(09.04.2011 r. - 09.04.2016 r.) został ponownie
wybrany Cezary Wawrzyński. Skład trzeciego Zarządu ponadto stanowili: Marek Kamiński (Wiceprezes/Z-ca Komandora), Wojciech Lewandowski

(Wiceprezes/Z-ca Komandora), Andrzej Konopka (Sekretarz) oraz Cezariusz Wróblewski (Skarbnik). W 2014 roku na funkcję Sekretarza został
wybrany Krzysztof Kołakowski. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej trzeciej kadencji został
Jan Liberacki, a Członkami KR Lech Widuto i Andrzej Plichta, którego w 2014 r. zastąpił Grzegorz
Majkowski.
W dniu 09.04.2016 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu, które dokonało wyboru Komandora na kolejną, czwartą kadencję, którym został Cezary Wawrzyński. Skład czwartego
Zarządu ponadto stanowią: Marek Kamiński (Wiceprezes/Z-ca Komandora), Wojciech Lewandowski (Wiceprezes/Z-ca Komandora), Grzegorz Majkowski (Sekretarz) oraz Cezariusz Wróblewski
(Skarbnik). Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej
czwartej kadencji został Jan Liberacki, a Członkami KR Lech Widuto i Stanisław Soroka.
Funkcję Kierownika Klubu pełni nieprzerwanie, od samego początku (2001 - 2016) Krzysztof Kurowski.

4. Działalność statutowa Klubu
4.1. Regaty i imprezy środowiska
żeglarskiego
Podstawowym celem działalności Klubu jest
pielęgnowanie tradycji oraz propagowanie walorów żeglarstwa. W ciągu 15 lat istnienia stowarzyszenia Klub zorganizował:
 12 Regat w klasie „Optymist” o Puchar kpt.
Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz (od nr I do
XII), zwyczajowo w dniu 1 maja każdego roku;
regaty zostały wprowadzone do kalendarza
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Pierwsza wizyta kpt. Krystyny
Chojnowskiej-Liskiewicz, maj 2004 r.

Pierwsze Regaty o Puchar kaptian
K. Chojnowskiej-Liskiewicz, maj 2004 r.

Regaty o Puchar Burmistrza,
maj 2012 r.
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imprez miejskich dla uczczenia akcesji Polski do Unii
Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r.; od tego czasu
Klub bezpośrednio gościł Panią kapitan w trakcie każdych zawodów na terenie przystani;
 15 Regat Wiosennych o Puchar Burmistrza (od nr VI
do XX), zwyczajowo w każdą ostatnią sobotę maja;
 15 Regat Ostródzkie Dni Morza (od nr IX do XXIII),
zwyczajowo w każdą ostatnią sobotę czerwca; na zakończenie dnia żeglarze klubowi biorą udział w wieczornej paradzie jachtów w miejskiej zatoce Jeziora
Drwęckiego;
 15 Regat o Puchar Prezesa „Morlin” (od nr IX do
XXIII), zwyczajowo w każdą ostatnią sobotę sierpnia
lub pierwszą sobotę września;
 15 Regat o Puchar Komandora Klubu Żeglarskiego
Ostróda (od nr I do nr XV), zwyczajowo w każdą ostatnią sobotę września.
Roczny cykl regat stanowi podstawę do prowadzenia przez Klub „Rankingu Sterników” i tym samym przyznawania na koniec każdego sezonu żeglarskiego najlepszym sternikom Żeglarskiego Pucharu Mazur Zachodnich.
W przypadku części regat Klub pozyskiwał dotację na
ich dofinansowanie z Urzędu Miejskiego w ramach konkursów ofert dla organizacji pozarządowych promujących Ostródę. W regatach uczestniczyli żeglarze nie tylko
z Polski, ale i z zagranicy, reprezentujący, oprócz Ostródy i jej okolic, takie miejscowości jak przykładowo: Iława
(znaczący i wręcz nieoceniony wkład w organizację i sędziowanie regat), Morąg, Bogaczewo, Szałkowo, Susz, Miłomłyn, Olsztyn, Grunwald, Giżycko, Olecko, Ruciane-Nida, Lidzbark Welski, Toruń, Tczew, Gdańsk, Gdynia, Warszawa, Brema i śląskie Tychy...
Sędziami regat w różnych okresach byli: Leszek Kopański, Grzegorz Ślaziński, Cezariusz Wróblewski oraz
Andrzej Szydzik i Grzegorz Jurczak (obaj zaprzyjaźnieni

z Klubem żeglarze z Iławy). Członkami komisji sędziowskich byli i pracę organizacyjną świadczyli: Elżbieta Feltynowska, Halina Kamińska, Elżbieta Wróblewska, Anna
Konopka, Lidia Kurowska i Marek Ciepcieliński.
Elementem stałym każdych regat jest wydawanie
w ich trakcie posiłków regeneracyjnych, a cechą charakterystyczną i wyjątkowością mianowicie to, że choć puchary i dyplomy otrzymują najlepsi w danej klasie lub
kategorii, to jednak każdy uczestnik otrzymuje nagrodę
rzeczową, w głównej mierze w drodze losowania - warunkiem jest jedynie wystartowanie i ukończenie biegów. Zwyczajowo regaty kończy biesiada i ognisko...
W sierpniu 2008 r. Klub współorganizował na akwenie Jeziora Drwęckiego regaty eliminacji Pucharu Polski
Klasy Delphia 24 One Design 2008, w ramach projektu
edukacyjno-ekologiczno-sportowego pod nazwą PGNIG
Bezpieczne Mazury 2008. Podczas imprezy realizowany
był program TVP1 „Kawa czy Herbata”. W dowód uznania za wzorową organizację, KŻO otrzymał od organizatorów nagrodę w postaci 15 kapoków.
W czerwcu 2012 r., z inicjatywy grupy ostródzkich
„zapaleńców”, Klub rozpoczął organizację zawodów żeglarskich w postaci regat pn. „Rejs samotnych żeglarzy – 24 godziny Non Stop – Ostróda Solo Challenge”
na akwenie Jeziora Drwęckiego. Do 2015 roku zorganizowano 4 całodobowe wyścigi (od edycji I do IV), zwyczajowo w połowie czerwca, na trasie Ostróda-PiławkiOstróda-Piławki-Ostróda-Piławki-Ostróda itd...
Również w 2012 r. Klub przejął od miasta Ostródy
w użyczenie 5 sztuk nowych bojerów klasy DN, organizując szkolenia i udostępniając sprzęt wszystkim chętnym, bardziej jednak czekając na sprzyjające warunki
lodowe...
Klub Żeglarski Ostróda zorganizował dotychczas kilkanaście kursów na stopień żeglarza jachtowego i sternika motorowodnego. W 2014 r. członkowie Klubu zor-

Jeden z regatowych pucharów,
wrzesień 2009 r.

Regaty w klasie Optymist, maj 2014 r.

Komisja Sędziowska na jachcie Morliny,
maj 2008 r.
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Szkółka Żeglarska Optymistów, sierpień 2014 r.

Para redaktorów TVP1 na platformie
klubowej, w trakcie Regat PGNiG,
sierpień 2008 r.

Rejs po Zatoce Gdańskiej w czasie Zlotu
Żaglowców, lipiec 2009 r.
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ganizowali i utworzyli Letnią Szkółkę Żeglarską (UKŻ
Ostróda) dla ostródzkich dzieci i młodzieży, wykorzystując 8 nowych łódek klasy „Optymist”, zakupionych przez
Urząd Miejski.
Korzystając z faktu położenia Klubu na szlaku żeglownym Kanału Ostródzko-Elbląskiego, jego członkowie pływają nie tylko po Szelągu i Jezioraku, ale po wodach Zalewu Wiślanego, Zatoki Gdańskiej oraz otwartego Bałtyku. W 2015 roku reprezentanci Klubu Żeglarskiego Ostróda uczestniczyli m.in. w cyklach zawodów Polskiej Ekstraklasy Żeglarskiej oraz wyścigu morskim „Bitwa o Gotland”. Od kilku lat członkowie Klubu biorą udział w najbardziej prestiżowych w Polsce regatach samotnych żeglarzy „Baltic Polonez Cup Race”.
Klub Żeglarski Ostróda, wspólnie z Klubem Wodnym
LOK, Klubem Wodnym KS Sokół oraz (okazyjnie) Przystanią „U Ździcha”, organizuje wspólne Wigilie Żeglarskie
dla swoich żeglarzy i członków ich rodzin, w których tradycyjnie uczestniczą przedstawieciele władz miejskich.
Miejscem spotkań była albo jedna z przystani, albo jedna z miejskich restauracji.
W końcu listopada 2013 r. zainaugurowano cykl Zawodów Strzeleckich o Puchar Komandora Klubu Żeglarskiego Ostróda (konkurencje karabinowe i pistoletowe),
kierowany do członków Klubu, ich rodzin i sympatyków;
zawody przeprowadzane są na terenie strzelnicy Klubu Strzeleckiego Garda w Kaczorach nad Jeziorem Pauzeńskim; terminy następnych edycji, w 2014 r. i 2015 r.
zmieniono na wiosenny, zwyczajowo w okolicach połowy maja, co powinno stać się kolejną klubową tradycją.
Ostatnią inicjatywą podjętą w pierwszym 15-leciu
istnienia Klubu było zorganizowanie w lutym 2016 r. po
raz pierwszy, a zapewne nie po raz ostatni, Zawodów w
Bowlingu o Puchar Klubu Żeglarskiego Ostróda, na miejskiej kręgielni.

Klubowe bojery na J. Drwęckim, styczeń 2010 r.

Całodobowy Rejs Samotników po J. Drwęckim,
czerwiec 2013 r.

Klubowe Zawody Strzeleckie,
listopad 2013 r.

Szkółka Żeglarska Optymistów,
sierpień 2014 r.
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4.2. Działalność na rzecz lokalnej społeczności

Klubowy Spływ Kajakowy, sierpień 2006 r.

Światowy Dzień Badania Wód,
wrzesień 2008 r.

Kulig rodzinny, styczeń 2009 r.
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W ramach swojej statutowej działalności Klub Żeglarski Ostróda prowadzi czarter jachtów oraz wypożyczalnię
sprzętu wodnego w postaci kajaków i rowerów wodnych,
a także udostępnia swoje pole namiotowe i campingowe.
W 2003 r. Klub przyłączył się do organizacji w Ostródzie etapu wyścigu Tour de Pologne. Pomoc przy honorowym starcie wyścigu na ostródzkim molo klubowi
żeglarze świadczyli także w latach 2004, 2005 i 2006.
W 2005 r. Klub uczestniczył w organizacji ogólnopolskiej
imprezy radiowej „Lato z Jedynką”. W 2006 r. KŻO podjął, jak dotychczas pierwszą próbę zorganizowania nowej imprezy wodniackiej: Sierpniowy Spływ Kajakowy
od źródeł Drwęcy do Jeziora Drwęckiego.
Od samego początku swego istnienia Klub angażuje
się na rzecz edukacji ekologicznej oraz ochrony przyrody
i środowiska. Wiosną 2005 r. nawiązana została współpraca ze stowarzyszeniem „Zielone Płuca Polski” oraz uczestniczono w założeniu stowarzyszenia „Zielona Ostróda”.
Również od 2005 r. Klub współorganizuje na terenie przystani, wraz ze swoim Członkiem Wspierającym - Zakładami Morliny (Animex) tzw. „World Water Monitoring Day”.
Każdego września uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych
w Ostródzie pobierają próbki, badając stan jakościowy
wody z Jeziora Drwęckiego. Zbiorcze wyniki trafiają następnie do centrali w USA. Od początku swej działalności
Klub Żeglarski Ostróda bierze udział we światowej akcji
„Sprzątanie Świata”. Stało się klubową tradycją, że żeglarze z KŻO w każdą trzecią sobotę września dopływają do
brzegów i sprzątają Wyspę Orzechową na Jeziorze Drwęckim. Worki na śmieci oraz ich późniejszy odbiór i utylizację zawartości zapewnia Urząd Miejski w Ostródzie.
Swoje zawody organizuje i swój puchar przyznaje
również Kierownik Klubu. Od jesieni 2000 r. organizowane są Wędkarskie Zawody Spinningowe, będące od

2001 r. zawodami o Puchar Przechodni Kierownika KŻO.
Tradycyjnie terminem zmagań jest październik; w 2015
r. odbyła się już XVI edycja dorożkarskiej rywalizacji.
Dopóki zgłaszała się wystarczająca ilość chętnych,
Klub organizował każdego lutego, począwszy od 2002 r.,
karnawałowy Ostródzki Bal Żeglarski, w takich miejscach jak przykładowo ostródzki zamek, kasyno Czerwonych Koszar, Karczma Mazurska czy Zajazd Przystanek Piławki. Niestety, póki co, licznik balów żeglarskich zatrzymał się na liczbie XI w lutym 2012 r., w sali „U Michała”,
opodal stoczni Ostróda-Yacht...
Od 2009 r. Klub organizuje dla dzieci i młodzieży imprezę plenerową pn. „Pożegnanie Zimy-Przywitanie
Wiosny”; każdego marca topiona jest i puszczana do morza (Drwęcą) kukła Marzanny.
Klub okazyjnie, w zależności od liczby potencjalnie
zainteresowanych osób i warunków pogodowych, organizuje imprezy plenerowe, takie jak przykładowo Pikniki
Rodzinne w Piławkach, zimowe Kuligi Rodzinne, Zawody
w Scrabble; gości licznych turystów w trakcie masowych
imprez miejskich, jak choćby podczas corocznych edycji
Ostróda Reggae Festiwal.
Na przełomie 2015 i 2016 r. Klub przystąpił do inicjatywy Rady Miejskiej w Ostródzie, przyznając 20% zniżkę na korzystanie z wypożyczalni sprzętu
wodnego w ramach Ogólnopolskiej Karty
Dużej Rodziny
oraz Ostródzkiej Karty Dużej
Rodziny.
Topienie Marzanny, marzec 2009 r.

Wędkarskie Zawody Spinningowe,
październik 2009 r.

Klubowe pole namiotowe w czasie
Festiwalu Reggae, sierpień 2010 r.

Sprzątanie Świata na Wyspie Orzechowej,
wrzesień 2010 r.
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4.3. Współpraca z innymi podmiotami
Od samego początku istnienia Klubu podjęto współpracę ze Związkiem Harcerstwa Polskiego, rozpoczęto m. in. działania w kierunku prowadzenia szkółki żeglarskiej dla uczniów
ostródzkich szkół oraz harcerskiej drużyny wodnej. Klub użycza slipu oraz pomostów motorówkom oraz sprzętowi pływającemu jednostkom
Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej.
W 2003 r. Klub współtworzył i przystąpił do
stowarzyszenia pn. Warmińsko-Mazurski Związek
Motorowodny i Narciarstwa Wodnego w Olsztynie. Od 2006 r. KŻO wspiera Ostródzki Klub Kajakowy, użyczając pomieszczeń klubowych dla trenujących i ich sprzętu. W 2010 r. Klub podpisał
umowę o współpracy z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Ostródzki WOPR dozoruje wszystkie regaty, skutecznie czuwając nad bezpieczeństwem zdrowia i życia ich uczestników.
W 2012 r. zawarto umowę o współpracy z Warsztatami Terapii Zajęciowej Osób Niepełnosprawnych. W 2013 r. podpisano umowę o współpracy z Polskim Związkiem Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego oraz Polskim
Związkiem Niewidomych.
Pozostałe instytucje współpracujące lub wspomagające od lat działalność klubową: Burmistrz
Ostródy, Rada Miejska i Urząd Miejski w Ostródzie, Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji, Centrum Kultury w Ostródzie, inne ostródzkie kluby
i przystanie wodne, a także Burmistrz Iławy z Iławskim Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji (użyczanie łódek klasy Optymist na klubowe regaty).
Znaczącym wspomagającym jest grono osób
fizycznych, przekazujących na rzecz Klubu środki
pieniężne w ramach 1% podatku dochodowego
na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego.
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Pomoc ze strony WOPR, czerwiec 2010 r.

Pomoc ze strony WOPR, czerwiec 2011 r.

Wydawanie posiłków regeneracyjnych, lipiec 2008 r.

5. Prace i działania na rzecz Klubu
5.1. Inwestycje i remonty
W trakcie pierwszej kadencji władz, w latach 20012006 m. in. kupiono od gminy miejskiej teren przystani, zakupiono pływającą platformę ze stoczni Ostróda
Yacht, przeprowadzono gruntowny remont dachu hangaru, założono system alarmowy, rozpoczęto remonty
urządzeń i części pomieszczeń klubowych.
W trakcie drugiej kadencji władz, w latach 20062011 m. in. wydłużono zachodni pomost, zainstalowano urządzenie wyciągowe na slipie, wymieniono ogrodzenie terenu oraz elewację hangaru, wybudowano
zadaszoną wiatę grillową, wyremontowano sanitariaty
i świetlicę z kominkiem, wymieniono lampy oświetleniowe, zamontowano monitoring, wybudowano wiatę
śmietnikową, zmieniono organizację ruchu (wjazd od
strony zachodniej), sprzedano wysłużone jachty oraz
zakupiono 2 rowery wodne, a także jacht klasy Sasanka Viva 700 i jacht Sasanka 660, które w nawiązaniu do
klubowego logo otrzymały nazwy: „Trzy Syrenki” oraz
„Mała Syrenka”.
W trakcie trzeciej kadencji władz, w latach 20112016 m. in. zamontowano bramę przesuwną od strony jeziora i bramki wejściowe na pomosty, rozbudowano system monitoringu, wybudowano parking i ułożono kostkę polbrukową (1.200 m2), zakupiono od Klubu Wodnego „Sokół” łódź klasy Finn (wyremontowaną następnie w ramach prac społecznych i nazwaną
„Syrena Bosto”), pozyskano od ZHP oraz zamontowano nowy pomost pływający (wojskowe pontony przeprawowe PP-64) z dodatkowym wyposażeniem (przybyły 22 nowe miejsca postojowe, zwiększając łączną
ilości miejsc przy kejach o blisko 50%), zamontowano przy wszystkich pomostach od strony wschodniej
tzw. y-bomy.

Montaż Trzech Syrenek, czerwiec 2004 r.

Budowa ogrodzenia i nowej bramy
wjazdowej, maj 2005 r.

Prezes Morlin pod fragmentem dachu
wiaty, wrzesień 2006 r.
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Montaż campingu na polu namiotowym, listopad 2007 r.

Wodowanie jachtów, kwiecień 2009 r.

Wodowanie Syrenek, kwiecień 2009 r.

Kładzenie kostki polbrukowej, sierpień 2012 r.
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5.2. Prace i czyny społeczne
Znaczna część prac inwestycyjnych, remontowych, naprawczych i porządkowych wykonanych w
okresie minionych 15 lat miała charakter czynów społecznych. Nie sposób podać tu wszystkie przykłady, jednak jedno nie ulega wątpliwości - bez osobistego zaangażowania poszczególnych członków
dawno nie byłoby już niszczonych przez krę i wodny żywioł pomostów, nie byłoby regat, a zapewne,
zgodnie ze słynnym wyborczym stwierdzeniem: „nie byłoby niczego...”.

Prace portowe, styczeń 2016 r.
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6. Klubowe osiągnięcia i wyróżnienia
Powołane do życia 15 lat temu stowarzyszenie
prowadzi konsekwentnie swoją działalność statutową, w tym działalność pożytku publicznego, zyskując
liczne dowody uznania. Na szczególne podkreślenie
zasługuje:
 przyznanie Stowarzyszeniu Klub Żeglarski OSTRÓDA przez Naczelnika ZHP Srebrnej Honorowej Odznaki Przyjaciół Harcerstwa, w 2010 r.;
 uznanie Klubu Żeglarski OSTRÓDA najpopularniejszym klubem województwa warmińsko-mazurskiego w plebiscycie czytelników Gazety Olsztyńskiej i Dziennika Elbląskiego, w 2012 r.;
 zdobycie przez Klub Żeglarski OSTRÓDA I miejsca
w kategorii „Kluby Żeglarskie, surfingowe i kajakowe” w konkursie Mistrz Turystyki, Gastronomii
i Rozrywki” Oficyny Wydawniczej Regiony oraz wyróżnienie i 3 gwiazdki miesięcznika Żagle, w 2013 r.;

Dar dla Klubu od kpt. K. ChojnowskiejLiskiewicz - lampa okrętowa z SY Mazurek,
wrzesień 2007 r.

 otrzymanie przez Klub Żeglarski OSTRÓDA
z rąk Marszałka Województwa WarmińskoMazurskiego, w trakcie wojewódzkich obchodów Światowego Dnia Turystyki w Elblągu, Honorowej Odznaki „ZA ZASŁUGI
DLA TURYSTYKI”, przyznaną przez Ministra
Sportu i Turystyki, we wrześniu 2015 r.

Tekst: Komandor Cezary Wawrzyński
Zdjęcia: Jan Liberacki, Elżbieta
i Cezariusz Wróblewscy, Krzysztof Kurowski
Wydawca: Telewizja Ostróda – Piotr Wasześcik.

www.telewizjamazury.pl
Ostróda, kwiecień 2016 r.
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Zasłużeni dla Turystyki...

