egla kie
Osiemdziesiąt osób żeglarzy i ich
przyjaciół świętowało -lecie Klubu
Żeglarskiego Kopalni Konin Spotkanie
odbyło się
września w ośrodku
Portofino w Pątnowie
S eść dekad eglarskich doświadc eń
górnic ego klubu to nie tylko pływanie

rekreacyjne to tak e sukcesy sporto
we na s c eblu krajowym wyprawa
transatlantycka i rejsy morskie s kole
nie młod ie y organi acja lic nych
awodów
unikatowymi
Regatami Barbórkowymi
na c ele rejsy dla d ieci
niepełnosprawnych i s e
roko ro umiane upo
ws echnianie eglarstwa
ale tak e co dość niety
powe impre y kultural
ne koncerty Złota S ek
la i konkursy wokalne dla
młod ie y S kolna S ek
la

O tych osiągnięciach pr y
pominały plans e pr ygo
towane specjalnie na jubi
leus owe spotkanie Do
bogatej historii klubu na
wią ywali równie uc est
nicy uroc ystości
Był
wśród nich Tomas Wiktor

Ur ędu Mars ałkowskiego wicesta
rosta Władysław Kocaj pr edstawiciel
Ur ędu Miejskiego Marek Zawid ki
ora Polskiego Zwią ku Żeglarskiego
Wojciech Skóra s efowa WOPR Mał
gor ata Chudy astępca komendanta
policji Artur Rychliński pre es OSP
Cukrownia Gosławice Piotr Rychtanek

pr edstawiciele ws ystkich klubów
eglarskich Konina i Ślesina koman
dor y klubu i naturalnie brać eglarska
Pre esa kopalni repre entował Darius

i o
Zbierski c łonek klubu i nany s anty
men

Spotkanie pr ebiegło w pr yja nej e
glarskiej atmosfer e
wspominano
dawne d ieje Popr edni komandor y
klubu otr ymali pamiątkowe statuetki
a lic na grupa eglar y ostała nagro
d ona lista obok Nie jest to pr ypa
dek bo KŻ Kopalni Konin to jeden
dwóch najbard iej asłu onych obok
KŻ Energetyk klubów nas ego regionu
- W obu działały sekcje wyczynowe.
Tam był Piotrek Kotlewski, wicemistrz
Polski w klasie cadet, wywalczył tytuł
wbrew licznej ekipie warszawskiej,
bardzo obiecujący talent. My mieliśmy
sukcesy w klasie hornet - wspomina
wicekomandor klubu Andr ej Mrów
c yński jeden
najbard iej asłu o
nych jego c łonków

Historia naturalnie obowią uje i choć
sekcja wyc ynowa od dawna nie istnie
je to eglar e nadal mają ambitne
plany
nie
tylko
rekreacyjnoturystyc ne - Powiedzieliśmy na spo
tkaniu, że tablice, które przypominają
o naszej historii i będą zaprezentowane
w muzeum, a potem może na bulwa
rach, to wyposażenie naszego nowego

budynku. Teraz musimy tylko postawić ściany i dach. To po
ważne zadanie, chcemy je zrealizować do końca kadencji.
Czyli za cztery lata powinna powstać nowa marina mówi
Tomas Piasecki komandor klubu A Andr ej Mrówc yński
dodaje Musimy tylko zadbać, żeby budynek dobrze kompo
nował się z otoczeniem. Przystań mamy z prawdziwego zda
rzenia, nie mamy się czego wstydzić: porządne nabrzeże, Ybomy, słupki z wodą i prądem. Mamy też plany, żeby dopo
sażyć pomosty pływające, na razie wymieniamy deski.
Od naka honorowa Za zasługi dla Województwa Wielkopol
skiego:
Tomasz Piasecki i Henryk Kowalski
Od naka honorowa Zasłużony dla Powiatu Konińskiego
Kr ys tof Nagadowski Andr ej Zadr yński Les ek Jakubow
ski Tadeus Trębac
Od naka honorowa Za zasługi dla Miasta Konina
Marek Berliński Gr egor Zimny Bartłomiej Ko ac ewski
Marek Olkowski
Od naka honorowa Zasłużony dla Żeglarstwa Polskiego:
Jacek Wiśniewski Robert Kamiński Andr ej Kuberski Włod i
mier Kantek Zbigniew Lisiak
Medal

-lecia Polskiego Zwią ku Żeglarskiego

Tomas Piasecki

Obok projektów budowlanych klub planuje tak e organi o
wanie wystawy która ostanie otwarta
pa d iernika w
Mu eum Okręgowym w Koninie Będ ie mo na na niej oba
c yć wspomniane ju plans e i kilka nowych pamiątki klubo
we gad ety coroc nych regat imowych nac ki filateli
styc ne modele aglowców a nawet jacht Po iomka Zapo
wiada się więc ciekawie

U upełnieniem jubileus owego spotkania były ro egrane
d ień pó niej Regaty o Puchar Pre ydenta Miasta Konina
Zawody pr ebiegły pod nakiem pięknej lec niestety prawie
be wietr nej pogody Do rywali acji na Je ior e Pątnowskim
głosiło się
ałóg w siedmiu klasach omega tr y klasy
turystyc ne optimist ancora ora open Poniewa pogoda
nie chciała pomagać eglar om
aplanowanych tr ech bie
gów udało się pr eprowad ić aledwie jeden Mimo to hu
mory dopisały ws ystkim a najlepsi dodatkowo otr ymali
puchary i dyplomy eg tt

Fot. Tadeusz Trębacz
Na zdjęciach spotkanie jubileuszowe i regaty

Komandor y Klubu Żeglarskiego KWB Konin
Jan Walc ak
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Stanisław Babiar

ora
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Lech Zrąbkowski

ods edł na wiec ną wachtę
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Tomas Karas ewski
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Włod imier Bo acki
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Marian Gałka
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