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Żeglarstwo to nasza pasja dlatego pragniemy popularyzować je na 
Dolnym Śląsku i nie tylko.  
 
 
 
Aktywność 
 
Angażujemy się w ciekawe inicjatywy żeglarskie (m.in. w 2004  
i 2006 roku byliśmy partnerem Konferencji Wiedzy Żeglarskiej 
organizowanej przez Wrocławski Okręgowy Związek Żeglarski), 
szkolimy na kursach i obozach, egzaminujemy, prowadzimy  
i organizujemy rejsy na sródlądziu i na morzu (niektórzy już ponad 
20 lat). Uważamy, że żeglarstwo to patent na ciekawe życie ☺. 
 
Organizujemy weekendowe kursy we Wrocławiu na patent: żeglarza 
jachtowego, sternika jachtowego, sternika morskiego, sternika 
motorowodnego, starszego sternika motorowodnego, młodszego 
instruktora żeglarstwa PZŻ oraz kursy UKF. W sezonie organizujemy 
także rejsy morskie po Bałtyku i nie tylko m.in. na naszym jachcie 
morskim „Idalgo”. Zbudowalismy także własny jacht o nazwie 
"Extreme" (obecnie na jez.Niesłysz).  
 
Formalnie powstaliśmy (jako Stowarzyszenie) 30 listopada 1999roku 
we Wrocławiu. Jesteśmy także zarejestrowani w Sądzie Okręgowym 
i Wrocławskim Okręgowym Związku Żeglarskim. W Stowarzyszeniu 
pracujemy za darmo. 
 
Zespół 
 
Częsć z nas to sternicy morscy i instruktorzy Polskiego Związku 
Żeglarskiego. 
Nasz Prezes - Janusz Pełka - jest członkiem Komisji Szkoleniowej 
Wrocławskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. 29 kwietnia 
2000 otrzymał on honorową odznakę WrOZŻ "Zasłużony dla 
Żeglarstwa Dolnośląskiego" (a w 2005r. Krystyna Pełka i Tomasz 
Klimas). 
 
Stowarzyszenie zostało także wyróżnione w 2002, 2003, 2004  
i 2005 roku przez Wrocławski Okręgowy Związek Żeglarski m.in. 
za działalność szkoleniową. 
 
Kontakt 
 
Janusz Pełka, tel.0608478084 lub w godz.12-17 tel. (071)3439875, 
ul.Pułaskiego 77 (Zegarmistrz). 
dsrz@zeglarstwo.org.pl , www.zeglarstwo.org.pl  
 
Serdecznie zapraszamy! 

Na www.zeglarstwo.org.pl zapraszamy do zapoznania się m.in. z: 
 Informacjami o naszym stowarzyszeniu, działalności i wyróżnieniach 
 Artykułem: "O żeglarstwie - czyli jak zacząć żeglować i co potem" 
 Informacjami o kursach i czarterze naszego jachtu morskiego 
 Zdjęciami z kursów oraz zdjęciami naszych jachtów   
 Informacjami - jak się przygotować do zajęć? 
 Na stronie także: wiedza (dział merytoryczny), strona dla „morskich” (tematy egzaminacyjne, wiedza) 

humor, nasze wyróżnienia, artykuły z prasy, wiersze, szanty... ZAPRASZAMY! 


