Zostań sponsorem
Polskiego Klubu Żeglarskiego
w Nowym Jorku!
Twoja donacja przeznaczona będzie na
działalność klubu, a w szczególności na
organizację letnich obozów żeglarskich dla
dzieci i młodzieży a także zakup sprzętu
żeglarskiego i remonty klubowych jachtów, na
których szkolą się nowi członkowie.
Donacje można składać przesyłając czek pocztą
na adres:

Siedziba Klubu:
Gateway Marina
3260 Flatbush Ave.
Brooklyn, NY 11234

Polish Sailing Club of New York, Inc.
Polski Klub Żeglarski w Nowym Jorku

3260 Flatbush Ave.
Brooklyn, NY 11234
Tel: 908.451.8917
www.zeglarzeny.org

Polish Sailing Club of New York
95 Dorset Ct.
HILLSBOROUGH, NJ 08844
Wszystkie donacje zwolnione są od podatku.

Zapraszamy!

Nasza Lokalizacja na planie miasta:

Iść za marzeniem i znowu iść za marzeniem –
i tak - ewig - usque ad finem.
Joseph Conrad

Działalność Polskiego Klubu Żeglarskiego nie
ogranicza się wyłącznie do aktywności sportowej.
Wielokrotnie w ciągu roku jest okazja do spotkań na
różnych imprezach żeglarskich: Festiwalu Szant,
Opłatku, Jajeczku Wielkanocnym oraz Balu Pirata,
podczas którego przyznajemy prestiżową nagrodę
„Polonijny Rejs Roku”.

Polski Klub Żeglarski w Nowym Jorku
jest organizacją zrzeszającą żeglarzy i sympatyków
żeglarstwa z Nowego Jorku i okolic. Powstał w
czerwcu 1990 roku. Swoją działalnością nie tylko
podtrzymuje i popularyzuje tradycje i zwyczaje
żeglarskie, lecz także, od pierwszego roku istnienia,
organizuje dostępne dla wszystkich zaintere sowanych kursy na stopnie sternika i żeglarza
jachtowego oraz szkolenie dzieci na jachtach klasy
„Optimist” i „Laser”, wychowując tym samym nowe
pokolenia żeglarzy.

Jako jedyny polonijny klub żeglarski ma prawo
wydawania patentów PZŻ. PKŻ kilka razy w ciągu
sezonu żeglarskiego przeprowadza regaty w Zatoce
Nowojorskiej oraz „Weekendy pod żaglami”, czyli
darmowe pływania dla Polonii.
Członkowie Klubu biorą udział w imprezach organizowanych przez inne grupy żeglarzy, jak „Polonia
Rendezvous”, regaty na zakończenie sezonu w Port
Jefferson oraz w regatach długodystansowych.

Pod patronatem klubu wydawany jest bezpłatny
specjalistyczny miesięcznik „Żeglarz”, który na
bieżąco informuje o nowinkach polonijnego, i nie
tylko, żeglarstwa.
Pod klubową banderą odbywają się spotkania ze
słynnymi żeglarzami. Organizowane są także
wyprawy i rejsy do najdalszych zakątków świata.
Klub szczyci się liczną grupą żeglarzy, którzy
opłynęli przylądek Horn a nawet takimi, którzy
okrążyli kulę ziemską.

Klub posiada swoją siedzibę. Jest nią zacumowana w
Gateway Marina barka, która wspólnymi siłami
została wyremontowana i teraz służy jako miejsce
klubowych zebrań i spotkań.

Wszystkie osiągnięcia Polskiego Klubu Żeglar skiego są zasługą ludzi zakochanych w żeglarstwie i
społecznie w nim pracujących, gdyż jesteśmy
organizacją non-profit, utrzymujemy się głównie ze
składek członkowskich oraz dochodów ze
zorganizowanych imprez. Zabiegamy także o donacje
z instytucji polonijnych.

Z żeglarskim pozdrowieniem,
Zarząd

