
TURYSTYCZNY KLUB ŻEGLARSKI PTTK "TRAMP" w KATOWICACH

KOMUNIKAT KLUBOWY ~1!
l. Z przykrością zawiadamiamy, te zmniejsza się ilość członków naszego Klubu.

Zmarł Kolega Marek Krupa. Rezygnacje z całcnkostva zgłosili Kol. Kol.
Czajka Jadwiga, Czajka Józef, Czajka Tomasz, Oębiec-Morawska Irena,
Gębala Hanna, J,urkowska Teresa, Rachni.owska Krystyna, n~GCZ Tomasz.
Ponadto z powodu długGtrwałego zalegania w opłacaniu składek oraz braku
jakiejkolwiek działalności na rzecz Klubu, w drodze Uchwały Zarządu, zosta-
ły skre ślcne z listy członków następujące osoby: Czcrnek Katarzyna,
Markwica Jan, Molke Felicja, Pietrzyk Jacek, Pietrzyk Róta, Połap Fryderyk,
Rachniowski Zbigniew, Wawrzynek Alina i \'i8l~rzynekJanusz.

2. Przypominamy o konieczności niezwłocznego uregulowania zaleg~ych składek,
które obecnie stanowią istotne źródło zasilania funduszy Klubu, Niestety
od połowy ubiegłego roku z ich opłacaniem zalegaj~ Ko l . Ko l . Adamus :<.,
Frąckowiak rlj., Fabiańczyk M., Grządka Cz., ~lińs~i M., Herman A., Kania K.,
Król R., Król K., Kisiel M., t~arona H., Orwat K., :Jrwat T., Sztajer :<.,
Sojka M., Sokołowski M., Wieczorek T., Zawadzińska J. Wiele innych osób nie
opłaciło składek na rok bietący, za I i II lub za II półrocze.
A p e l u j e ITI y o bezwzględne wywiązanie się z tych zobowiązań do końca
stycznia 19912 roku. Po tym terminie Zarząd będzie zmuszony do weryfikacji
listy członków "TRAMPU" i dokonania skreślell osób zalegających z opłacaniem
składek. Ponadto z o b o I~ i ą z u j e s i ę uż y tkowmków domków do ruezwwrocz-

nego uregulowania naletności za energię elektryczną (588,- ft/l KWH).

3. Zarząd Klubu prosi osoby przechowująca VI Ośrodku nad Poqor i ą swój prywatny
sprzęt żeglarski lub motorowodny o niezwłoczne uregulowanie na Ieżnyco z -tego
tytułu opłat wg ustalonych stawek.

4. Użytk01mil<ówdomków carro inqowych na terenie Ośr ookazoboe iązuje się do odpo-
wiednio wczesnego przystąpienia do ich rsnontów tak, aby do polewy naja
przyszłego roku były one zakończone.

5. W związku Z kończącym się rokiem i zamknięciem ksiąg finansowych powołuje się
Komisję Inwentaryzacyjną w następującym składzie:

Przewodniczący
Wiceprzewodniczący

Barbara Kamińska
Andrzej Rachniowski

Do przeprowadzenia czynności spisowych powołuje się następujące zespoły spisowe:
I sprzęt pływający Marek Bocatyński

Arkadiusz Pasieczny
Stanisław Szczerba

II domki i inne obiekty lvitold Pcoboszcz
Roman Sokuiski

III magazyny Mieczysław Radoszewski
Czesław Sproncel
Kazimierz Zając
Barbara Kamińska
Lidia Ćwiąkała

IV inne składniki
majątkowe

Prosi się członków zespo.łów spisowych I - III o przybycie do Ośrodka nad Pogorią
w niedzielę 15 grudnia 1991 r. o godz. 11". Zespół spisowy nr IV zbierze się

'_., '.~-30 grudnia br";'-D'godz. 13" w Biurze PTTK w Katowicach, ul. Damrota 8.

6. Wszystkich kierowników zespołów łodziowych oraz osoby chętne do pracy w tych
zespołach prosi się o skontaktowanie się z Kol. Witoldem Wróblem wsie dzibie
Klubu w Katowicach \'1 dniach 9 lub 23 stycznia 1992 r. od godz. 17".

7. Tradycyjnym zwyczajem, Klub ma zamiar urządzić imprezę sylwestrową w sali
klubowej na terenie Ośrodka nad Pogorią. WyżYlł/ienie i napoje we własnym zakresie,
muzyka mechaniczna. Pozostałe koszty uzależnione będą od ilości uczestników.
Zgłoszenia przyjmowane będą w katdy czwartek do 19 grudnia w Klubie lub telefo-
nicznie u Kol. P. Piotrowskiego, tel. nr 562-531 (po godz. 19").

8. W związku z obchodami 500 Rocznicy Odkrycia Ameryki, organizowane są I~ okresie
od kwietnia do września 1992 r. rejsy sztafetowe do USA. Bliższych informacji
udziela w Klubie Kol. Joanna Gembała oraz Biuro KOZŻ I~ Katow.icach , ul. Dąbrowskiego
Termin zgłoszeń b a r d z o P i l n y .

9. Z okazji zbliżaj ących się Ś vi I ~ T B O Ż E G O N A R O O Z E N I t,
oraz N O Iv E G O ROK U l 9 9 2 , Zarząd Klubu składa wszystkim Koleżankom
i Kolegom żeglarskie pozdrowienia wraz z tyczeniami wszelkiej pomyślności.

'L' , I


