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KOMUNIKA T nr 3/93

1. Zgodnie z zapowiedzią z październikowego komunikatu nr 2/93 o weryfikacj i Członków Klubu, Zarząd
na posiedzeniu w dniu 8 grudnia br. z przykrością dokonał skreśleń z listy członków osób, zalegających
ze składkami i innymi opłatami od ponad 1,5 roku.

Są to Kol.Kol: Budniok, Bałdys, Kania, Krzysztofik, Maciaszek, Nowicka, Oława, Soliwoda,
J. i D. Starostowie, Wilk, Wojtal, Sulej i Żmiejko.

Równocześnie Zarząd upomina niżej wymienionych Członków o konieczności niezwłocznego
uregulowania zaległości składkowych oraz opłat za domki i energię elektryczną. Składki zaległe od
III kwartału 1992r; Kol. Kol: Kaczmarski, Kołodziej, Krystek, W.Kwiatek, Polak, Szklarek.
Składki zaległe za rok 1993; Kol.Kol: Adamus, M.Gliński, Gacka, Jurkowski, Polak, Proboszcz,
Radoszewski, Sobik, Winiawska, Wrodarczyk i Wrona.
Opłata za domki - rok 1993: Kol. Kol: M.Gliński, Proboszcz, Radoszewski, Stropek, Wrodarczyk
iWrona.
Opłata za energię elektryczną od lipca 1992r; Kol. Kol: Boratyński, M.Gliński, AiGębala, J.Gębała,
Jedryczko, Kaczmarski, Kopiczyński, Proboszcz, Radoszewski, E. i J. Tomankowie, Wrodarczyk,
Wrona, Wilkowski i Zawodziński.

W związku z powyższym Zarząd apeluje o niezwłoczne uregulowanie zaległości, ponieważ obecnie
opłaty członków stanowią jedyne źródło zasilania finansowego Klubu.

2. Informuje się, że tradycyjnie wiosną Klub zorganizuje szkolenie na stopnia żeglarza i sternika
jachtowego. Kurs teoretyczny rozpocznie się 1 marca 1994r. zakończony zgrupowaniem na Pogorii na
przełomie maja i czerwca. Zapisy przyjmuje w czwartki w lokalu Klubu kol. Stanisław Szczerba
w godzinach 1700 do 1800• Uprasza się wszystkich Członków o rozpropagowanie kursu w swoich
kręgach.

3. Rejsy łodziach kabinowych.

a) Podobnie jak w latach ubiegłych w sezonie 1994r. organizowane będą rejsy mazurskie na 4-ch
łodziach w następujących terminach:

R-l: 11.06. - 24.06.1994 (-30%)
R-2: 25.06. - 08.07.1994 ( 0%)
R-3: 09.07. - 22.07.1994 (+25%)
R-4: 23.07. - 05.08.1994 (+25%)
R-5: 06.08. - 19.08.1994 (+25%)
R-6: 20.08. - 02.09.1994 ( 0%)
R-7: 03.09. - 16.09.1994 (-30%)

Wysokość opłat czarterowych podana zostanie ze względu na kroczącą inflację w m-cu lutym 1994r.
przy czym dla poszczególnych rejsów od ceny wyjściowej stosowane będą odpowiednie zniżki i zwyżki
w procentowych wysokościach, podanych powyżej w nawiasach. Niezależnie od powyższych wysokości
opłat Członkowie Klubu, jak zwykle, korzystać będą ze zniżek klubowych.



b) W celu umożliwienia Członkom Klubu pływań na akwenach poza Mazurami Zarząd rozpatruje
koncepcję pływań w roku 1994 jachtem Carina po wewnętrznych wodach morskich - Zalew
Szczeciński - Zatoka Greifswald-Rugia. Carina jest jednostką kilową o 4-ch kojach.
Prowadzący winien posiadać co najmniej patent sternika jachtowego i doświadczenie
żeglarskie. Terminy rejsów:

R-1: 14.05. - 27.05.1994
R-?· 28.05. - 10.06.1994
R-3: 11.06. - 24.06.1994
R-4: 25.06. - 08.07.1994
R-5: 09.07. - 22.07.1994 (sprzedany)
R-6: 23.07. - 05.08.1994 (sprzedany)
R-7: 06.08. - 19.08.1994
R-8: 20.08. - 02.09.1994
R-9: 03.09. - 16.09.1994 (sprzedany)

Realizację powyższej koncepcji uzależnia się od skompletowania załóg do końca lutego 1994 (wraz
z pełną przedpłatą).

c) Członkowie Klubu ze stopniem sternika jachtowego, chętni do odpłatnego prowadzenia
tygodniowych rejsów mazurskich z uczniami szkół średnich w okresie od 14.05. - 11.06. oraz
w m-cu wrześniu 1994 r. mogą zgłaszać swoją deklarację u kol. A.Pasiecznego.

d) Osoby zainteresowane odpłatnym wykonaniem rocznych remontów łodzi: ORlON-Perkoz
(remont kapitalny), MAK (remont średni), CARlNA (przystosowanie do pływań przybrze-
żnych) proszone są o składanie ofert u kol. A. Pasiecznego.

e) Wszelkich bardziej szczegółowych informacji odnośnie punktu 3. a)-d) udziela kol.
A. Pasieczny w lokalu Klubu w czwartki, wzgl. pod nr.tel. 579-388, od 800 do 1500.

4. Podaje się do wiadomości Członkom Klubu, że jest do nabycia domek z pełnym wyposażeniem na
Pogorii po Koledze Sokólskim. Cena do uzgodnienia z aktualnym właścicielem, panią Renatą
Słowakiewicz, Sosnowiec, ul. Staropogońska 73/23.

5. Informujemy, że z dniem 20 października br. funkcję bosmana ośrodka na Pogorii objął pan Józef
Cianciara.

6. Z okazji Świąt oraz Nowego Roku 1994 Zarząd Klubu składa wszystkim Koleżankom i Kolegom
żeglarskie pozdrowienia wraz życzeniami wszelkiej pomyślności.

Katowice, w grudniu 1993 r. ZARZĄD


