
TKŻ PTTK. " TR. \~/JP .,
Katowice, ul. Damrota 8

Katowice, dnia 17.03 .1997 r.

KO~'1UNIK\T nr 1/97

l. Zarząd Klubu przypomina o konieczności uregulowania wszelkich zaległych i bieżących
płatności z tytułu składek członkowskich i PTTK, energii elektrycznej oraz użytkowania
domków, parceli ihangarowania. Aktualnie wynoszą one:

a) składki klubowe 7,- zł/m-c = 84,-zł/rok
3,50 zł/m-c = 42,-zł/rok

15,- zł/rok
8,- zł/rok
7 - zł/m',

werandv 5.- zł/m'
podesty 2, - zł/m'

d) energia elektryczna Wig aktualnych obciążeń przez dostawcę + VAT
e) hangarowanie sprzętu 7.- zł/m'
t) parkowanie sprzętu 5,- zł/m'
g) wstęp iparkowanie dla obcych:

wstęp
parkowanie samochodu

normalna
ulgowa
normalnab) składki PTTK

c) domki iparcele
ulgowa
domki

zł 2,- .osobodzień
zł 3,-1 doba

2. Zarząd Klubu na posiedzeniu w dniu 9.03.1997 r. dokonał weryfikacji uprawnień inowego
przydziału domków i parceli na lata 1997/98 w/g złożonych wniosków i nowych umów.
Zarząd nie wznowił umów z Kol. KoL: Arkadiusz Pasieczny ( wygaśnięcie członkostwa ),
Magdalena Słowakiewicz (nieuregulowanie opłat i składek za 2 lata oraz brak wniosku ).
Równocześnie wstrzymano, z uwagi na brak stosownych podań, przydział domków dla
Kol.Kol.: Marek Gliński , Witold Proboszcz, Teresa Radoszewska i Elżbieta Winlawska.
Ponadto z uwagi na brak aktywności w pracach klubowych oraz nikłe wykorzystanie,
warunkowo przyznano domki i parcele następującym Kol. Kol. : Henryk Barański,
J. Gembala + Ewa Socha i Jacek Tomanek. Zwolnione domki klubowe przyznano
Kol. Kol.: Annie Natowskiej, Pawłowi Olszówce oraz Marcinowi i Damianowi Ceglarkom.

3. W związku z całkowitym zaprzestaniem aktywności klubowej w ostatnich dwóch latach oraz
niepłaceniem składek klubowych PTTK i innych należności, Zarząd zgodnie
z Regulaminem Klubu na posiedzeniu w dniu 9.03.97 L wykluczył z grona członków Kol.
Kol.: Andrzeja Króla i Magdalenę Słowakiewicz. Równocześnie podaje się do wiadomości,
że Kol. Brunon Tkocz złożył podanie o skreślenie z listy członków Klubu. Zarząd wyraża
Koledze Brunonowi Tkoczowi podziękowanie za wieloletni wkład pracy dla dobra Klubu.

-ł. \V związku z zaistniałym wakatem w Zarządzie funkcji członka dis szkolenia dokooptowano
na to stanowisko Kolegę Aleksandra Gębalę.



.:; Z uwagi na przygotowywaną przez władze centralne znuanę przepisów
w sprawie stopni żeglarskich i zakresu szkolenia, termin rozpoczęcia tegorocznego
kursu zostanie podany w m-cu kwietniu br. na czwartkowych spotkaniach.
Zmiana stopni będzie związana z weryfikacją starych stopni. a ponadto egzekwowany
będzie przepis, że sternik prowadzący łódź żaglową z silnikiem powyżej 5 Klvl musi
posiadać również patent sternika motorowodnego.
W związku z powyższym Klub zorganizuje w miesiącu maju br. trzydniowy kurs na
Pogorii, którego koszt wynosić będzie około 200,- zł (w innych klubach 450,- zł).

6. Zgodnie z komunikatem nr 1/96 każdy użytkownik domku był zobowiązany do oczyszczenia
i pomalowania 2-ch przęseł ogrodzenia. l obowiązku tego nie wywiązali się KoL KoL:
Witold Proboszcz, Elżbieta Winiawska, Marek Wrona, Witold Wróbel iAgnieszka Żmiejko.
W ich imieniu Zarząd zlecił odpłatne wykonanie tych prac, zaś wymienieni winni
uregulować sprawę w kasie Klubu.

7. Otwarcie sezonu nawigacyjnego na Pogorii odbędzie się w dniach 10 - 11.05.1997 r.
W związku z powyższym zobowiązuje się wszystkich użytkowników domków do ich
konserwacji i remontu oraz uprządkowania terenu.
Równocześnie informuje się, że zakupione zostały już materiały na remont pomostu. Prace
winny zostać rozpoczęte w m-cu kwietniu a zakończone do otwarcia sezonu. Kierującym
tymi pracami jest KoL Jan Szeja.
Zarząd zwraca się z apelem do wszystkich członków Klubu o włączenie się do prac z uwagi
na wymuszony krótki okres realizacji zadania,

8. Zespoły łodziowe na Pogorii winny ukończyć remont i slipowanie lodzi do dnia la maja br.
Kontakt w sprawie uzupełnienia zespołów z członkiem Zarządu, Kol. Stefanem Ratką.
Łódź DZ w bieżącym roku wyrnaga kolejnego remontu oraz uzupełnienia sprzętu .~raz
zakupami.
Z ramienia Zarządu wiodącym w tym temacie jest Kol. Marek Boratyński, któremu również
należy udzielić wydatnej pomocy.

9. Rejs" mazurskie

W sezonie nawigacyjnym 1997 r. rejsy mazurskie na -ł-ch klubowych łodziach kabinowych:
Carina, Mak, Venus i Pegaz odbędą się w następujących terminach:

R-l 21.06. do 05.07.
R-2 05.07. do 19.07.
R-3 19.07. do 02.0S.
R-~ 02.08. do 16.08.
R - 5 16.08. do 30.08.
R-6 30.08. do 14.09.

Klub w zamian za kadłub OK'rBORN-a uzyskaj nową jednostkę kabinową typu Pegaz
z silnikiem, Warunkiem jej uruchomienia jest wykonanie drobnych prac przedsezonowych
i transport na Mazury.



Wysokość opłat czarterowych, uwzględniająca CZęSClOWO inflację oraz obowiązek
odprowadzenia podatku VAT od osób obcych, podaje poniższa tabelka:

~
CARlNA MAK VENUS PEGAZ

s Klub Obcy Klub Obcv Klub Obcy Klub Obcy
R-l 400 800 550 900 ÓOO 1.000 800 1.200

R-2 - R-5 500 900 650 1.000 700 LI 00 900 1.409_
R-6 300 500 350 ÓOO 400 700 500 800

Tabelka uwzględnia preferencje klubowe i atrakcyjność terminów oraz opłaty + VAT dla
obcych. Ustalono również wysokość kaucji na 100,- zł i opłatę za korzystanie z silników od
30, - do 50,- zł.( bezzwrotne ). Zapisy członków Klubu przyjmowane będą na klubowych
spotkaniach czwartkowych w siedzibie PTTK przy ul. Damrota 8 w Katowicach w terminie
do 24.04.1997 r. Po tym terminie wolne rejsy przydzielone będą osobom spoza Klubu. Przy
zapisach należy wnieść przedpłatę w wysokości 50 ~'Ó - pozostałą kwotę + kaucję i opłatę
za silnik należy uregulować do dnia 12.06.1997 r. jako warunek zawarcia urnowy
iotrzymania protokołu zdawczo - odbiorczego.

10. Kalendarzyk imprez na rok 1997

10.05. · sobota Odbiór techniczny sprzętu ; wieczorem ognisko

11.05. · niedziela Otwarcie sezonu żeglarskiego i detilada łodzi

17/18.05. . sobota· niedziela Regaty o "Puchar Wiosny". wieczorem ognisko
i dyskoteka

Terminy do ustalenia Kurs żeglarski

14.06. · sobota Meta rajdu młodzieży PTTK

21.06. · sobota ., Noc Świętojańska" . wianki, ognisko, dyskoteka

Cały sezon Spotkania z szantami przy ognisku

6n.09. . sobota· niedziela Regaty o " Puchar Komandora" . wieczorem:
Pieczonki 1997· Zlot sympatyków dobrego jedzenia.
szanty

18.10. · sobota " Najzimniejsza Noc ". ognisko idyskoteka

19.10. · niedziela Slipowanie łodzi izakończenie sezonu.

Zarząd Klubu życzy wszystkim Członkom i Sympatykom pomyślnych wiatrów
i miłego wypoczynku w sezonie 1997 r.

ZARZĄD


