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Oddział PTTK Katowice * 40-016 Katowice, ul. Damrota 8 * tel. 598-314

Katowice dnia 23.02.1999 r.

KOMUNIKAT nr 1/99

1. Zarząd Klubu informuje, że w związku z reorganizacją i nową adaptacją pomieszczeń Zarządu Oddziału PTTK
przydzielił naszemu Klubowi nowe terminy spotkań w lokalu przy ul. Damrota nr 8 w Katowicach.
Dotychczasowe czwartkowe spotkania zostały zamienione na 2-gi i 4-ty poniedziałek miesiąca. W związku z tym
podajemy terminy spotkań na I-sze półrocze 1999 r. :

luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec-

22
8,22

12,26
10,24

14,28

W miesiącach lipiec - sierpień Klub Turysty nieczynny z uwagi na przerwę urlopową.

2. Zarząd informuje, że Klub znajduje się nadal w wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej. W związku z tym
przypomina się o konieczności bieżącego regulowania wszelkich płatności z tytułu składek, energii elektrycznej,
użytkowania domków i parceli oraz hangarowania.
Nawiązując do powyższego podajemy nazwiska osób, zalegających z opłatami za rok 1998.
Są to Kol. Kol: Błażków Lucyna, Rorbach Marcin, Pośpiech Mirosław, Żmiejko Agnieszka, Korab Piotr, Nowak
Grzegorz, Gliński Marek, Kowalczyk Zbigniew, Wilczak Elżbieta, Wawrzinek Henryk, Radoszewska Teresa.
Nieuiszczenie opłat do końca marca br. stanowić będzie regulaminową podstawę do skreślenia wyżej
wymienionych z listy członków Klubu.
Równocześnie podaje się, że na posiedzeniu w dniu 14.02.br. Zarząd, korzystając z regulaminu Klubu, wykluczył
z listy członków osoby, nie wykazujące zainteresowania oraz zalegajace z opłatami od roku 1997. Są to Kol. Kol:
Knebel Kinga, Niweliński Zbigniew, Olech Tomasz, Ostapowicz Marek, Rawik Bożena, Szołtysek Jan i Michał,
Struzik Stanisław, Szyjewski Daniel, Trzewiczek Jacek, Truty Zdzisław.

3. W ślad za informacjami z komunikatów nr 3 /98 i nr 4 / 98 oraz wobec niezłożonych podań o domki i parcele
Zarząd na swym posiedzeniu nie przydzielił domków klubowych do użytkowania i dzierżawy parcel niżej
wymienionym osobom: Chojnacki Roman, Kopiczeński Włodzimierz, Radoszewska Teresa, Szeja Jan i
Krzysztof, Stolarczyk Waldemar, Wilczak Elżbieta, Wrodarczyk Barbara, Tkocz Jacek, Zając Kazimierz,
Żmiejko Agnieszka.

4. W roku 1999 szkolenie teoretyczne i praktyczne na stopień żeglarza odbędzie się w następującej formie:

a) zajęcia teoretyczne odbywać się będą na terenie Ośrodka Pogoria w soboty i niedziele w dniach:
17/ 18 kwietnia i 24 /25 kwietnia w godzinach 1000 - 1600

b) zajęcia praktyczne w godzinach od 900 do 1700 w terminach: 1-3 maja oraz w każdą następną sobotę
i niedzielę do dnia 6 czerwca 1999 r.

Zapisy przyjmowane będą w każdy klubowy ~oniedziałek w lokalu Klubu w Katowicach w godzinach 1700 - 1800

oraz w niedziele od 1.03. br. w godzinach 9 0_ 1400 na terenie Ośrodka Pogoria lub telefonicznie u kol. Marka
Boratyńskiego pod numerami telefonów: 268-78-64 i 264- 06 - 24.
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5. Zespoły łodziowe na Pogorii winny ukończyć remont i slipowanie łodzi w terminie do 24 kwietnia br. (z uwagi
na wczesne rozpoczęcie kursu ). Osoby chętne do prac w zespołach mogą złożyć swój adres u kolegi Stefana
Ratki.

6. Zarząd przewiduje zwołanie Walnego Zebrania Sprawozdawczego na dzień 15 maja 1999 r. Godzina i porządek
zebrania podane zostaną w oddzielnym komunikacie.

7. Otwarcie sezonu nawigacyjnego na Pogorii odbędzie się w dni 16 maja br. W związku z tym zobowiązuje się
użytkowników domków do uporządkowania terenu oraz wykonania niezbędnych prac konserwacyjnych.

8. Rejsy mazurskie na trzech klubowych łodziach: MAK, VENUS
i PEGAZ odbędą się w sezonie 1999 r. w nast. terminach:

R-1: 26.06. - 10.07.
R- 2: 10.07. - 24.07.
R- 3: 24.07. - 07.08.

R - 4: 07.08. - 21. 08
R - 5 : 21. 08. - 04.09
R - 6: 04.09. - 18. 09

Decyzją Zarządu opłaty czarterowe nie uległy zmianie w stosunku do roku ubiegłego i wynoszą one:

Łódź MAK VENUS PEGAZ
Rejs: Klub Obcy Klub Obcy Klub Obcy

R-l 600 1.000 700 1.100 900 1.300

R-2,3,4,5 700 1.100 900 1.200 1.000 1.550

R-6 400 650 450 750 550 900

D
Ustalono również wysokość zwrotnej kaucji gwarancyjnej na zł 150,- i bezzwrotną opłatę za korzystanie
z silników na 100,- do 150,· zł. Zapisy członków Klubu przyjmuje wyłącznie kol. Zygmunt Borg na
spotkaniach klubowych lub pod prywatnym telef nr: 267-30-21, wewn. 54-48 w terminie do 26 kwietnia br.
Po tym terminie rejsy przydzielane będą osobom spoza Klubu. Przy zapisach należy wnieść przedpłatę w wys.
50% a pozostałą kwotę + kaucję i opłatę za silnik uregulować do 14 czerwca br. jako warunek zawarcia umowy
iotrzymania protokołu zdawczo-odbiorczego.

9. Kalendarzyk imprez na rok 1999:
24.04. sobota
25.04. niedziela
15.05. sobota
16.05. niedziela
12.06. sobota
13.06. niedziela
26.06. sobota
18.07. niedziela
15.08. niedziela
11.09. sobota
12.09.
16.10.

niedziela
sobota

Odbiór techniczny sprzętu i ognisko
Dalszy ciąg odbioru sprzętu
Walne Zebranie Sprawozdawcze
1200 otwarcie sezonu żeglarskiego
1100 meta rajdu młodzieżowego PTTK
Regaty o " Puchar Wiosny"
" Noc Świętojańska" - wianki, ognisko, dyskoteka
Regaty o " Puchar Klubu"
Regaty o " Puchar Klubu"
Regaty o " Puchar Komandora"
Regaty o " Puchar Komandora"
" Najzimniejsza Noc"
Slipowanie łodzi i zakończenie sezonu
Spotkania przy ognisku z szantami.

17.10. niedziela
Cały sezon w soboty

Zarząd Klubu życzy wszystkim Członkom i Sympatykom pomyślnych wiatrów i miłego wypoczynku w sezonie
1999 r.

Za Zarząd
Komandor Klubu
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