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KOMUNIKAT nr 2/2000

l. Zapowiedziane na dzień 30 września br. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu zostało
z przyczyn organizacyjnych przesunięte przez Zarząd na termin wiosenny 2001r.

2. Zarząd Klubu informuje, że postępowanie administracyjno-sądowe w sprawie regulacji prawnej
własności terenu Pogoria jest daleko zaawansowane. W najbliższych tygodniach przewidziane jest
uściślenie statusu prawnego terenu dla PTTK i Klubu, co pociągnie za sobą szereg konsekwencji
finansowych, tj. opłat notarialnych, kosztów postępowania sądowego, wszelkich opłat na rzecz
skarbu panstwa oraz miasta Dąbrowa-Górnicza itp. Odrębną, znaczną pozycją kosztową będzie
konieczność zlecenia operatów szacunkowych, wyceniajacych poszczególne składniki majątkowe
na terenie Ośrodka.
W związku z powyższym zachodzi bezwzględna potrzeba spotkania się wszystkich użytkowników
i właścicieli domków, celem ustalenia obciążeń finansowych wszystkich wymienionych
użytkowników obecnie i w przyszłości. Termin spotkania ustala się na sobotę,
dnia 30 września br.-godz 16.00 w świetlicy na Pogorii. Ze zrozumiałych
względów obecność wszystkich zainteresowanych jest bezwzględnie obowiazkowa.

3. Zarząd Klubu jak zwykle przypomina, że sprawne działanie i istnienie Klubu wymaga regularnego
uiszczania przez członkow wszelkich spłat. Zarząd z przykrością jednak stwierdza, że mimo
kończącego się roku kalendarzowego znaczna ilość członków ma liczne zaległości, które w wielu
przypadkach sięgają nawet roku 1999. Zjawisko to staje się tak żenujace, że w niniejszym
komunikacie nie podaje się, jak dotąd, poszczególnych nazwisk. Zainteresowane osoby same znają
swoje zaległości. Lista tych osób jest już przygotowana do publikacji. Na spotkaniu w dniu
30 września będzie więc okazja do dokonania wpłat u koleżanek: Krystyny Sieradzkiej i Wandy
Jendryczko.

4. Również na spotkaniu w dniu 30 września wszyscy posiadacze i użytkownicy domków oraz nowi
reflektanci winni złożyć na ręce kolegi Andrzeja Rachniowskiego podanie o wznowienie lub
zawarcie umów na lata 2001-2002.

5. Po przerwie wakacyjnej wznowione zostały poniedziałkowe spotkania klubowe w lokalu PTTK
w Katowicach przy ul. Damrota 8.Kalendarzykjest następujący:
- wrzesień: 25
- październik: 9,23
-listopad: 13,27
- grudzień: 11

6. Zarząd już w chwili obecnej ogłasza zapisy kandydatów do zespołów łodziowych na rok 200I.
Zgłoszenia przyjmuje kol. Stefan Ratka.

Z żeglarskim pozdrowieniem

Za Zarząd
Henryk Mierzwa
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