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Katowice dnia 23.11.2000 r.

KOMUNIKAT nr 3/2000

1. Z wielkim żalem i smutkiem informujemy, że w dniu 8 listopada 2000 roku odszedł od nas na
wieczną wachtę wieloletni działacz naszego Klubu - Wicekomandor w ostatnich 10-ciu latach -
Kolega Jan Szyndler. W obrzędach pogrzebowych w dniu 11.11.br. wzięła udział liczna delegacja
Klubu. Oddając hołd Zmarłemu w niniejszym komunikacie czcimy Jego pamięć.

2. Zapowiedziane w poprzednim komunikacie na termin wiosenny Walne Zebranie Sprawozdawczo-
wyborcze Klubu zostało, z uwagi na ogólną kampanię przed Zjazdem PTTK, przyspieszone na
termin grudniowy.
W związku z powyższym Zarząd zwołuje powyższe Zebranie Klubu na dzień 9 grudnia 2000r.
(sobota). Zebranie odbędzie się w pomieszczeniach Klubu w Ośrodku Pogoria o godz. 14.00

(I termin) lub o godz. 14.30 (II termin).
Ramowy porządek obrad obejmuje:

Sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej
Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi
Uchwalenie nowego Regulaminu Klubu
Wybory do nowych władz
Wybór 3-ch delegatów Klubu na Zjazd G.O. PTTK
Omówienie planu pracy i preliminarza na rok 2001.

Obowiązkiem statutowym każdego członka Klubu jest wzięcie udziału w tym tak ważnym Zebraniu.
Regulamin Walnego Zebrania oraz projekt Regulaminu Klubu udostępnione będą na sali obrad od
godz. 12.00•

3. W ślad za komunikatem nr 2 należy złożyć w terminie do 11 grudnia na ręce kolegi Andrzeja
Rachniowskiego podania o wznowienie lub zawarcie nowych umów na dzierżawę i użytkowanie
domków na Pogorii w latach 2001-2002. Niniejszy, ponowiony apel jest ostateczny przed nowymi
decyzjami Zarządu w tym temacie.

4. Przypomina się, że w dniu 11 grudnia br. odbędzie się ostatnie w tym roku spotkanie klubowe
w lokalu PTTK przy ul. Damrota 8 w Katowicach. Będzie to ostatnia w bieżącym roku okazja do
załatwienia wszelkich spraw osobistych (uregulowania należności finansowych, wszelkie zgłoszenia
do Zarządu Klubu itp.).

5. Ponawia się apel do zainteresowanych zespołami łodziowymi na rok 2001 o zapisywanie się do
kolegi Stefana Ratki.

6. W ślad za udanymi w ostatnich dwóch latach zabawami sylwestrowymi w Klubie na Pogorii,
organizatorzy również w roku bieżącym ogłaszają zapisy na wspólny bal. Zgłoszenia wraz z wpłatą
50,- zł od osoby przyjmować będzie na Walnym Zebraniu w dniu 9 grudnia kolega Andrzej Białas.
Ewentualny późniejszy kontakt z organizatorami jest następujący:

- A.Białas, tel domowy: 256-61-85
- M.Boratyński, tel. domowy: 268-78-64

Opłata zawiera: koszty ogrzewania i dekoracji sali, dyskotekę, ciepły posiłek, napoje ciepłe i zimne
oraz lampkę szampana.

Za Zarząd

Komandor
H.Mierzwa
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