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KOMUNIKAT NR 4/2002

1.W dniu 16 listopada na terenie Ośrodka Pogoria odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.
Klub liczy aktualnie 105 członków, w zebraniu wzięło udział 68 osób. Komisja Mandatowa ustaliła prawomocność zebrania
do podejmowania uchwał.
Nowo wybrany Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się następująco:
• Zawadziński Wiktor - Komandor
• Gacka Romuald - Vicekomandor ds. organizacyjnych
• Tomanek Edward - Vicekomandor ds. żeglarstwa
• Sieradzka Krystyna - Skarbnik
• Sproncel Anna - Sekretarz
• Boratyński Marek - Członek Zarządu ds. szkolenia
• Skóra Wojciech - Członek Zarządu ds. organizacyjnych Pogorii
• Białas Andrzej - Członek Zarządu ds. technicznych Pogorii
• Ratka Stefan - Członek Zarządu ds. sprzętu na Pogorii
• Borg Zygmunt - Członek Zarządu ds. sprzętu na Mazurach
• Wrona Marek - Członek Zarządu ds. imprez

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco:
• Krystyna Merker - Przewodnicząca
• Bogdan Gliński - Zastępca Przewodniczącej
• Bolesław Mijalski - Sekretarz

2. Spotkania Klubowe.
Zarząd Górnośląskiego Oddziału PTTK wyznaczył dla naszego Klubu w 2003 roku następujące terminy spotkań w świetlicy
przy ul. Damrota 8 w Katowicach:
- styczeń - 13,27 - kwiecień - 14,28 wrzesień - 8, 22 grudzień -8
- luty - 10, 24 - maj - 12, 26 październik - 13, 27
- marzec - 10,24 - czerwiec - 9, 23 listopad - 24
Na spotkaniach kasjer kol. Krystyna Sieradzka będzie przyjmować wszelkie wpłaty zaległe i bieżące.

3. Zespoły łodziowe.
Kol. Stefan Ratka zwraca się do kierowników zespołów łodziowych o podanie swoich potrzeb w zakresie zaopatrzenia
w materiały konieczne do remontu jachtów. Potrzeby należy zgłaszać na nr telefon 2037697.

4. Zabawa Sylwestrowa.
Wzorem lat ubiegłych grupa organizatorów planuje zorganizowanie zabawy Sylwestrowej na Pogorii. Przewidywany koszt od
pary - 60 zł (w tym ogrzewanie sali, napoje zimne, szampan, kawa, herbata, muzyka).
Wpłaty będzie przyjmował kol. Edward Tomanek w dniu 09.12 br. w świetlicy GO PTTK. Warunkiem zorganizowania imprezy
jest uczestnictwo co najmniej 60 osób. Pewne zgłoszenia telefoniczne przyjmuje kol. Marek Wrona tel. O 603 090495.

5. Rejsy morskie.
Klub czyni starania reaktywowania rejsów morskich. Kol. Witold Proboszcz (tel. O 604 668821) zbiera potencjalnych
kandydatów do wzięcia udziału w rejsie morskim w sezonie 2003. Uaktywnienie tego pomysłu zależy od ilości zgłoszeń.

6. Składki klubowe.
Zarząd Klubu przypomina o uregulowaniu wszelkich opłat na rzecz Klubu do końca roku. Na pierwszym styczniowym
posiedzeniu Zarządu odbędzie się weryfikacja członków, przydziały domków klubowych i parcel. Warunkami przydziału będą
uregulowane należności iaktywność członków.

7. Legitymacje PTTK.
Wielu członków naszego Klubu nie dokonało jeszcze wymiany legitymacji, w związku z czym winni w trybie pilnym wypełnić
nowe deklaracje i wraz z dwoma zdjęciami paszportowymi złożyć u Sekretarza Klubu - kol. Anny Sproncel.

Z okazji nadchodzących Świąt
wszystkim członkom, ich rodzinom
pomyślności i satysfakcji z

Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2003 Zarząd życzy
oraz sympatykom Klubu dużo zdrowia, wszelkiej
uprawiania sportu i turystyki żeglarskiej.

Z żeglarskim pozdrowieniem
Za Zarząd
Wiktor Zawadziński - Komandor


