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Zalew Koszyce w Pile stał si ²¿-¦ ¾¿¦ ò
Budowa Zalewu Koszyce (1977 – 1980) była jedn ¦ ©·»´« ¾«¼-©
¦¾·±®²·µ-© °®¦»©·¼¦·¿²§½¸ ¼± ®»¿´·¦¿½¶· © ®¿³¿½¸ ¬¦©ò °®±¹®¿³«
œÒ±¬» ”. Jego zadaniem miało by
®»¬»²½¶±²±©¿²·» ©±¼§
¼´¿ ²¿©±¼²·» ±®¿¦ ±½¸®±²§ °®¦»½·©°±©±¼¦·±©»¶ô °±°®¿©·»²·» µ´·³¿¬«
miasta (zlikwidowanie komarów na mokradłach) a tak » -¬©±®¦»²·» ¾¿¦§
¼´¿ ©§°±½¦§²µ« ³·»-¦µ¿ ców Piły. Spi ¬®¦±²» ©±¼§ ®¦»½¦µ· Î«¼§
utworzyły zalew o powierzchni 104 ha i redniej gł ¾±µ± ½· ±µò í ³ò
Ë¬©±®¦±²§ Æ¿´»© ³·» ½· -· © ¿¼³·²·-¬®¿½§¶²§½¸ ¹®¿²·½¿½¸ ³·¿-¬¿ô
co stało si ¼« ym atutem nie tylko dla młodych »¹´¿®¦§ò
Î±¦°±½¦ cie pływania na Zalewie Koszyckim obaliło
³·¬ ± ¾®¿µ« °®¦§¼¿¬²± ½· Æ¿´»©« ¼± eglowania a miastu dostarczyło
¶»-¦½¦» ¶»¼²»¶ ¿¬®¿µ½¶·ò

Wiele firm i osób prywatnych udzieliło nam bezinter»-±©²»¹±
©-°¿®½·¿ °±³¿¹¿¶ c nam w naszych działaniach np.: Zbigniew Tomczak,
Ö¿½»µ Õ«½¦§ -µ·ô Æ¾·¹²·»© Ý¸±´»©·½µ·ô ÉÑÐÎô ÓÉ·Õô Õ±³»²¼¿
Ð±©·¿¬±©¿ ÐÍÐ © Ð·´»ô Íµ´»° œÜÎËÝÆÛÕŒô Ð·´-µ· Õ´«¾ Płetwonurków
œÎ¿º¿Œô ÍÌËÜ×Ñ ßÎÝØ×ÌÛÕÌËÎÇ œÕÑÒÌËÎŒ

ÎÛÙÑÒæ ëéðíëçêìð

ËÝÆÒ×ÑÉÍÕ× ÕÔËÞ ÛÙÔßÎÍÕ×
œÉÑÜÒ×ßÕŒ É Ð×ÔÛ

©©©ò©±¼²·¿µò°·´¿ò°´

êðê éðê ïíì

Bank : GBW O/Piła Nr: 75 1610 1146 0053 1038 2000 0ððï

Ú±¬±æ Æò Ì±³½¦¿µ

Informator w pigułce
Ë½¦²·±©-µ· Õ´«¾ eglarski „Wodniak” w Pile znalazł swoj °®¦§-¬¿
²¿¼ Æ¿´»©»³ Õ±-¦§½»ò Õ´«¾ °±-·¿¼¿ ±-±¾±©±
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°«¾´·½¦²»¹± Š ÕÎÍ ððððîïèéðìò
Działalno
Õ´«¾« ±°·»®¿ -· ²¿ ¦¿¿²¹¿ ±©¿²·« °¿-¶±²¿¬-©
eglarstwa, aktywnym uczestnictwie dzieci i młodzie § ±®¿¦ °±³±½§
®±¼¦·½-©ò
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© ród najmłodszych.
Wieloletnia
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wychowaniem młodzie §ô µ¬-®¿ ¦©· ¦¿²¿
¦ Õ´«¾»³ °®¿¹²·» µ±²¬§²«±©¿ «°®¿©·¿²·»
eglarstwa w sekcji młodzie ±©»¶ò É·»´« ¦
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Impreza ta na stałe wpisała si © µ¿´»²¼¿®¦ ·³°®»¦ »¹´¿®-µ·½¸ · ¶»-¬
²¿¶©· µ-¦ © Ñµ® ¹« © µ´¿-·» Ñ°¬§³·-¬ò
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Ì± ¶« ¸·-¬±®·¿ò
Ð±½¦ ¬»µ »¹´¿®-¬©¿ © Ð·´» ¼¿¬±©¿²§ ¶»-¬ ²¿ ´¿¬¿ êðó¬»ò Ö»¼²§³
z pierwszych klubów był Klub »¹´¿®-µ· ÔÑÕ œ agiel”. Posiadał swoj
°®¦§-¬¿ nad Jeziorem Płotki a w swoich szeregach skupiał »¹´¿®¦§
© ®- ²§½¸ ¹®«°¿½¸ ©·»µ±©§½¸ò
Ñ¾»½²·» © Ð·´» ¶»-¬ ë µ´«¾-© eglarskich spełniaj ½§½¸ ±½¦»µ·©¿²·¿
osób dorosłych. Kluby te posiadaj ¾¿¦ ²¿¼ ¶»¦·±®»³ Þ§¬§ k/Wałcza.
Ë½¦²·±©-µ· Õ´«¾ eglarski „Wodniak” w Pile został zrejestrowany
6 lutego 1998 roku. Jako główny cel przyj ¬±
°®±°¿¹±©¿²·»
· °±°«´¿®§¦±©¿²·» © ród dzieci i młodzie § »¹´¿®-¬©¿ · ·²²§½¸ -°±®¬-©
©±¼²§½¸ò Í·»¼¦·¾ Klubu stał si Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w
Ð·´»ô ¿´ò Ð±©-¬¿ ½-© É´µ°ò ïèò
Ò¿-¬ °²§³ ©¿ ²§³ ¼´¿ ycia Klubu faktem stało si «¦§-µ¿²·»
© °¿ ¼¦·»®²·µ« îððì ®ò -¬¿¬«-« Ñ®¹¿²·¦¿½¶· Ð± §¬µ« Ð«¾´·½¦²»¹± øÕÎÍ
²® ððððîïèéðì÷ò Ë¦§-µ¿´· my prawo do odpisów 1 % z tytułu podatku
dochodowego. Prowadzimy pełn · ¶¿©² µ-· ¹±©± ±®¿¦ ®±¦´·½¦¿³§
-· ¦ - ¼»³ ®»¶»-¬®±©§³ ²¿ ¦¿-¿¼¿½¸ ¼« §½¸ ¶»¼²±-¬»µ ¹±-°±¼¿®½¦§½¸ò

Ð®¦§-¬¿ ²¿¼ Æ¿´»©»³ Õ±-¦§½»ò
Jedna z utworzonych zatok przy ul. Błotnej okazała -· wspaniałym
³·»¶-½»³ ²¿ »¹´¿®-µ °®¦§-¬¿ ò Ò¿ °±½¦ tek wykonano przył ½¦»
energetyczne – sponsor Zakład Energetyczny w Pile. Æ¿µ«°·±²±
kontener, który słu ył jako pierwszy hangar, w którym
°®¦»½¸±©§©¿´· ³§ ïð ¶¿½¸¬-© µ´¿-§ Ñ°¬§³·-¬ Š ¼± ¬»¶ °±®§
°®¦»½¸±©§©¿´· my je w odległo ½· èðð ³ ±¼ Æ¿´»©« · ¿¾§ ¦¿¶ ½·¿ -·
odbyły ¿¹´-©µ· ²¿´» ało przywie ²¿¼ Æ¿´»©ò
Ñ¹®¿²·½¦±²¿ °±©·»®¦½¸²·¿ µ±²¬»²»®¿
skłoniła nas do budowy hangaru
øîððí ®ò ó êôð ³ ¨ èôð ³÷ò É ²¿-¬ °²§½¸
´¿¬¿½¸ ©§µ±²¿²± °±³±-¬ô µ¬-®»¹±
ostateczny kształt (2004 r. – ł ½¦²
długo îë ³÷ ¬± ´·¬»®¿ œÌŒ ¦¿°»©²·¿¶ ½¿
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©§µ±²¿´· ³§ ²¿¾®¦» e o długo ½· íð ³
z minimalna gł ¾±µ± ½·
ðôé ³ò
É îððè ®ò ¦¿µ«°·´· ³§ í µ±²¬»²»®§ô µ¬-®»
po poł czeniu stały si ²¿-¦¿ ©·»¬´·½ ò
Stworzony wspólnym wysiłkiem
członków
Klubu,
rodziców
oraz
sympatyków Klubu, obecny kształt przystani zaczyna ²¿¾·»®¿ ½¸¿®¿µ¬»®«
³¿®·²§ »¹´¿®-µ·»¶ò »¹´¿®¦» ¦¿½¦§²¿¶ ¦¿¹´ ¼¿ ²¿ °®¦§-¬¿ ®-©²·»
°± ¬± ¾§ ²¿½·»-¦§ -· ©·¼±µ·»³ ¶¿½¸¬« ²¿ ©±¼¦·» · °±½¦« »¹´¿®-µ·
µ´·³¿¬ò
Działalno Õ´«¾«ò
Klub prowadzi całoroczn działalno ¦ ²¿-¬ °«¶ ½§³· »´»³»²¬¿³·æ
i Í¦µ±´»²·» ¬»±®»¬§½¦²» ¼´¿ ¼¦·»½· Š ±®¹¿²·¦±©¿²» © ³·»-· ½¿½¸ ¦·³±©±
Š ©·±-»²²§½¸ © ÍÐ ²® ïò
i Í¦µ±´»²·¿ °®¿µ¬§½¦²» ²¿¼ Æ¿´»©»³ Õ±-¦§½µ·³ô ¦¿¶ ½·¿ °®±©¿¼¦±²»
- î ®¿¦§ © ¬§¹±¼²·« Š ïèð ¹±¼¦ò ¦¿¶ ²¿ ©±¼¦·»ò
i Ñ¬©¿®½·» · ¦¿µ± ½¦»²·» -»¦±²« Š ¬± ©· ¬± Õ´«¾±©»ô µ¬-®»
°±¦¿ «®±½¦§-¬§³ °±¼²·»-·»²·»³ · ±°«-¦½¦»²·»³ ¾¿²¼»®§ Ð±´-µ·»¹±
Æ©· ¦µ« eglarskiego jest pełne zabaw ze °·»©»³ -¦¿²¬ °®¦§ ±¹²·-µ«ò
i Ñ¾-¦ »¹´¿®-µ· ñ œÔ¿¬± °±¼ ¿¹´¿³·Œ Š ³¿ ½¸¿®¿µ¬»® ¹®«°±©»¹±
wypoczynku poł ½¦±²»¹± ¦ ²¿«µ »¹´±©¿²·¿ -°®¿©¼¦¿ -· · ½·»-¦§
-· ¼« §³ °±©±¼¦»²·»³ò
i Ö»-¬» ³§ ±¾»½²· ²¿ ©· µ-¦± ½· ®»¹¿¬ ±®¹¿²·¦±©¿²§½¸ © Ð·´-µ·³
Ñµ® ¹±©§³ Æ©· ¦µ« »¹´¿®-µ·³ò
i Ñ®¹¿²·¦«¶»³§ ®»¹¿¬§ œÑ Ð«½¸¿® Ù®±¼« Í¬¿-¦·½¿Œ ²¿¼ Æ¿´»©»³
Õ±-¦§½µ·³ © Ð·´»ò

Impreza ta na stałe wpisała si w kalendarzu imprez dla młodych
»¹´¿®¦§ò Íµ«°·¿ ²¿¶©· ½»¶ ¶¿½¸¬-© ¶»¼²»¹± ¬§°« © Ð·´-µ·³ ÑÆ ò
Jest dobrym sprawdzianem organizacyjnym dla działac¦§ Õ´«¾« ±®¿¦
wspaniał ©·¦§¬-©µ ²¿-¦»¹± ³·¿-¬¿ò

Ð®¦§½¸±¼§ Õ´«¾«ò
ËÕ Wodniak finansuje swoje wydatki ze składek członko©-µ·½¸ ±®¿¦
«°®¦»¶³± ci sponsorów. Wpływy te mo ²¿ °±¼¦·»´·
©¹
©§-±µ± ½· °®¦§½¸±¼« © ²¿-¬ °«¶ ½§ -°±--¾æ
i Ü¿®½¦§ cy, którzy na mocy Ustawy o działalno ½· °± §¬µ« °«¾´·½¦²»¹±
· ©±´±²¬¿®·¿½·» °®¦»µ¿¦«¶ ï û ¦ ²¿´» ²»¹± °±¼¿¬µ«ò
i Ü±¬¿½¶¿ ½»´±©¿ ²¿ ®»¿´·¦¿½¶ ¦¿¼¿²·¿ °«¾´·½¦²»¹± ±®¹¿²·¦¿½¶ ®»¹¿¬
œÑ Ð«½¸¿® Ù®±¼« Í¬¿-¦·½¿Œæ Ë®¦ d Miasta Piły, Starostwo Powiatowe
© Ð·´»
i Î- ²±®±¼²¿ °±³±½ º·®³ · ±--¾ º·¦§½¦²§½¸ «¼¦·»´±²¿ © -°±--¾
¾»¦¹±¬-©µ±©§ ²°ò ¼¿®±©·¦²§ ®¦»½¦±©»ô ¬®¿²-°±®¬ ·¬°ò
i Składki miesi czne członków Klubu.

É§¼¿¬µ· Õ´«¾«ò
É§¼¿¬µ· Õ´«¾« - ô ½± ®±½¦²·» °´¿²±©¿²» · ¿µ½»°¬±©¿²» © °±-¬¿½·
preliminarza kosztów przez walne zebranie członków.
Æ¹±¼²·»
¦ ±¾±©· zkami OPP rozliczenie finansowe publikujemy i skład¿³§
¼± ÕÎÍ · ÓÐ·ÐÍò

