
                              Kaczyce, 13.03.2022 r.

Zaproszenie na XV Spotkanie Motocyklistów 
im. Komandora Wiktora Węgrzyna w dniach 11-15.05.2022r.

Drogie Koleżanki i Koledzy motocykliści! 
Zapraszam  serdecznie  na  kolejne,  XV  Spotkanie  Motocyklistów  na  Śląsku

Cieszyńskim im. Komandora Wiktora Węgrzyna.  W czasie spotkania uczcimy setną rocznicę
przyłączenia  części  ziem  Górnego  Śląska  do  Polski,  zwiedzimy  osiedle  Nikiszowiec  w
Katowicach,  zapoznamy  się  z  nowo  otwieranym  Panteonem  Górnośląskim,  będziemy  na
tradycyjnym Święcie Ognia w Żorach. W Cieszynie i Skoczowie zapoznamy się z życiem  
i twórczością cieszyńskiego artysty-rzeźbiarza Jana Hermy. Po dwóch latach przerwy chcemy
odwiedzić  Zaolzie,  w  tym  tzw.  „Żwirkowisko”,  gdzie  90  lat  temu  zginęli  w  katastrofie
lotniczej Żwirko i Wigura. Tradycyjnie, postaramy się odwiedzić kolejną polską szkołę na
Zaolziu. Tak jak co roku nasze spotkanie organizowane jest pod patronatem Stowarzyszenia
Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński.

XV Spotkanie Motocyklistów im. Komandora Wiktora Węgrzyna odbędzie się  
w dniach 11-15.05.2022r. Dokładny program spotkania zostanie przesłany do dnia 03.05 do
wszystkich zgłoszonych uczestników spotkania. Noclegi ze śniadaniem oraz dwugodzinnym
pobytem w Parku Wodnym w cenie 100 zł/osobę za jeden nocleg, zarezerwowane zostały od
środy popołudnia (11.05), w ośrodku wypoczynkowym GROŃ, w malowniczym zakątku wsi
Istebna w Beskidzie Śląskim. Dla chętnych zostaną zamówione, wysokiej jakości pamiątkowe
koszulki w cenie 80zł za sztukę, w kolorze białym.

W związku z koniecznością  wczesnego (do dnia 31.03)  zarezerwowania dokładnej
liczby  noclegów,  zamówienia  wspólnych  posiłków  i  koszulek  zachodzi  konieczność
wcześniejszego przyjmowania zgłoszeń. Za zgłoszenie uznaję wpłatę na podane niżej konto
zaliczki  w  wysokości  300zł od  osoby  oraz  przesłaną  na  mój  e-mail:
wenglorz_m@poczta.onet.pl  informacją zawierającą:  imię i nazwisko, nr telefonu,  rozmiar
koszulki (dla chętnych) oraz ilość noclegów z podaniem jakich dni dotyczą. Ze swej strony
zapewniam,  że  zaliczka  zostanie  wykorzystana  na  zarezerwowanie  noclegów  i  opłacenie
jednego noclegu, wspólne wydatki (część posiłków, pamiątkowe znaczki, naklejki, kwiaty  
i znicze) oraz zostanie rzetelnie rozliczona na zakończenie spotkania. Środki jakie zostaną po
rozliczeniu spotkania zostaną przekazane na konto Pomoc Rodakom na Ukrainie, prowadzone
przez Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński. 

Organizacja  Spotkania  Motocyklistów  nie  jest  usługą  turystyczną  w  rozumieniu
ustawy „O usługach turystycznych” z dnia 29 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami.
Każdy uczestnik spotkania jedzie na własną odpowiedzialność i odpowiada za siebie zgodnie 
z obowiązującymi odpowiednimi przepisami prawa, w tym prawa o ruchu drogowym.  

Zaliczkę  w  wysokości   300zł od  osoby,  z  dopiskiem  SPOTKANIE  MOTO-
CYKLISTÓW  proszę  wpłacić  na  konto  (Mirosław  Wenglorz,  ul.  Tuwima  13,  43-417
Kaczyce) Getin Bank o/Jastrzębie Zdrój   26 1560 1094 0000 9320 0000 3003. Zgłoszenia
przyjmowane  będą  do  dnia  31.03.2022r.  W imieniu  swoim i  wszystkich  organizatorów
zapraszam bardzo serdecznie. 

Mirosław Wenglorz – Honda ST 1300      tel. +48 604 862 304


