
1

Zarząd Oddziału zwołuje na dzień 05 stycznia 2000 roku (środę)
walne zgromadzenia członków naszego Oddziału.
Zgromadzenie odbędzie się w Bielsku-Białej, w Zespole Szkół
Samochodowych    i Ogólnokształcących,  przy ul. Filarowej 52.
Początek zebrania o godz. 17,oo. W przypadku nieobecności co
najmniej ½ liczby członków uprawnionych do głosowania,
zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie o godz. 17,15
a uchwały będą ważne bez względu na liczbę obecnych członków.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zgromadzenia i wybór przewodniczącego i sekretarza
     zgromadzenia.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Uchwalenie zmiany wysokości składki członkowskiej na r.2000.
4. Omówienie działalności Zarządu Oddziału oraz Zarządu
     Głównego PTT w roku 1999.
5. Rok 1873 czy 1874?
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie zgromadzenia.
Serdecznie zapraszamy na spotkanie opłatkowe, które odbędzie
się po obradach.

10 lat temu – 7 października 1989 roku – zebrał się w Zakopanem
I Zjazd Towarzystwa, który proklamował powrót do pełnej
nazwy POLSKIE TOWARZYSTWO TATRZAŃSKIE i przeniesienie
siedziby zgodnie z tradycją do Krakowa. Statut PTT został
zarejestrowany w dniu  09 stycznia 1990 roku.

W lutym 2000 roku powinien ukazać się rocznik 1999
„Pamiętnika PTT”. Zarząd Główny ustalił przedpłaty
w wysokości 15 zł przy osobistym odbiorze w Oddziale. Do ceny
egzemplarza „Pamiętnika” wysyłanego pocztą, należy w
przedpłacie doliczyć 4 zł tytułem opłaty pocztowej.
Oczekując na szybkie wpłaty członków zainteresowanych
otrzymaniem 8. tomu „Pamiętnika PTT”, podajemy rachunek
bankowy: PTT, Oddział w Bielsku-Białej,  Kredyt Bank PBI,
Oddział Bielsko-Biała, nr 15001357-900065-121350009456.

Oddział PTT im. Tytusa Chałubińskiego w Radomiu kontynuował
będzie w roku przyszłym „Sięganie po Koronę Gór Polski”. IV
etap tego rajdu odbędzie się w dniach 28 kwietnia – 03 maja
2000r.   w Górach Złotych, Bystrzyckich, Bialskich oraz w Masywie
Śnieżnika. Termin zgłoszeń minął w dniu 15 grudnia br., ale
sądzimy, że znajdą się jeszcze miejsca noclegowe dla grupy
członków  naszego Oddziału. Oczekujemy na pilne zgłoszenia!
Koszt uczestnictwa (dla członków PTT) 130 zł, płatny w 3. ratach.

Zarząd Oddziału złożył w Wydziale Kultury Fizycznej i Turystyki
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej cztery wnioski o dotacje
z budżetu miasta (w ramach „lokalnego partnerstwa”) na
realizację w roku 2000 następujących zadań Oddziału:
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- organizacja imprez górskich,
- wycieczki szkoleniowe dla przewodników beskidzkich,
- wydawanie informatora górskiego,
- wynajem i wyposażenie lokalu Oddziału PTT.

W listopadzie br. ukazał się na polskim rynku wydawniczym album Roberto Mantovaniego
„Everest, historia himalajskiego giganta”, (152 stron formatu 25,5 x 35,5 cm, ponad 300
barwnych i czarno-białych ilustracji). Książka przetłumaczona na 5 języków, o łącznym nakładzie
ponad 50 tys. egzemplarzy, jest najpełniejszą monografią najwyższej góry świata. Jej autor miał
dostęp do bogatych archiwów brytyjskiego Royal Geographical Society, amerykańskiego National
Geographic, a także do prywatnych dokumentacji najwybitniejszych alpinistów świata. Szatę
graficzną uzupełniają unikatowe szkice, dawne mapy i notatki oraz pierwsze zdjęcia Everestu.
W posłowiu, specjalnie przygotowanym do wydania polskiego, Andrzej Zawada opowiada
o przebiegu i kulisach kierowanych przez siebie zwycięskich wypraw na Everest. Album kosztuje
w księgarniach 115-130 zł.  Istnieje możliwość nabycia książki po cenie preferencyjnej: przy
zakupie minimum 5 egz. cena wynosi 90 zł, łącznie z kosztami przesyłki. Zainteresowani zakupem
proszeni są o pilne skontaktowanie się z prezesem naszego Oddziału (tel. 0-33/822-80-91 lub
0-603/370-653) oraz wpłacenie kwoty 90 zł na rachunek bankowy naszego Oddziału.

Zamówione egzemplarze „Podręcznika turystyki górskiej. Lato”  Macieja Tertelisa można
odebrać na styczniowym zebraniu członków lub wcześniej u prezesa Oddziału. Mamy jeszcze kilka
egzemplarzy do sprzedania.

Z Pracowni na rzecz wszystkich istot  regularnie i bezpłatnie otrzymujemy miesięcznik DZIKIE
ŻYCIE, poświęcony ochronie dzikiej przyrody i bioregionalizmowi oraz popularyzowaniu nurtu
głębokiej ekologii. Miesięcznik zawiera często bardzo ciekawe artykuły dotyczące  gór i przyrody
górskiej. Egzemplarze miesięcznika można wypożyczyć w Zarządzie Oddziału.
DZIKIE ŻYCIE wydawane jest w niewielkim nakładzie. Jedyną możliwością regularnego
otrzymywania pisma jest jego prenumerata (dowolna wielokrotność kwoty 2,5o zł za jeden numer).
Wpłatę należy dokonać na konto:  „Pracownia na rzecz wszystkich istot”,   PKO BP  O/Bielsko-Biała,
nr 10201390-173889-270, z dopiskiem: „DZIKIE ŻYCIE od numeru: ....”. Zachęcamy również do
wpłacania dowolnych kwot na konto Pracowni. Celem DZIKIEGO ŻYCIA jest pomoc ginącej
przyrodzie, dlatego przyłączamy się do apelu Pracowni : „popularyzujcie DZIKIE ŻYCIE wśród
znajomych, kupując DZIKIE ŻYCIE pomagacie kampaniom w obronie przyrody”.

W dniu 21 października br. gościliśmy w naszym mieście zespół huculski CZEREMOSZ z
Ukrainy. Oddział nasz był współorganizatorem występu zespołu w Domu Kultury Włókniarzy. Po
występie odbyły się „huculskie posiady” w gospodarstwie agroturystycznym w Jaworzu Górnym.
Dziękujemy Kolegom Januszowi Kwiatkowskiemu i Witoldowi Kubikowi za zorganizowanie imprezy,
która cieszyła się dużym zainteresowaniem.
W dniu 04 grudnia br. byliśmy współorganizatorami spotkania z reżyserem filmowym
Mirosławem Dembińskim w kinie STUDIO. W czasie spotkania zostały wyświetlone jego filmy:
„Mój mały Everest”, „Ganek” oraz „Ikar”.  Sala kinowa była pełna, przybyła głównie młodzież.

Zarząd Oddziału składa wszystkim członkom i sympatykom naszego Towarzystwa serdeczne
życzenia
RADOSCI I POGODY W BOZE NARODZENIE oraz PRAWDZIWIE DOBREGO NOWEGO ROKU 2000 !
Bielsko-Biała, w grudniu 1999 roku


