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Na walnym zgromadzeniu członków naszego Oddziału w dniu
5 stycznia br. uchwalono zmianę rocznej wysokości składki
członkowskiej oraz wpisowego: normalna składka – 20 zł,
składka ulgowa dla emerytów – 15 zł, składka ulgowa
dla uczniów i studentów – 10 zł, wpisowe odpowiednio: 10
zł, 7,50 zł oraz 5 zł. Blankiet legitymacji kosztuje 7 zł, a odznaka
PTT 5 zł.
Apelujemy o jak najszybsze zapłacenie składki za rok 2000, jak
również uiszczenie zaległości, co pozwoli nam na wywiązanie się
z obowiązku przekazania części składki na rzecz Zarządu
Głównego PTT.
Na 25-27 lutego br. zaplanowaliśmy wyjazd członków
naszego Oddziału do Zawoi i wejście na Babią Górę.
Zarezerwowaliśmy noclegi u Państwa Trzebuniaków, w Stacji
Turystycznej PTT „CHATA POD KWIATKIEM” (34-223 Zawoja,
Paluchówka 231, tel. (0-33) 877-51-66). Pokoje są 2-, 3- i 4osobowe w cenie 22 zł za noc. Wyżywienie we własnym zakresie
- w „Chacie” jest duża kuchnia turystyczna i ładna jadalnia. Ze
względu na konieczność
wcześniejszego
potwierdzenia
rezerwacji, prosimy o zgłoszenie udziału do dnia 19 bm.
Zgłoszenia przyjmuje prezes Oddziału, tel. (0-33) 822-80-91 oraz
(0-603)
37-06-53
lub
poczta
elektroniczna:
ptt_bielsko@poczta.onet.pl
W programie: piątek - dojazd do Zawoi, sobota – wejścia na
Babią Górę, wieczorem posiady turystyczne,
niedziela –
zwiedzenie muzeum Babiogórskiego Parku Narodowego
i skansenu oraz powrót do Bielska-Białej.
Nadmieniamy, że w tym samym czasie w Stacji Turystycznej
„CHATA POD KWIARTKIEM” będą członkowie Bielskiego Klubu
Alpinistycznego, a Oddział PTT w Sosnowcu organizuje XV.
Zimowe Wejście na Babią Górę.
Zarząd Główny powierzył naszemu Oddziałowi zorganizowanie
Konferencji Programowej PTT. Konferencja odbędzie się
w Bielsku-Białej, w sobotę 8 kwietnia br.
Do udziału zaproszeni są wszyscy członkowie Towarzystwa
zainteresowani wizją programu PTT na XXI wiek. Sądzimy, że
członkowie naszego Oddziału wezmą liczny udział w konferencji.
Oddziały zostały zobowiązane do przeprowadzenia dyskusji
programowej oraz przesłania na adres ZG PTT opracowanych
wniosków i postulatów. W związku z tym zwołujemy na dzień
15 marca br. nadzwyczajne walne zgromadzenia członków
Oddziału PTT w Bielsku-Białej. Zgromadzenie odbędzie się
w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących przy ul.
Filarowej 52 o godzinie 17,oo w pierwszym terminie. W razie
braku ½ liczby członków Oddziału, zgromadzenie rozpocznie się
w drugim terminie (o godz. 17,oo), a uchwały będą ważne bez
względu na liczbę członków obecnych na zgromadzeniu.
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