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W dniu 9 listopada br. (czwartek) o godz. 17OO się w sali
stowarzyszenia „Pracownia Na Rzecz Wszystkich Istot” w Bielsku-
Białej przy ul. Krasińskiego 5 odbędzie się zebranie członków
naszego Oddziału. W programie prelekcja ze slajdami Jacka
Zachary (członka Pracowni) na temat gór Rumunii (Masyw
Retezat, Góry Vilcan i Paring) oraz sprawy naszego Towarzystwa
i Oddziału. Prosimy o punktualne przybycie.

Dyżury członków Zarządu oraz spotkania członków naszego
Oddziału nadal odbywają się we czwartki w godzinach od 18OO

do 19OO w dyżurce na parkingu na Osiedlu Beskidzkim.
W pilnych sprawach można kontaktować się telefonicznie
z prezesem Janem Weiglem (0-33)822-80-91 lub (0-603) 370-653
i sekretarzem Romanem Bułką (0-33) 815-05-38.

W roku 2000 w poczet członków Oddziału PTT w Bielsku-Białej
wstąpili Kol.Kol. Barbara Jankowska (Bielsko-Biała), Martyna
Lizurej (Kędzierzyn), Tomasz Biesik (Bielsko-Biała), Andrzej
Georg (Starosta Cieszyński) oraz Miłosz Marynowicz (właściciel
Wydawnictwa Górskiego w Poroninie).
Serdecznie witamy w naszym gronie!

Jesienią 2001 roku odbędzie się kolejny Zjazd Delegatów PTT
kończący trzyletnią kadencję naczelnych władz Towarzystwa.
Zarząd Główny przyjął taki sam klucz wyborczy jak na poprzednim
Zjeździe: 1 mandat na każdą rozpoczętą dziesiątkę członków, wg
składek zapłaconych na dzień 31.12.2000r.

Wg informacji skarbnika wielu członków naszego Oddziału zalega
ze składką za rok 2000, a kilka osób ma zaległości kilkuletnie!
Prosimy o pilne zapłacenie składek za rok bieżący, jak również
zaległości za lata ubiegłe.

Informujemy, że nadal posiadamy rachunek bankowy w Kredyt
Banku O/Bielsko-Biała nr 15001357-900065-121350009456.

Na posiedzeniu w dniu 28 września br. Zarząd Oddziału podjął
decyzję zorganizowania kursu dla kandydatów na
przewodników beskidzkich III klasy. Program kursu będzie
zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia
26 marca 1999 r. i absolwenci kursu zdawać będą egzamin przed
komisją powołaną przez Wojewodę Śląskiego. Szkolenie
obejmować będzie co najmniej 250 godzin zajęć teoretycznych
i praktycznych, w tym pięć wycieczek. Rozpoczęcie kursu
zaplanowane jest na styczeń 2001 roku. Wystąpiliśmy do Zarządu
Głównego PTT o dofinansowanie kursu i wniosek został przyjęty do
preliminarza na rok 2001.
Zgłoszenia kandydatów przyjmuje prezes Oddziału. Bardzo prosimy
o rozpropagowanie kursu, również wśród osób nie będących
członkami naszego Towarzystwa.
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Zarząd Oddziału kontynuuje starania w Zarządzie Miasta Bielska-Białej o lokal na działalność
statutową. Lokal były użytkowany wspólnie z Bielskim Klubem Alpinistycznym.

Urząd Miejski w Bielsku-Białej przyznał nam w roku bieżącym dotację na promocję turystyki
górskiej w wysokości 500 zł. Nasze cztery wnioski o dotację na rok 2000 dotyczyły kwoty
25,800 zł. Na rok 2001 złożyliśmy również cztery wnioski o przyznanie grantów: na organizację
wycieczek górskich, wydawanie informatora górskiego, organizację obchodów 75-lecia PTT
w Bielsku-Białej oraz działalność administracyjną (lokal, wyposażenie biurowe).

Zarząd Oddziału podpisał umowę ze stowarzyszeniem Pracownia Na Rzecz Wszystkich
Istot, nawiązującą współpracę mającą na celu ochronę środowiska naturalnego gór, jak również
przeciwdziałanie szkodliwym wpływom zmasowanego ruchu wycieczkowego na stan zasobów
przyrody górskiej. Umowa dotyczy szkolenia, wymiany informacji, wspierania się w akcjach oraz
korzystania z lokali, gablotek i biuletynów informacyjnych naszych stowarzyszeń. Pierwszym
efektem umowy jest organizacja listopadowego zebrania naszych członków w lokalu Pracowni.

Zachęcamy członków naszego Oddziału do zakupu kolejnego, już 8. tomu „Pamiętnika PTT”
(rocznik 1999) w cenie 20 zł. Posiadamy również egzemplarze poprzednich roczników.
Dysponujemy również kilkoma egzemplarzami „Podręcznika turystyki górskiej. Lato” po cenie
promocyjnej 29 zł.
Otrzymaliśmy oferty sprzedaży wydawnictw górskich po cenach specjalnych, znacznie
niższych od cen detalicznych w księgarniach:

• album „Everest, historia himalajskiego giganta” - cena 90 zł,
• album „Mt Blanc” - cena 90 zł,
• album „Tybet” - cena 90 zł,
• album „Jak zdobyć najpiękniejsze góry świata” - cena 72 zł,
• album „Najpiękniejsze drogi wspinaczkowe świata” - cena 64 zł,
• książka „Podręcznik wspinaczki” Allena Fyffe’a i Iaina Petera - cena 38 zł.

Dziękujemy za kartki-widokówki otrzymane od członków naszego Oddziału:
• Kol. Piotr Gawłowski przesłał pozdrowienia po zakończeniu „PIESZEJ GÓRSKIEJ

PIELGRZYMKI WADOWICE - RZYM 2000”, pisząc „po 54 dniach osiągnęliśmy Rzym,
przechodząc 1650 km przez Beskidy, Góry Strażowskie, Inowieckie, Białe i Małe Karpaty,
Góry Lipawskie, Alpy, Dolomity i Apeniny”. Organizatorem pielgrzymki, w której uczestniczył
również drugi członek naszego Oddziału Kol. Grzegorz Holerek, było Akademickie Koło
Przewodników Górskich w Bielsku-Białej. Wielka szkoda, że obaj nasi Koledzy nie ujawniali
w wywiadach prasowych i telewizyjnych przynależności do PTT, a w czasie spotkania
z Janem Pawłem II., Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, nie
wręczyli Ojcu Świętemu nowego tomu naszego „Pamiętnika PTT”.

• Kol. Janusz Kwiatkowski przysłał pozdrowienia z włoskich Dolomitów, w których
„zaliczył” kilka szczytów i ferrat.

• Kol. Janusz Badura przesłał „gorące pozdrowienia z podróży po przeuroczym, górzystym
i pełnym nowych wrażeń, gorącym kraju, jakim jest Tajlandia”.

• Kol. Wojtkowi Rybakowi dziękujemy – przepraszamy, że z dużym opóźnieniem – za
pozdrowienia z wyprawy w roku 1999 w Góry Mackenzie w dalekiej subarktycznej Kanadzie.

Z tatrzańskimi pozdrowieniami,  
Zarząd Oddziału


