Zarząd Oddziału zwołuje na dzień 21 marca 2002 roku (czwartek)

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU.

Zgromadzenie odbędzie się w lokalu Oddziału przy ul. 3 maja 1.
Początek o godz. 17:00. W przypadku nieobecności w pierwszym
terminie więcej niż ½ liczby członków uprawnionych do głosowania,
zgromadzenie rozpocznie się w drugim terminie o godz. 17:15, a
uchwały będą ważne bez względu na liczbę członków obecnych za
zgromadzeniu (§ 38, ust. 2 statutu PTT).
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zgromadzenia i wybór przewodniczącego oraz sekretarza
zgromadzenia.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
4. Sprawozdania ustępujących władz Oddziału: Zarządu, Komisji
Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.
5. Dyskusja nad sprawozdaniami.
6. Głosowanie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu
Zarządowi.
7. Wybory nowych władz Oddziału: Prezesa, Zarządu, Komisji
Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
8. Sprawy bieżące.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie zgromadzenia.
Prosimy o liczne i punktualne przybycie.
Oczekujemy na zgłoszenia osób chętnych do pracy w nowych władzach,
przede wszystkim w Zarządzie Oddziału.
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W miesiącu styczniu br. wstąpił do naszego Oddziału Kolega Eugeniusz
Temlak, lekarz medycyny, członek PTT przed rokiem 1950, znany
taternik i alpinista, kierownik trzech wypraw himalajskich, wyprawy w
Wysoki Atlas oraz kilku wyjazdów w Alpy i Kaukaz. Witamy w naszym
gronie!
Wg stanu na dzień 1 lutego 2002 roku Oddział nasz liczy 101
członków, z pośród których tylko 68 nie ma zaległości składkowych.
Wielu członków zalega z opłatą składki: 23 za rok 2001, 4 za lata
2000-2001, a 6 za lata 1999-2001! Wysyłane monity są mało skuteczne,
a kosztują. Przypominamy, że zgodnie ze statutem naszego
Towarzystwa zaleganie z opłatą za okres przekraczający jeden rok,
skutkuje utratą praw członkowskich.
Apelujemy o uregulowanie zaległości, jak również uiszczenie składki za
rok 2002. Musimy co miesiąc płacić rachunki za lokal i jesteśmy
zobowiązani do regularnego przekazywania odpisu od składek
członkowskich na konto Zarządu Głównego PTT.
Zapraszamy na czwartkowe spotkania członków Oddziału w
naszym lokalu przy ul. 3 Maja 1, od godz. 18:00.

Ponawiamy apel o pozyskiwanie nowych członków Polskiego Towarzystwa
Tatrzańskiego, zwyczajnych oraz wspierających (którymi mogą być zarówno osoby fizyczne,
jak i prawne). Deklaracje członkowskie, pisma przewodnie do członków wspierających oraz
informacje o wysokości wpisowego i składki członkowskiej można uzyskać w lokalu Oddziału.
Jubileusz 75-lecia powstania PTT w naszym mieście jest dobrą okazją do ilościowego i
jakościowego zwiększenia grona członków naszego Oddziału, jak również pozyskania
sponsorów – członków wspierających działalność Towarzystwa.
Staraniem naszego Oddziału ukaże się z okazji 75-lecia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
oraz 50-lecia taternictwa w Bielsku-Białej okolicznościowa kartka pocztowa i koperta, a
dzień 21 marca 2002 roku będzie w bielsko-bialskim Urzędzie Pocztowym pierwszym dniem
stosowania okolicznościowego datownika. Nasze starania były długotrwałe, ale
przyniosły w końcu efekt. Zachęcamy do zakupu!
Uruchomienie produkcji miniaturowej odznaki PTT, nadającej się do noszenia w klapie
marynarki lub bluzki, było jednym z postulatów poprzedniego Zjazdu PTT. Obecnie zapadła
decyzja uruchomienia produkcji takiej odznaki. Odznaka będzie wykonana ze srebra, na
oryginalnym, przedwojennym tłoczniku, obrabiana ręcznie (ze względu na małe jej rozmiary)
i stąd dość droga: przy zamówieniu 200 sztuk cena wyniesie około 35 zł za sztukę. Zarząd
Oddziału przyjmuje zamówienia oraz wpłaty.
Przypominamy również o możliwości zakupu okolicznościowej, bardzo ładnej odznaki „75
lat PTT w Bielsku-Białej” (cena 15 zł).
Zarząd Główny zadecydował, że w kadencji 2002-2004 nasi członkowie:
¾ Jan Weigel, wiceprezes ZG, nadal będzie przewodniczącym Komisji Przewodnickiej, a
także będzie się zajmował sprawami statutowymi i regulaminowymi,
¾ Janusz Badura, członek ZG, będzie uczestniczył w pracach zespołu d.s. finansów, a także
prowadził będzie sprawy reklam w „Pamiętniku PTT’.
Oddziały PTT zapraszają na swoje imprezy:
¾ Oddział w Sosnowcu na Zimowe Wejście na Babią Górę (1-3 marca 2002),
¾ Oddział w Łodzi na Zimowe Spotkanie PTT na Polanie Chochołowskiej (14-17
marca 2002),
¾ Oddział „Carpatia” w Mielcu na III Wielkopiątkową Drogę do Krzyża na szczyt
Mogielnicy (28-29 marca 2002),
¾ Oddział im. Chałubińskiego w Radomiu na VI etap rajdu „Sięganie po Koronę Gór
Polski” (28.04. - 03.05.2002, Beskid Wyspowy, Gorce i Pieniny),
¾ Oddział „BESKID” w Nowym Sączu na Huculszczyznę (26.04. - 05.05.2002), na Krym
(11-28 lipca 2002) oraz w Rumuńskie Karpaty Południowe: Paring, Kapacyny, Lotru,
Kozia ((01 – 16 września 2002), a także w Alpy Włoskie i Francuskie (w tym wejście
na Mont Blanc),
¾ Koło w Tarnobrzegu w Karpaty Wschodnie – Gorgany (29.05. – 02.06.2002),
¾ Oddział w Chrzanowie na organizowane co dwa tygodnie wycieczki w różne grupy
górskie w Polsce oraz w Czechach i na Słowacji.
Szczegółowe informacje: we czwartki lokalu Oddziału lub telefonicznie (Jan Weigel
033/822-80-01).
Program wycieczek naszego Oddziału, planowanych w roku 2002, podamy w miesiącu
marcu.
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DNI GÓR 2002 podjął się zorganizować Oddział w Żywcu, we współpracy z naszym
Oddziałem. Prosimy członków naszego Oddziału o deklaracje współpracy i pomocy, jak
również propozycje do programu tej imprezy.
W ubiegłym roku utraciliśmy gablotkę informacyjną naszego Oddziału umieszczoną przy ul.
Przechód. Przyczyną była wygórowana opłata wymagana przez Wspólnotę Mieszkaniową
gospodarującą budynkiem, na którym znajdowała się nasza gablotka.
Obecnie zamierzamy uruchomić w internecie adres www Oddziału PTT w Bielsku-Białej.
Projektantem naszej witryny będzie Szymon Baron, członek Zarządu Oddziału. O szczegółach
poinformujemy członków Oddziału w następnym numerze BIULETYNU.
Informujemy, że członkowie PTT mogą zakładać konta na serwerze naszego
Towarzystwa (otrzymując adres e-mailowy: nazwa@ptt.org.pl) obsługiwanym przez
Michała Myśliwca. Zainteresowanych prosimy o skontaktowanie się z Michałem Myśliwcem:
e-mail michal@tf.com.pl lub michal@ptt.org.pl lub telefon 0-608/445-016.
Koleżankom i Kolegom mającym dostęp do komputera i poczty elektronicznej podajemy
adresy e-mailowe naszego Oddziału:
ptt_bielsko@poczta.onet.pl oraz bielsko@ptt.org.pl
Zarząd Oddziału przystąpił do tworzenia biblioteki górskiej, którą zamierzamy organizować
i prowadzić wspólnie z Bielskim Klubem Alpinistycznym. Prosimy wszystkich członków
Oddziału o przeglądnięcie swoich prywatnych zbiorów i przekazanie dublerów oraz zbędnych
książek o tematyce górskiej i związanej z górami do naszej biblioteki.
Oferujemy 9 tom (rocznik 2000) „Pamiętnika PTT”: przy odbiorze własnym w cenie 20
zł, w sprzedaży wysyłkowej 25 zł. Dysponuje także wcześniejszymi rocznikami.
Redakcja „Pamiętnika PTT” gromadzi już materiały do 10 tomu (rocznik 2001), w którym
tematem wiodącym będzie Bukowina. Apelujemy do członków naszego Oddziału o
współudział w redagowaniu „Pamiętnika” i wysłanie do redakcji artykułów.
Nowości wydawnicze:
„Wielkie górskie przygody”, Stefano Ardito, wspaniały album, wydawnictwo MUZA, cena
detaliczna 120 zł, cena oferowana przez wydawnictwo 90 zł + koszty przesyłki,
 „Góry, wolność, przygoda – od trekingu do alpinizmu”, poradnik o objętości 540 stron,
wydawnictwo GALAKTYKA, cena detaliczna 70 zł, cena promocyjna: 50 zł,
 „Cubryna”, Władysław Cywiński, 8 tom z serii „Tatry, przewodnik szczegółowy”,
Wydawnictwo Górskie Miłosza Martynowicza, cena detaliczna około 30 zł,
Władysław Cywiński, 9 tom z serii „Tatry, przewodnik szczegółowy”,
 „Rysy”,
Wydawnictwo Górskie Miłosza Martynowicza, cena detaliczna około 30 zł,
 „Gorce”, Stanisław Figiel, przewodnik z serii „Polskie góry” (14 tom), wydawnictwo KRAJ,
cena detaliczna 24 zł,
 „Beskid Mały, Andrzej Matuszczyk, przewodnik, cena detaliczna: około 20 złotych.


„Jaskinia w mieście” – tak zatytułowany artykuł ukazał się w „Kronice Beskidzkiej” w
grudniu ubiegłego roku. Odkrycia w Straconce koło Bielska-Białej jaskini fliszowej o długości
135 m i 16 m deniwelacji dokonał Czesław Szura, bielski speleolog, rozkopując od lutego do
maja 2001 roku mały schron skalny, który okazał się zawalonym wlotem do jaskini.
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W zimowym biwaku na Babiej Górze, o którym pisaliśmy w poprzednim BIULETYNIE,
brali udział członkowie naszego Oddziału: Janusz Badura, Bogdan Frączek, Piotr Gawłowski,
Stanisław Misztal, Andrzej Popowicz i Jerzy Pukowski.
Rok 2002 został ogłoszony przez ONZ „Międzynarodowym Rokiem Gór”, w skrócie
MRG (International Year of Mountains, w skrócie IYM).
Józef Nyka pisze: „ .... inicjatywa ta -- w świecie głośna -- u nas ciągle nie jest szerzej znana.
Nie widać, by podchwyciły ją TPN i inne parki narodowe, nie mówiło się o niej na
ostatnich walnych zjazdach PZA i PTT, niewiele piszą magazyny górskie.” Można dodać,
że wielu członków naszego Towarzystwa sądzi, że Międzynarodowy Rok Gór to okazja do
organizowania kolejnych wycieczek, rajdów i wypraw.
„Koordynację i pilotowanie MRG Organizacja Narodów Zjednoczonych powierzyła swej
agendzie FAO (Food and Agriculture Organisation), co jednoznacznie wskazuje na charakter
związanych z tą inicjatywą oczekiwań. (....) Oczywiście, logo MRG umieszczają też na swoich
prospektach organizatorzy wypraw, m.in. komercyjnych, licząc na większą łaskawość
sponsorów czy nawet na okolicznościowe rządowe dotacje. Wyjaśnijmy więc, że u podstaw
idei Międzynarodowego Roku Gór legły nie rozwój sportów górskich i eksploracja
ostatnich dziewiczych szczytów, lecz wola zwrócenie uwagi świata na
konieczność ochrony unikalnych wartości krajobrazowych i przyrodniczych gór
oraz potrzebę opracowania globalnej strategii pomocy zamieszkującym je ludom,
szczególnie tym bytującym w bok od wydeptanych szlaków. Udział organizacji
alpinistycznych w tej inicjatywie powinien więc polegać nie tyle na
konsumowaniu haseł, co na wyrzeczeniach i realnym wkładzie w ochronę
przyrody gór i polepszenie bytu ich mieszkańców.”
(Józef Nyka, „GŁOS SENIORA” nr 01/2002)
A jaki będzie wkład Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w inicjatywę Międzynarodowego
Roku Gór? Konwencja Organizacyjna MRG ogłosiła światowy kalendarz imprez i zaleciła
powoływanie krajowych komitetów MRG. Może Zarząd Główny PTT wystąpi z inicjatywą
powołania Polskiego Komitetu Organizacyjnego MRG?
Na wzór innych organizacji górskich proponuję:
¾ otwarcie w internecie specjalnej polskiej witryny „MRG 2002”,
¾ zorganizowanie (dobrze nagłośnionych) akcji sprzątania różnych rejonów gór przez
członków naszego Towarzystwa,
¾ pomiary ruchu TIRów przez nasze góry,
¾ zorganizowanie prelekcji (adresowanych głównie do młodzieży) na temat „MRG 2002”
oraz problemów regionów górskich.
Oczekujemy na dalsze propozycje członków naszego Oddziału, a także deklaracje
współpracy.
Z tatrzańskimi pozdrowieniami!
Zarząd Oddziału PTT
w Bielsku-Białej

Bielsko-Biała, w lutym 2002 roku
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