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W dniu 21 marca 2002 roku zakończyła się kolejna 3-letnia
kadencja władz naszego Oddziału i Walne Zebranie Członków  po
wysłuchaniu sprawozdań i udzieleniu absolutorium, wybrało nowe
władze, które ukonstytuowały się następująco:

Zarząd Oddziału
Jan Weigel - prezes  (033)822-80-91
Kazimierz Opyrchał - wiceprezes  (033)814-10-97
Roman Bułka - sekretarz  (033)815-05-38
Irena Jędrysik-Misztal - skarbnik  (033)811-67-97
Janusz Badura - członek  (033)853-32-71
Szymon Baron - członek  (033)497-34-50
Mirosław Kulak - członek  (033)814-49-16
Zygmunt Żydek - członek  (0-606)804-868

Komisja Rewizyjna
Piotr Gawłowski - przewodniczący  (033)817-24-56
Jan Sieńczak - z-ca przewodn.  (032)215-31-60
Józef Kittner - sekretarz  (0-603)677-175

Sąd Koleżeński     (jeszcze się nie ukonstytuował)
Barbara Jankowska  (033)822-13-52
Janusz Kwiatkowski  (033)496-90-97
Andrzej Popowicz  (032)258-02-54

Składka członkowska w roku 2002 pozostała bez zmian:
normalna 40 zł, ulgowa dla emerytów 30 zł i ulgowa dla
młodzieży szkolnej i akademickiej 20 zł.
Przypominamy, że wysokość składki nadal traktujemy jako
minimalną i prosimy członków, których na to stać, o zapłacenie
składki wyższej od minimalnej. Wpłaty można dokonywać
w czasie dyżurów czwartkowych w naszym lokalu lub na rachunek
bankowy: Oddział PTT w Bielsku-Białej, Kredyt Bank, O/Bielsko-
Biała nr 15001357-121350009456.

Uruchomiona została strona internetowa naszego Oddziału pod adresem
http://www.bielsko.ptt.org.pl Zapraszamy do jej odwiedzania! Autorem
strony jest Szymon Baron.

Informujemy, że Zarząd Główny PTT ma w Krakowie nową
siedzibę przy ul. św.Tomasza 30, w Instytucie Matematycznym
PAN. W nowym lokalu odbyło się spotkanie skarbników Oddziałów
z panią Godyń, nową główną księgową naszego Towarzystwa oraz
posiedzenie Prezydium ZG.

W roku 2002 ukazały się już cztery numery Informatora ZG PTT
„CO SŁYCHAĆ”, który członkowie mogą odbierać w naszym lokalu,
a zamiejscowi otrzymują przesyłką pocztową.
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W dniu 01.03.2002r. Minister Gospodarki podjął decyzję utrzymującą moc
decyzji Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Sportu z 24.10.1990r.
zezwalającej na ustanowienie i używanie odznaki organizacyjnej naszego
Towarzystwa. Przypominamy, że decyzję z roku 1990 zakwestionował Zarząd
Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
Z 6-stronicowego uzasadnienia decyzji  Ministra cytujemy:
(...) ”Powstałe w roku 1950 PTTK przyjęło nową odznakę organizacyjną, nie
nawiązującą do odznaki rozwiązanego PTT. PTTK przyjęło także własny statut,
w którym pierwotnie nie było zapisu o powstaniu PTTK w wyniku połączenia PTT
i PTK. Zapis taki, a także zapis o tym, że PTTK jest następcą prawnym PTT i PTK
oraz spadkobiercą tradycji, dorobku ideowego, a także majątku tych Towarzystw
pojawił się w statucie PTTK już po wydaniu decyzji Przewodniczącego Komitetu
do Spraw Młodzieży i Sportu zezwalającej na ustanowienie i używanie odznaki
organizacyjnej PTT. (....) Powstałe w dniu 17.12.1950r. Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze przejęło tym samym (....) majątek Polskiego
Towarzystwa Tatrzańskiego, nie było natomiast następcą prawnym
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. PTTK nie przejęło na zasadzie
sukcesji prawa do takiego dobra osobistego osoby prawnej, którą było
rozwiązane Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, jak nazwa tego stowarzyszenia.
Należy zauważyć, że nazwa PTT widnieje na odznace rozwiązanego
stowarzyszenia”. (...)               [Skróty nazw stowarzyszeń i podkreślenia nasze]
Decyzja Ministra Gospodarki jest ostateczna. Na decyzję przysługuje skarga do
NSA w terminie 30 dni od daty doręczenia. Nie wiemy czy Zarząd Główny PTTK
złożył zażalenie.

Z tatrzańskimi pozdrowieniami!
 Zarząd Oddziału

Bielsko-Biała, w kwietniu 2002 roku

W dniu 30 marca 2002 roku zmarł w wieku 79 lat Waldemar Betlejewski - turysta,
narciarz, taternik, alpinista i ratownik górski o wieloletniej praktyce. Był członkiem (od
roku 1963) i działaczem Klubu Wysokogórskiego w Bielsku-Białej, instruktorem
taternictwa oraz kierownikiem obozów wspinaczkowych w Tatrach, kierownikiem Szkoły
Taternictwa „Betlejemka” na Hali Gąsienicowej,  gospodarzem schroniska na Markowych
Szczawinach, ratownikiem Grupy Beskidzkiej GOPR i instruktorem ratownictwa górskiego.
W roku 1973 uczestniczył w Polskiej Wyprawie w Hindukusz Wysoki. Był uzdolnionym
autorem małych form literackich. Jego opowiadania taternickie, drukowane m.in.
w „Turyście”, zdobywały wysokie nagrody na konkursach literackich. Swoje opowiadania
publikował także w „Pamiętniku PTT” . Od roku 1987 należał do Bielskiego Klubu
Alpinistycznego, a od roku 1993 był członkiem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.
Z Panią Elżbietą Betlejewską oraz Rodziną łączymy się w bólu i przekazujemy słowa
szczerego współczucia.
Odszedł od nas wielki miłośnik gór, z którym łączą nas wspomnienia naszych młodych lat.
Pozostanie na zawsze w naszej pamięci!

                                                    Prezes i Zarząd Oddziału PTT w Bielsku-Białej


