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Zarząd Oddziału organizuje w dniu 30 grudnia 2002 r. (poniedziałek)
wspólne zebranie Oddziału PTT oraz Bielskiego Klubu Alpinistycznego,
które odbędzie się w naszym lokalu o godzinie 17:00.
W programie: „Setna rocznica pierwszego wejścia na Ostry Szczyt”,
sprawy bieżące PTT oraz BKA. Po zebraniu spotkanie opłatkowe.
Serdecznie zapraszamy członków i sympatyków PTT oraz BKA!
٭٭٭
IV posiedzenie Zarządu Głównego PTT odbyło się w Ochotnicy
w dniu 19 października br. Tematem obrad było m.in. uchwalenie
regulaminu pracy ZG, omówienie programu DNI GÓR 2003, jubileuszu
130-lecia naszego Towarzystwa oraz 100-lecia Sekcji Turystycznej TT.
Omawiano także sprawę powołania Klubu Wysokogórskiego PTT.
٭٭٭
Po raz pierwszy przedstawiciele naszego Towarzystwa zostali zaproszeni
przez Prezydenta Miasta Bielsko-Biała na okolicznościowe spotkanie
z okazji Światowego Dnia Turystyki we wrześniu br. Zarząd
naszego Oddziału reprezentowali Jan Weigel i Zygmunt Żydek.
٭٭٭
Oddział nasz zgłosił do Regionalnego Centrum Ekologicznego na Europę
Środkową i Wschodnią projekt na konkurs „ODPADY” p.t. „Czyste
Beskidy. Nauczyliśmy się już sprzątać nasze Beskidy, teraz czas aby je
nie zaśmiecać” na kwotę 4.833 €. Komisja przy Polskim Biurze REC
rozpatrzyła nasz wniosek i napisała: „Niestety otrzymaliśmy więcej
wniosków niż byliśmy w stanie zaakceptować do finansowania z uwagi
na ograniczony budżet. Z żalem informujmy, że po wnikliwym
rozpatrzeniu wniosku został on przez Komisję odrzucony (....)
Zapewniamy, że nasza decyzja nie wyrokuje w żaden sposób w sprawie
wartości przedsięwzięcia czy reputacji organizacji.”
٭٭٭
Ukazał się dziesiąty tom „Pamiętnika PTT” (rocznik 2001), liczący
434 numerowane strony oraz 7 wkładek z kolorowymi zdjęciami.
Wiodący dział regionalny poświęcony jest trudnym losom Bukowiny
i górali czadeckich. Porcję górskiej beletrystyki zapewnia Waldemar
Betlejewski snujący opowieść o swojej „wyprawie życia” czyli Śląskiej
Wyprawie w Hindukusz Afgański, której celem były siedmiotysięczne
wierzchołki Langar Zom. Jako aneks do tomu ukazał się zeszyt
zawierający bibliografię wszystkich dziesięciu tomów „Pamiętnika PTT”.
Cena tomu wraz z aneksem 20 zł dla członków PTT (25 zł dla
pozostałych osób) przy odbiorze w lokalu Oddziału; w przypadku
wysyłki pocztą cena wyższa o 5 zł.
٭٭٭
Zenon Sarecki, członek naszego Oddziału, latem 2002 r. uczestniczył
w wyjeździe w Kaukaz Centralny, zorganizowanym przez Annapurna
Klub w Tychach. Celem wyjazdu było wejście na Elbrus. Trasa dojazdu
wiodła pociągiem do Moskwy, skąd przelot do Mineralnych Wód, dalej
przejazd przez Nalczik do Doliny Baksanu. Grupa 5 dni oczekiwała na
poprawę pogody w schronisku „Prijut 11” (4200 m). Atak szczytowy
nastąpił 6 sierpnia o godz. 6:00. Po 9-ciu godzinach intensywnego
marszu prawie wszyscy uczestnicy wyprawy (w tym Zenon Sarecki)
osiągnęli wierzchołek Elbrusu (5642 m). Gratulujemy!
٭٭٭
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W poprzednim BIULETYNIE błędnie podaliśmy numer telefonu Piotr Gawłowskiego,
organizatora „POLSKIEJ EKSPEDYCJI KARPACKEJ 2003” (PEK 2003) czyli przejścia całego
łańcucha Karpat od Żelaznej Bramy koło Orsowy do ujścia Morawy koło Bratysławy,
w okresie od 15 czerwca do 01 września 2003r. Prawidłowy numer telefonu Piotra
Gawłowskiego: 0-33/817-24-56, adres internetowy: www.nikta.pl/sbb
Organizator PEK 2003 przypomina, że do imprezy może dołączyć każdy chętny,
w dowolnym miejscu, w dowolnym czasie, z przejściem całej trasy włącznie.
٭٭٭
Oddział PTT imienia Tytusa Chałubińskiego w Radomiu zaprasza do wzięcia
udziału w następujących imprezach:
¾ I Zimowej Wyrypie „Przez zaspy i zamiecie”, Turbacz, w dniach 21-23 lutego 2003r.,
koszt uczestnictwa 80 zł (w tym dwa noclegi),
¾ X etapie rajdu „Sięganie po Koronę Gór Polski” w Górach Wałbrzyskich, Kamiennych
i Sowich, w dniach 30 kwietnia - 04 maja 2003r. koszt uczestnictwa 115 zł (4 noclegi),
¾ II etapie rajdu „Perciami ku wierchom” w Tatrach polskich i słowackich, 16 – 22
czerwca 2003r., koszt uczestnictwa 155 zł (w tym sześć noclegów i jednodniowy
wyjazd na Słowację).
Z programem imprez oraz terminami zgłoszeń można zapoznać się w naszym biurze.
Zgłoszenia przyjmują organizatorzy: Waldemar Skórnicki, tel. 0-48/334-36-54, Janusz
Smolka tel. 0-48/362-16-78 oraz Grzegorz Błaszczyk tel. 0-48/331-61-33.
٭٭٭
Zarząd Oddziału uprzejmie prosi o pilne zapłacenie składki członkowskiej za rok
2002 (normalna 40zł, ulgowa dla emerytów 30 zł, ulgowa dla uczniów i studentów 20 zł).
Z opłatą tej składki zalega 52 członków czyli ponad połowa członków naszego Oddziału!
Oczekujemy również na pilne uregulowanie zaległości składkowych za lata 20002001 (zalega 20 osób). Zaległości uniemożliwiają Zarządowi Oddziału normalne
funkcjonowanie, w tym wywiązywanie się z obowiązku płacenia odpisu od składek
członkowskich na rzecz Zarządu Głównego PTT. Składki można wpłacić w czasie spotkań
czwartkowych lub na rachunek bankowy naszego Oddziału w Kredyt Banku S.A. Oddział
w Bielsku-Białej nr 15001357-900065-121350009456.
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