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W dniu 5 kwietnia 2003r. w Piwnicznej odbyła się II Konferencja
Programowa PTT. Organizatorem był Oddział „Beskid” w Nowym
Sączu. Oddział bielsko-bialski był licznie reprezentowany - uczestniczyło
6 naszych członków. Na wstępie Antoni Dawidowicz, Prezes PTT złożył
sprawozdanie z realizacji wniosków z I Konferencji, która odbyła się
w Bielsku-Białej w roku 2000. Generalnie bilans wypadł ujemnie. Przy
braku reprezentacji wielu oddziałów na II Konferencji, nasunęło się
pytanie czy konferencja osiągnie zamierzony cel. Wygłoszonych zostało
sześć referatów i odbyła się szeroka dyskusja. Powołana Komisja
przedstawiła wnioski, z których najważniejsze to:
• uznanie pozyskiwania środków finansowych jako priorytetu
w działalności Zarządu Głównego,
• powołanie Komisji Historycznej i opracowanie pełnej historii TT/PTT,
• przyspieszenie załatwienia restytucji PTT,
• organizowanie spotkań prezesów oddziałów (wymiana doświadczeń)
• usprawnienie kontaktów ZG z oddziałami, wyznaczenie opiekunów
poszczególnych oddziałów z ramienia ZG,
• sprecyzowanie obowiązków każdego członka Zarządu Głównego,
• opracowanie atrakcyjnej oferty PTT przyciągającej ludzi, przede
wszystkim młodzież, zwiększenie liczby imprez PTT w górach,
• propagowanie turystyki narciarskiej,
• organizowanie kursów przewodnickich, dążenie do zmiany
niekorzystnych przepisów dotyczących przewodnictwa górskiego,
• prowadzenie prac znakarskich w górach.
Protokół II Konferencji PTT jest do wglądu w biurze naszego Oddziału.
٭٭٭
Dyskusja trwająca w naszym Towarzystwie na temat „czy jest nam
potrzebny Klub Wysokogórski PTT?”, niestety na II Konferencji
Programowej nie była kontynuowana. Nawiązanie do pięknych tradycji
Sekcji Turystycznej TT i Klubu Wysokogórskiego PTT, a więc zrzeszanie
członków naszego Towarzystwa z ambicjami sportowymi, nie znalazło
wystarczająco dużego poparcia. Również w naszym Oddziale
oczekiwaliśmy na dyskusję, a także zgłoszenia chętnych do wstąpienia
do KW PTT, niestety bezskutecznie.
Realne jest natomiast powołanie Sekcji Turystyki Wysokogórskiej
w czasie spotkania w Podlesicach, organizowanego z inicjatywy
Oddziału w Łodzi w dniach 19 - 22 czerwca br. Ale czy jest nam
potrzebna taka Sekcja, nowy byt organizacyjny, skoro prezes PTT
Antoni Dawidowicz rozpoczynając II Konferencję Programową PTT,
powiedział m.in. „nie zamierzamy mnożyć bytów”.
٭٭٭
Z przyczyn organizacyjnych Prezydium Zarządu Głównego zdecydowało
zmienić termin IV DNI GÓR PTT. Nowy termin został wybrany między
Jubileuszowym Zjazdem PZA i taternicką imprezą łódzko-zakopiańską,
czyli Zlotem Łojantów, na dni 26-28 września 2003r. Program
obejmuje m.in. wycieczki dla młodzieży z udziałem pracowników TPN,
sesję popularno-naukową w budynku Dyrekcji TPN, ognisko na Polanie
Kuźnickiej z występami regionalnymi oraz mszę św. w starym kościółku,
połączoną z odwiedzeniem grobów na Starym Cmentarzu.
Na DNI GÓR PTT ukaże się XI tom „Pamiętnika PTT” (rocznik 2002).

Piotr Gawłowski, członek naszego Oddziału, w dniu 15 czerwca br. rozpocznie swoją
eskapadę nazwaną „Polska Ekspedycja Karpaty 2003” (w skrócie: PEK-2003), mającą
na celu przejście wzdłuż całego łuku Karpat Zewnętrznych, od Żelaznych Wrót do
Bratysławy. Granicę rumuńsko-ukraińską zamierza przekroczyć około 14 lipca, granicę
ukraińsko-polską około 1 sierpnia, granicę polsko-słowacką około 22 sierpnia i dotrzeć do
Bratysławy w dniu 1 września br. Z naszym Kolegą można kontaktować się tylko za
pomocą SMS-ów na telefon komórkowy 0-506/611-316. Piotr Gawłowski zaprasza
wszystkich do udziału w jego przejściu na dowolnym odcinku trasy.
٭٭٭
Oddział „Beskid” PTT w Nowym Sączu organizuje wycieczkę do Rumunii, w Karpaty
Wschodnie, w terminie 14-31 sierpnia 2003r. W programie: góry Gutai, Marmaroskie,
Rodniańskie, Rarau, Bystrzckie, Ceahlau i Hasmas, a także zwiedzenie Maramuresz,
wąwozu Bicaz i jeziora Lacu Rosu. Koszt: 300 zł + 55 $. W cenie: przejazd autokarem
wraz z opłatami drogowymi, noclegi w schroniskach oraz na campingach (wymagany
własny sprzęt biwakowy), usługi przewodników. Cena nie obejmuje ubezpieczenia NW/KL.
Wyżywienie i kieszonkowe we własnym zakresie.
Szczegółowy program wyprawy – w lokalu naszego Oddziału. Liczba miejsc ograniczona.
Zgłoszenia i wpłatę zaliczki 100 zł od osoby przyjmuje Oddział PTT ”Beskid” w Nowym
Sączu, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 33-300 Nowy Sącz, tel. 0-18/443-53-57.
٭٭٭
Oddział PTT w Chrzanowie zaprasza na dwie wycieczki:
¾ w Małą Fatrę w dniu 22 czerwca br. (przejście trasy: Przełęcz Snilowska – W. Krywań
– Źródła Mojżesza – Wodospad Szutowski – Szutowo), cena 44 zł + 150 Sk,
¾ w Bieszczady w dniach 25-29 czerwca br. (w programie: m.in. Smerek, Połoniny
Caryńska i Wetlińska, Krzemieniec, Tarnica, Halicz i Zalew Soliński), cena 160 zł.
Zapisy:
(0-32) 623-68-01, rano lub późnym wieczorem.
٭٭٭
„Turystyka w Karpatach – szansa dla regionu czy zagrożenie dla jego walorów
przyrodniczych” - to temat międzynarodowej konferencji organizowanej przez Pracownię
na rzecz Wszystkich Istot w Bystrej koło Bielska-Białej w dniach 26-29 czerwca 2003r.
Celem konferencji jest:
¾ podkreślenie negatywnego wpływu turystyki masowej na walory przyrodnicze
i krajobrazowe Karpat,
¾ poznanie stanu obecnego i perspektyw turystyki alternatywnej dla turystyki masowej,
¾ wymiana międzynarodowych doświadczeń oraz wyników badań naukowych nad
wpływem turystyki na walory przyrodnicze i krajobrazowe,
¾ podjęcie transgranicznych działań w zapobieganiu negatywnym skutkom turystyki.
Na konferencji członkowie Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego wygłoszą kilka referatów.
Zainteresowani udziałem w konferencji proszeni są o skontaktowanie się z prezesem
naszego Oddziału.
٭٭٭
Apelujemy do członków naszego Oddziału o uiszczenie składki członkowskiej za
rok 2003 (wysokość składki bez zmian: normalna – 40 zł, ulgowa dla emerytów – 30 zł,
ulgowa dla młodzieży szkolnej i akademickiej – 20 zł). Wpłatę można dokonać w czasie
spotkań czwartkowych lub na rachunek bankowy naszego Oddziału: Kredyt Bank S.A.,
Oddział Bielsko-Biała, nr 25 1500 1357 1213 5000 9456 0000 (nowy numer!).
Z tatrzańskimi pozdrowieniami!
Bielsko-Biała, w czerwcu 2003 roku

Zarząd Oddziału

