W dniu 22 stycznia 2004r. (czwartek) o godzinie 17:00 w naszym
lokalu odbędzie się
WSPÓLNE ZEBRANIE CZŁONKÓW NASZEGO ODDZIAŁU oraz
BIELSKIEGO KLUBU ALPINISTYCZNEGO
W programie: relacja Janusza Kwiatkowskiego w wyjazdu na Islandię,
referat „Półwiecze zdobycia K2” oraz sprawy bieżące. Po zebraniu
tradycyjne spotkanie opłatkowe. Serdecznie zapraszamy członków
i sympatyków naszych stowarzyszeń.
Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że w listopadzie, w wieku 94 lat
zmarł śp. Maciej Mischke, prezes honorowy PTT, taternik,
alpinista, narciarz i ratownik TOPR, członek honorowy Polskiego
Związku Alpinizmu, człowiek wielkiego formatu, do końca życia
zaangażowany w sprawy naszego Towarzystwa. To Jemu PTT
zawdzięcza powrót do istnienia po 40 latach niebytu. Pozostanie na
zawsze w naszych sercach i pamięci!
W ciągu roku 2003 do naszego Oddziału wstąpił tylko jeden członek
Jacek Parchański. Serdecznie witamy w naszym gronie!
Z żalem informujemy, że w ciągu mijającego roku dwóch naszych
członków zmarło – śp. Karol Maj i Jerzy Pawełek. Cześć Ich pamięci!
Dziesięć osób zmuszeni byliśmy skreślić z listy członków Towarzystwa
z powodu trzyletniego zalegania z opłatą składek członkowskich.
Stan członków Oddziału na koniec 2003 roku wynosi 78 osób.
Apelujemy do Koleżanek i Kolegów o zachęcanie swoich przyjaciół
i znajomych do wstępowania do naszego Towarzystwa.
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Prosimy członków Oddziału o uregulowanie zaległej składki za rok
2003. Wysokość składki od trzech lat pozostaje bez zmian: normalna –
40 zł, ulgowa dla emerytów – 30 zł, ulgowa dla młodzieży szkolnej i
akademickiej – 20 zł. Wpłaty można dokonywać w czasie spotkań
czwartkowych lub na rachunek bankowy Oddziału: Kredyt Bank S.A.,
Oddział Bielsko-Biała, nr 25 1500 1357 1213 5000 9456 0000.
Oczekujemy również na zapłacenie w pierwszym kwartale składki
za rok 2004. Należności za lokal, energię elektryczną, wodę,
korespondencję itp. musimy płacić na bieżąco, a nie po zakończeniu
roku. Jesteśmy również zobowiązani do przekazania odpisu od składek
na rzecz Zarządu Głównego do końca czerwca. Odpis ten jest
niebagatelny – wynosi 10 zł czyli ¼ składki normalnej!
Jesienią ukazał się 11. tom „Pamiętnika PTT” z wiodącym działem
STULECIE POLSKIEGO ALPINIZMU. Członków naszego Oddziału
zainteresuje napisana przez Waldemara Betlejemskiego druga i ostatnia
część „Migawek ze Śląskiej Wyprawy HINDUKUSZ 1973”, a także
rozdział „Żywiecczyzna – III Dni Gór PTT” zawierający pięć artykułów o
regionie często przez nas odwiedzanym. Cena 25 zł za egzemplarz.
Oferujemy także archiwalne tomy „Pamiętnika PTT”.
Redaktorzy myślą już o kolejnym tomie, którego wiodącym tematem
będzie 50-lecie Tatrzańskiego Parku Narodowego i oczekują na
zgłoszenia artykułów i ich dostarczenie do końca stycznia 2004 roku.
Może artykuł „80-lat PTT w Bielsku-Białej (1924-2004)”?
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Z inicjatywy prezesa naszego Oddziału od 2004 roku Zarząd Główny ustanowił
znaczki opłaty składki członkowskiej naklejane w legitymacji członkowskiej,
zamiast dotychczasowej pieczątki potwierdzającej opłacenie składki. Sądzimy, że
znaczki spodobają się naszym członkom, a przede wszystkim ułatwią potwierdzanie
w legitymacji zapłacenie składki za dany rok.
W Zarządzie Głównym oraz Zarządzie Oddziału w Bielsku-Białej trwają pracę nad
uzyskaniem przez nasze Towarzystwo statusu organizacji pożytku publicznego,
stosownie do ustawy o działalności pożytku publicznego z dnia 24 kwietnia 2003 r.
Organizacji pożytku publicznego przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego
i czynności cywilnoprawnych, opłat skarbowych i sądowych oraz prawo do ubiegania
się o zlecenie zadania przez organa administracji publicznej i otrzymania na ten cel
dotacji. Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1%
podatku na rzecz wybranych przez siebie organizacji pożytku publicznego.
Piotr Gawłowski zakończył swój projekt „Polska Ekspedycja Karpaty 2003”, którego
celem było samotne przejście wzdłuż łuku Karpat Zewnętrznych. Przejście to podjął
dla uczczenia 130-lecia Towarzystwa Tatrzańskiego. Wędrówkę rozpoczął w połowie
czerwca, przeszedł góry Mehedinţi, Wulkańskie, Lotru, Fogaraskie i 16 lipca dotarł do
Suczawy. Na trasie od Orşovy do Petrosani towarzyszyły mu dwie osoby: Sylwia Szulc
z Warszawy i Kazimierz Pikor z Rzeszowa. Przerwał dalszy marsz przez Karpaty
Wschodnie, przenosząc go na rok przyszły. Wrócił do Polski i po krótkiej przerwie
kontynuował wędrówkę z Przełęczy Użockiej przez Bieszczady, Beskid Niski i Sądecki,
Gorce, Beskid Żywiecki dotarł 8 sierpnia do Milówki, gdzie ponownie przerwał marsz
i pociągiem wrócił do Jaworza. W dniu 13 sierpnia wyruszył z Milówki i przez Beskid
Śląsko-Morawski, Jaworniki, Białe oraz Małe Karpaty i 24 sierpnia w Devinie osiągnął
koniec łańcucha karpackiego. Składamy Piotrowi Gawłowskiemu gratulacje!
Zarząd naszego Oddziału był organizatorem VII posiedzenia Zarządu Głównego PTT
na Mładej Horze, 11-12 października. Obrady dotyczyły spraw organizacyjnych
i prawnych, Dni Gór 2003 oraz harmonogramu prac Zarządu Głównego na rok 2004.
Kolejne posiedzenie Zarządu Głównego odbędzie się w Krakowie, 24 stycznia 2004r.
w Collegium Novum UJ. W programie m.in. sprawozdanie ZG za rok 2003, projekty
planu pracy i preliminarza budżetowego ZG na rok 2004, przygotowania do VI Zjazdu
PTT. Po posiedzeniu spotkanie opłatkowe. Zapraszamy członków naszego Oddziału,
posiedzenie jest otwarte dla wszystkich członków PTT.
Z przyczyn technicznych (awaria komputera prezesa), niestety nie udało się wysłać
naszego BIULETYNU przed Świętami Bożego Narodzenia.

Bielsko-Biała, w grudniu 2003 roku
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