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Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału wybrało
siedmiu delegatów: Janusza Badurę, Szymona Barona, Mariana T.
Bieleckiego, Józefa Kittnera, Kazimierza Opyrchała, Jana Weigla
i Zygmunta Żydka, którzy reprezentowali nasz Oddział na Zjeździe
Delegatów PTT w Zakopanem w dniu 12 listopada 2004 roku.
Szczegółowe sprawozdanie ze Zjazdu nasi delegaci złożą na najbliższym
zebraniu członków Oddziału.
Walny Zjazd nadał godność członka honorowego Marianowi
Tadeuszowi Bieleckiemu. Resortową odznaką honorową „za
zasługi dla turystyki” wyróżniony został Kazimierz Opyrchał,
a „złotą odznaką PTT z kosówką” wyróżniono Irenę Jędrysik-
Misztal, Janusza Badurę i Zygmunta Żydka.  G r a t u l u j e m y !
Z okazji 80-lecia utworzenia PTT w Bielsku-Białej i w uznaniu zasług dla
rozwoju turystki odznaką honorową „za zasługi dla turystyki”
wyróżniono również Oddział PTT w Bielsku-Białej.
Na wniosek Kazimierza Opyrchała, przewodniczącego Głównej Komisji
Rewizyjnej, Walny Zjazd udzielił absolutorium ustępującym Zarządowi
Głównemu. Delegaci zdecydowali „odchudzić” Zarząd Główny, który
w obecnej kadencji będzie liczył tylko 15 osób.  Prezesem PTT
ponownie został wybrany Antoni L. Dawidowicz, a Sekretarzem
Towarzystwa nadal będzie Barbara Morawska-Nowak. Jednym z trzech
wiceprezesów jest Janusz Badura, a w skład Zarządu Głównego
wszedł Szymon Baron. Jan Weigel nie wyraził zgody na ponowne
kandydowanie do Zarządu Głównego PTT, natomiast został wybrany
przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej.

W dniu poprzedzającym Walny Zjazd odbyła się w Zakopanem
okolicznościowa sesja poświęcona 50. rocznicy utworzenia
Tatrzańskiego Parku Narodowego. Szkoda, że w czasie sesji nikt
nie wspominał, że faktycznie park narodowy zaistniał 15 lat wcześniej.
Przygotowania do stworzenia Parku prowadzone były od lat
dwudziestych. Opracowywano założenia, trwał wykup lasów, pojawiała
się nawet nazwa Parku, np. mapa 1:20.000 z 1934r. nosiła tytuł
"Fotogrametryczna mapa Parku Narodowego Tatrzańskiego".
Przejęcie przez Polskę w 1938r. około 70 km2 Tatr Jaworzyńskich
położyło podwaliny pod realizację idei Parku Narodowego
Tatrzańskiego. W dniu 2 czerwca 1939r. minister rolnictwa wydał
zarządzenie "O uznaniu lasów państwowych na obszarze Nadleśnictwa
Jaworzyna i Zakopane (...) za lasy ochronne i o utworzeniu jednostki
organizacyjnej szczególnej pod nazwą »Park Przyrody w Tatrach«".

Park Przyrody w Tatrach nie był jeszcze parkiem narodowym, ale
stanowił decydujący krok w kierunku jego powołania. Po wojnie wrócił
raz jeszcze, w postaci zadekretowanego przez Ministerstwo Leśnictwa
z dniem 1 października 1947r. "Tatrzańskiego Parku Narodowego".  Od
lat 50. o Parku Przyrody w Tatrach nie wspominano - celowo, gdyż
władza ludowa nie chciała się z nikim dzielić zasługą utworzenia TPN.
Amnezja była tak głęboka, że jeszcze w wydanej w 1996 roku 800-
stronicowej księdze "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego"
(wydawca TPN) brak o nim nawet wzmianki! W przypadające na ten rok
50-lecie przypomnijmy więc, że tak naprawdę jubilat jest starszy,
i to o całe 15 lat. (Józef Nyka, „GŁOS SENIORA”)



W dniu 24 września 2004r., w ramach obchodów Światowego Dnia Turystyki, odbyło się
spotkanie działaczy bielsko-bialskiego środowiska turystycznego, podczas którego
Prezydent Miasta Bielska-Białej wręczył Kazimierzowi Opyrchałowi i Janowi
Weiglowi wyróżnienia „za osobiste zaangażowanie w działania na rzecz integracji
europejskiej poprzez popularyzowanie idei ruchu turystycznego oraz promowanie walorów
turystycznych Podbeskidzia”.

W dniach 11-12 grudnia 2004r. w Stacji Turystycznej „Chata pod Kwiatkiem” w Zawoi
grupa członków Oddziału świętowała 80. rocznicę utworzenia Polskiego
Towarzystwa Tatrzańskiego w Bielsku-Białej oraz 80-lecie urodzin trzech naszych
jubilatów: Mariana T. Bieleckiego, Tadeusza Marka i Kazimierza Opyrchała.

Wysokość składki członkowskiej w roku 2005 pozostaje bez zmian: 40 zł normalna,
30 zł ulgowa dla emerytów i 20 zł ulgowa dla młodzieży szkolnej i akademickiej. Prosimy
o uregulowanie zaległości oraz zapłacenie składki za rok 2005 w I. kwartale.

W lokalu Oddziału można nabyć nowy rocznik „PAMIĘTNIKA PTT” (nr 12), w cenie
25 zł.  Dostępne są roczniki archiwalne.
Polecamy również kalendarz pocztówkowy, panoramiczny „Tatry” na rok 2005,
z nadrukiem „80 lat Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Bielsku-Białej”, w cenie 9 zł.
Kalendarz formatu 23 x 15 cm zawiera 12 pięknych panoram szczytów tatrzańskich.

Serdecznie zapraszamy w dniu  07  stycznia  2005 roku (piątek)  o  godzinie 17:00  na
WSPÓLNE ZEBRANIE CZŁONKÓW NASZEGO ODDZIAŁU

oraz CZŁONKÓW BIELSKIEGO KLUBU ALPINISTYCZNEGO.
Zebranie odbędzie się w lokalu naszych stowarzyszeń. W programie: relacje ze Zjazdu
Delegatów PTT oraz Walnego Zjazdu Polskiego Związku Alpinizmu, „Stulecie pierwszego
zimowego wejścia Żlebem Karczmarza na Gerlach” oraz sprawy bieżące.
Po zebraniu tradycyjne spotkanie opłatkowe. Prosimy o przyniesienie niezbędnych
dóbr konsumpcyjnych …..

Speleoklub Bielsko-Biała zaprasza na biwak zimowy w dniu 8 stycznia 2005r.
w Gorcach (na zachód od Turbacza). Szczegóły na tablicy informacyjnej w lokalu Oddziału.

Weszło w życie „Zarządzenie Dyrektora TPN z 30 listopada 2004r. w sprawie ruchu
pieszego oraz uprawiania narciarstwa na terenie TPN”. Dokument zezwala na uprawianie
na terenie Parku turystyki pieszej i narciarskiej na znakowanych szlakach (z wyjątkiem
trzech), niezależnie od pogody i zagrożenia lawinowego. Turysta musi zdawać sobie
sprawę, że to on podejmuje decyzję o wyjściu w góry i on ponosi ewentualne
skutki tej decyzji. Z zarządzenia można zapoznać się w naszym lokalu.

Drogie Koleżanki! Drodzy Koledzy! Przyjmijcie najlepsze życzenia z okazji
zbliżającego się NOWEGO ROKU 2005. Niech przyniesie Wam spełnienie
wszystkich pragnień i marzeń, przede  wszystkim górskich!

Zarząd  Oddziału
Bielsko-Biała, 31 grudniu 2004 roku


