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Polskie
Towarzystwo
Tatrzańskie

Oddział w Bielsku-Białej

BIULETYN
INFORMACYJNY

nr 1/2005

43-300 Bielsko-Biała
ul. 3 Maja 1

spotkania członków:
czwartek w godz. 18-20

e-mail:
ptt_bielsko@poczta.onet.pl

Zarząd Oddziału  zwołuje  na  dzień  31 marca 2005 roku (czwartek)
        Walne Zgromadzenie Członków Oddziału.

Zgromadzenie odbędzie się w lokalu Oddziału. Początek zgromadzenia
o godz. 17:00 w pierwszym terminie. W przypadku nieobecności
w pierwszym terminie więcej niż połowy członków uprawnionych do
głosowania, zgromadzenie rozpocznie się w drugim terminie o godz.
17:15, a uchwały będą ważne bez względu na liczbę członków
obecnych na zgromadzeniu.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zgromadzenia i wybór przewodniczącego oraz sekretarza

zgromadzenia.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
4. Sprawozdanie ustępujących władz Oddziału: Zarządu, Komisji

Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.
5. Dyskusja nad sprawozdaniami.
6. Głosowanie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu

Zarządowi Oddziału.
7. Wybory nowych władz Oddziału. Prezesa, Zarządu, Komisji

Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
8. Sprawy bieżące Oddziału i Zarządu Głównego PTT.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie zgromadzenia.

Prosimy o niezawodne i punktualne przybycie.

W związku z wyróżnieniem Oddziału PTT w Bielsku-Białej
odznaką honorową „za zasługi dla turystyki”, przyznaną przez
Ministra Gospodarki i Pracy, otrzymaliśmy gratulacje od Pana
Zbigniewa Michniowskiego, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz od
kilku Naczelników Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. List gratulacyjny
Zastępcy Prezydenta Miasta publikujemy na ostatniej stronie naszego
biuletynu. Dziękujemy za wyrazy uznania!  Pan Ryszard Radwan,
Naczelnik Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki, przekazał członkom
Zarządu Oddziału koszulki z logo Bielska-Białej.

VI Zjazd Delegatów PTT ogłosił rok 2005 Rokiem
Walerego Eliasza. W ten sposób chcemy przywrócić pamięć temu
wielce zasłużonemu dla Tatr artyście i działaczowi Towarzystwa
Tatrzańskiego, który zmarł sto lat temu, 22 marca 1905 roku. Program
obchodów Roku Walerego Eliasza zostanie podany w biuletynie ZG PTT
„CO SŁYCHAĆ”.

Zarząd Oddziału zamierza aktywnie włączyć nasz Oddział
w jubileuszowe obchody Roku Walerego Eliasza.

W m-ach styczeń i luty br. wstąpili do naszego Oddziału:
 Bogdan Krauze, znany taternik i alpinista, instruktor taternictwa

PZA, prowadzący Szkołę Alpinizmu „OSTANIEC” w Podlesiach,
 Łukasz Kałwa, student Akademii Górniczo-Hutniczej.

Serdecznie witamy w naszym gronie!
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Przepisy podatkowe wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie, dają osobom fizycznym płacącym podatek dochodowy możliwość
pomniejszenia tego podatku o wpłaty na rzecz organizacji pożytku
publicznego (w skrócie OPP).

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie spełnia wymogi ustawy i Zarząd Główny PTT
ponownie złożył w miesiącu styczniu br. wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego
o zarejestrowanie naszego Towarzystwa jako OPP. Czekamy na postanowienie sądu.

Apelujemy do wszystkich członków naszego Oddziału o wstrzymanie się
z rozliczeniem podatkowym za rok 2004 i wpłacenie darowizny na pożytek
publiczny na rzecz Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Wpłata musi być
dokonana do dnia złożenia zeznania za rok 2004.

Po otrzymaniu informacji o przyznaniu Polskiemu Towarzystwu Tatrzańskiemu
statusu OPP, niezwłocznie zawiadomimy o tym członków naszego Oddziału oraz
dokładnie poinformujemy o sposobie przekazania tej darowizny.

Posiedzenie Zarządu Głównego PTT w dniach 13-14 maja 2005 roku
odbędzie się w Stacji Turystycznej PTT „Chata pod Kwiatkiem” w Zawoi.
Organizatorem posiedzenia jest nasz Oddział. W programie: spotkanie z Dyrektorem
Babiogórskiego Parku Narodowego oraz wycieczka na Babią Górę.

Członkowie Oddziału zainteresowani udziałem w posiedzeniu, proszeni są
o skontaktowanie się z Prezesem Oddziału.

Zarząd Oddziału opracował i złożył w pierwszych dniach stycznia br. cztery
wnioski o przyznanie w roku 2005 dotacji ze środków Gminy Bielsko-Biała
na realizację zadań publicznych w zakresie:

 doszkalania przewodników, pilotów wycieczek i społecznej kadry turystycznej,
 upowszechniania aktywnej turystyki wśród mieszkańców Bielska-Białej,
 upowszechniania krajoznawstwa wśród mieszkańców Bielska-Białej,
 organizacji imprez turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa w środowisku dzieci

i młodzieży (konkurs wiedzy o Bielsku-Białej i Podbeskidziu).
Ponadto Oddział nasz będzie uczestniczył w realizowanym przez Bielski Klub

Alpinistyczny cyklu spotkań, wystaw i projekcji filmów pod nazwą „Wspaniały świat
gór wysokich”. Na projekt ten dotacja została już przyznana.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich członków naszego Oddziału
o współpracę i pomoc w realizacji projektów.

Strona internetowa naszego Oddziału (http://www.bielsko.ptt.org.pl/) na
serwerze Zarządu Głównego PTT, powstała 04 kwietnia 2002 roku.

Szymon Baron, redaktor strony, informuje, że 26 stycznia 2005 r. o godz.
21:16’ 59” nastąpiło dwutysięczne wejście na naszą witrynę. W ciągu 891 dni,
w czasie których była ona dostępna w sieci, odwiedziło 2006 osób, co daje średnio
2,25 osoby na dzień. Ilość wejść w poszczególnych latach wynosiła: w roku 2002 - 291
wejść, w roku 2003 - 781 wejść, w roku 2004 – 825 wejść i w roku 2005 - 110 wejść
(do dnia 27 stycznia).
 Nasza strona jest odwiedzana przede wszystkim przez osoby z miast, gdzie
działa PTT. Najwięcej wejść nastąpiło z Bielska-Biała  (243 wejścia, t.j. ponad 12%
ogólnej liczby wejść), a ponadto z Nowego Sącza, Katowic, Krakowa, Warszawy,
Gliwic, Tarnobrzegu, Mielca i Poznania.
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Poza wejściami z domen polskich (76% ogólnej liczby wejść) stronę odwiedzają
także internauci z USA, Belgii i Szwecji. Pojedyncze wejścia nastąpiły z: Austrii, Francji,
Niemiec, Rumunii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii oraz Włoch, a nawet z Japonii, Tajwanu
i Republiki Południowej Afryki.

Szymon Baron zachęca wszystkich do współpracy w redagowaniu naszej strony,
abyśmy na kolejne 2000 wejść nie musieli czekać kolejne 3 lata. Czeka na artykuły
i materiały na stronę, a także opinie i komentarze.

Prosimy członków Oddziału o podanie swoich adresów e-mailowych.
Korzystanie z poczty elektronicznej pozwoli na przyspieszenie obiegu informacji oraz
przynajmniej częściowe obniżenie coraz wyższych kosztów wysyłki korespondencji.

Szymon Baron i Zygmunt Żydek przygotowali plan wycieczek naszego
Oddziału na rok 2005. W styczniu odbyła się wycieczka na Magurkę, a w lutym
zrealizowane zostały dwie wycieczki: na Wielką Raczę oraz na Mładą Horę i Wielką
Rycerzową.

W dniach 19-20 marca br. planujemy zorganizowanie wycieczki pod nazwą
„Wiosenne wejście na Babią Górę”. Zgłoszenia przyjmuje prezes Oddziału.

 
Przypominamy Koleżankom i Kolegom o obowiązku zapłacenia składki

członkowskiej za rok 2005, jak również o uregulowaniu ewentualnych zaległości
z lat ubiegłych. Wysokość składki pozostaje bez zmian od roku 2001.

Oddział PTT „Beskid” w Nowym Sączu organizuje w dniach 15-31 lipca 2005r.
wyprawę w Alpy Julijskie i Dolomity. W programie m.in. w Alpach Julijskich
wejścia na Prisojnik, Razor i Triglav, a w Dolomitach wejścia na Marmoladę, Monte
Patero i Tofanę di Rozes (ferratą Giovanni Lipella) oraz przejścia kilku innych ferrat:
Ivano Dibona, Brygata Tridentina, Alleghesi i Attillio Tissi.

Orientacyjna cena: 270 zł + 160 euro od osoby. Liczba miejsc ograniczona,
decyduje kolejność zgłoszeń + wpłata 100 zł zaliczki. Szczegóły na tablicy ogłoszeń
w naszym lokalu.

Zbliżają się Święta Wielkanocne.
Zarząd Oddziału życzy wszystkim
Koleżankom i Kolegom radosnego
i pogodnego świętowania ….

Bielsko-Biała, w marcu 2005 roku




