18 stycznia 2007 roku (czwartek) o godz. 17:00 zapraszamy na

WSPÓLNE

ZEBRANIE

CZŁONKÓW

Oddziału PTT w Bielsku-Białej oraz Bielskiego Klubu Alpinistycznego.
Zebranie odbędzie się w naszym lokalu.
W programie: referat „Jubileusze 2006” oraz sprawy bieżące.
Po zebraniu tradycyjne spotkanie opłatkowe. Prosimy
o przyniesienie niezbędnych dóbr konsumpcyjnych ….

óóó

W roku 2006 w poczet członków naszego Oddziału wstąpili:
Małgorzata Czernecka, Monika Baron i Kornelia Duława.
Serdecznie witamy w naszym gronie!

óóó

23 września 2006 roku, w Szczyrku, w zabytkowym kościele św.
Jakuba odbył się ślub Moniki i Szymona Baronów.
Szczęść Boże Młodej Parze!

óóó

Z okazji obchodów Światowego Dnia Turystyki w 2006 roku
Prezydent Miasta Bielska-Białej zaprosił przedstawicieli naszego
Oddziału na spotkanie. Na wniosek Oddziału PTT w Bielsku-Białej
Zygmunt Żydek, członek Zarządu Oddziału, otrzymał wyróżnienie
Prezydenta Miasta za zasługi dla rozwoju turystyki w Bielsku-Białej.

óóó

Polskie
Towarzystwo
Tatrzańskie
Oddział w Bielsku-Białej

BIULETYN
INFORMACYJNY
nr 1/2007

43-300 Bielsko-Biała
ul. 3 Maja 1
spotkania członków:
czwartek w godz. 18-20
e-mail:
ptt_bielsko@poczta.onet.pl

Podajemy harmonogram posiedzeń Zarządu Głównego PTT
w 2007 roku:
- 13 stycznia w Krakowie,
- 12 maja w Roztoce,
- 13 października w Bielsku-Białej.
DNI GÓR PTT oraz Ogólnopolskie Spotkanie Członków PTT
odbędą się w dniach 28-29 września 2007 r. w Górach Świętokrzyskich.

óóó

VII ZJAZD DELEGATÓW PTT zwołany został na 17-18
listopada 2007 r. w Zakopanem.
Oddziałowi PTT w Bielsku-Białej przysługuje wybór 7 delegatów.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, na którym dokonamy
wyboru delegatów, Zarząd Oddziału zamierza zwołać w październiku br.

óóó

Zarząd Główny PTT zobowiązał wszystkie Oddziały do zapłacenia
t.zw. odpisu od składek członkowskich za bieżący rok do końca czerwca
2007 r. Prosimy zatem Koleżanki i Kolegów o uiszczenie składki
członkowskiej za bieżący rok w pierwszym lub drugim kwartale.
Przypominamy, że wysokość składki od wielu lat pozostaje
bez zmian i wynosi: 40 zł normalna, 30 zł ulgowa dla emerytów i 20 zł
ulgowa dla młodzieży szkolnej i akademickiej.
Składkę można uiścić w czasie spotkań czwartkowych w naszym
lokalu lub wpłacić na rachunek bankowy Oddziału PTT w Bielsku-Białej
nr 02 1370 1082 0000 1701 4444 9700 w Banku Inicjatyw
Społeczno-Ekonomicznych, Oddział w Bielsku-Białej.

óóó

25 lat temu, w dniach 10-11 października 1981 roku w Krakowie odbył się Krajowy
Sejmik Obywatelskiego Komitetu Reaktywowania PTT, na którym postanowiono
ponownie powołać do istnienia Polskie Towarzystwo Tatrzańskie.
7 października 2006 roku w Klubie Stowarzyszenia Dziennikarzy „Pod Gruszką” w
Krakowie, Zarząd Główny zorganizował rocznicowe spotkanie z udziałem
uczestników Sejmiku OKR PTT.
Z naszego Oddziału w spotkaniu uczestniczyli Janusz Badura, Roman Bułka,
Janusz Kwiatkowski i Jan Weigel.

óóó

Oddział PTT im. Tytusa Chałubińskiego w Radomiu, dla przybliżenia członkom i
sympatykom PTT osoby swego patrona, ustanowił odznakę krajoznawczą jego
imienia. Jest to element przygotowań do zorganizowania w 2009 roku w naszym
Towarzystwie „ROKU CHAŁUBIŃSKIEGO”.
Warunkiem zdobycia tej odznaki jest odwiedzenie miejsc związanych z życiem i
działalnością dr. Tytusa Chałubińskiego w Radomiu, Warszawie i Zakopanem, odbycie
co najmniej dwóch wycieczek oraz udział w rajdzie „Perciami ku Wierchom”.
Szczegółowy regulamin odznaki znajduje się w lokalu naszego Oddziału.

óóó

Ustanowiona została nowa Górska Odznaka Turystyczna PTT „KU
WIERCHOM”. Celem odznaki jest zachęcanie dzieci do poznawania polskich gór,
uprawiania turystyki i krajoznawstwa, a także informacja o istnieniu i działalności PTT.
Jednostopniowa odznaka przeznaczona jest dla dzieci od 8 do 14 lat i może być
zdobywana w ciągu całego roku, w Karpatach, Sudetach i Górach Świętokrzyskich.
Warunkiem zdobycia GOT PTT „Ku Wierchom” jest spędzenie 12 godzin na szlakach
górskich (wg czasu przewodnikowego). Z regulaminem oraz odznaką można się
zapoznać w naszym lokalu.
Dodajmy, że odznaka GOT PTT „Ku Wierchom” jest bardzo ładna!

óóó

Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie zaprasza na wystawę
„Tatry i Podhale w twórczości artystycznej Walerego Eljasza
Radzikowskiego”. Zachęcamy gorąco do obejrzenia tej najpełniejszej wystawy
twórczości Eljasza, prezentowanej na tle rekwizytów z końca XIX wieku.
Gmach Muzeum znajduje się przy ul. Krakowskiej 46. Wystawa będzie czynna
do 18 maja 2007 roku.

óóó

Ustawa o działalności pożytku publicznego daje każdemu z nas możliwość
przekazania na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) 1% podatku.
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie otrzymało status OPP na początku 2006 roku.
Jak to zrobić? Przeczytaj nasze pismo PTT-BB/1/2007 z dnia 2 stycznia 2007r.,
które załączamy do niniejszego BIULETYNU.
Z tatrzańskimi pozdrowieniami,
Zarząd Oddziału PTT w Bielsku-Białej
Bielsko-Biała, w styczniu 2007 roku

