W związku z VII Zjazdem Delegatów PTT, który odbędzie się
w Zakopanem w dniach 17-18 listopada 2004 roku, Zarząd Oddziału
zwołuje na dzień 13 września 2007 roku (czwartek)
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału.
Zgromadzenie odbędzie się w lokalu Oddziału w Bielsku-Białej przy
ul. 3 Maja 1. Początek obrad o godz. 17:00 w pierwszym terminie.
W przypadku nieobecności co najmniej ½ liczby członków zrzeszonych
w naszym Oddziale, zebranie odbędzie 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.
2. Wybór przewodniczącego oraz sekretarza zgromadzenia.
3. Uchwalenie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
5. Wybór delegatów Oddziału na VII Zjazd Delegatów PTT.
6. Uchwalenie wniosków na VII Zjazd Delegatów PTT.
7. Bieżące sprawy Oddziału i Zarządu Głównego.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie zgromadzenia.
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Serdecznie zapraszamy wszystkich członków naszego Oddziału oraz
prosimy o wcześniejsze zgłaszanie wniosków oraz propozycji zmian
w statucie do rozpatrzenia przez Zjazd.
Zgodnie z kluczem wyborczym i stanem opłacenia składek za rok 2006,
naszemu Oddziałowi przysługuje wybór 7 delegatów.
W przypadku braku możliwości przybycia na nadzwyczajne walne
zgromadzenie, zainteresowani udziałem w VII Zjeździe w charakterze
delegata, winni dostarczyć Zarządowi Oddziału pisemną zgodę na
kandydowanie.
Organizatorem VII Zjazdu Delegatów PTT jest Zarząd Oddziału PTT im.
T. Chałubińskiego w Radomiu. Dwudniowy Zjazd odbędzie się w
Zakopanem, przy ul. Ciągłówka 11, w Nauczycielskim Centrum
Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym.
Rezerwacja dla delegatów obejmuje:
nocleg 16/17 listopada (z piątku na sobotę),
17 listopada wspólne śniadanie,
17 listopada, w przerwie między obradami wspólny obiad,
17 listopada, w godzinach wieczornych, wspólna kolacja,
nocleg 17/18 listopada (z soboty na niedzielę),
18 listopada wspólne śniadanie (po którym dalszy ciąg obrad).
Koszt uczestnictwa delegata (posiłki oraz nocleg w pokoju z pełnym
węzłem sanitarnym) wynosi 100 zł plus opłata klimatyzacyjna 1,50 zł
za dobę.
Zarząd Oddziału wpłacił już zaliczkę w wysokości 50% kosztów
noclegów i wyżywienia za siedmiu delegatów naszego Oddziału.
Pozostałe koszty pokryją delegaci we własnym zakresie.
Z tatrzańskimi pozdrowieniami!

spotkania członków:
czwartki w godz.18-20
e-mail:
ptt_bielsko@poczta.onet.pl

Bielsko-Biała, 23 sierpnia 2007 roku

ZARZĄD ODDZIAŁU

VIII DNI GÓR POLSKIEGO TOWARZYSTWA TATRZAŃSKIEGO
Góry Świętokrzyskie, 28-30 września 2007r.
Organizatorem VIII DNI GÓR jest Oddział PTT im. Tytusa Chałubińskiego w Radomiu.
Informacje: Waldemar Skórnicki, tel. 507 974 959, e-mail: T.Chalubinski_PTT@interia.pl
Program:
28.09.2007 od godz. 10:00 przyjmowanie uczestników w Bazie DNI GÓR PTT
godz. 14:00 wyjazd autokarem do Mąchocic; piesza wycieczka: Mąchocice –
Radostowa – Wymyślona – Kraiński Grzbiet - Święta Katarzyna (kościół i
klasztor OO. Bernardynów)
wieczorem ognisko
29.09.2007 godz. 8:30 wyjazd autokarem do Nowej Słupi; piesza wycieczka: Nowa Słupia
– Święty Krzyż (sanktuarium)– Przełęcz Hucka – Łysica – Święta Katarzyna
wieczorem ognisko
30.09.2007 godz. 9:00 msza św. w intencji PTT
godz. 10:00 wycieczka autokarowa: Święta Katarzyna – Bodzentyn –
Wąchock (Opactwo Cystersów) – pomnik Jana Piwnicznego „Ponurego –
Uroczysko Wykus
Bazą VIII DNI GÓR PTT jest Palotyński Dom Rekolekcyjny „Wieczernik”.
Noclegi w pokojach 2, 3 lub 4-osobowych (z łazienkami) po 25 zł za dobę w Domu
Rekolekcyjnym i na kwaterach prywatnych. Śniadanie 5 zł, obiadokolacja 15 zł.
Opłata za uczestnictwo w VIII DNIACH GÓR PTT 100 zł od osoby, obejmuje noclegi,
wyżywienie i pozostałe koszty. Uczestnicy imprezy ubezpieczają się indywidualnie.
Zgłoszenia pocztą e-mailową na adres organizatorów do 30 sierpnia 2007r.
Wpłaty na konto w PKO BP O/Radom nr 03 1020 4317 0000 5602 0090 8335.

ÕÕÕ
W roku 2007 mija szereg „okrągłych” rocznic:
300 lat temu, 20 kwietnia 1807r. urodził się Wincenty Pol, geograf i etnograf, ojciec
krajoznawstwa; jego wezwanie „W góry, w góry miły bracie, tam swoboda czeka na
Cię” stało się mottem Pamiętników Towarzystwa Tatrzańskiego.
130. rocznicę świętuje „Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego”, który ukazywał
się do roku 1920; w roku 1992 reaktywowane PTT rozpoczęło wydawanie rocznika
„Pamiętnik PTT”, zachowując układ i charakter dawnych roczników TT; wyszło już 14
roczników, w przygotowaniu jest tom 15 (rocznik 2006).
100 lat temu została założona Sekcja Narciarska PTT, początkowo pod nazwą
Zakopiańskie Towarzystwo Łyżwistów, a następnie Zakopiański Oddział Narciarzy TT;
pod nazwą SN PTT sekcji udało się przetrwać przez czasy PRL-u.
100 lat temu zaczęło się ukazywać pismo Sekcji Turystycznej Towarzystwa
Tatrzańskiego „TATERNIK”. Pismo polskiego środowiska taternickiego przetrwało sto
lat i na ironię losu wydaje się być teraz zagrożone. Polski Związek Alpinizmu, mający
się za następcę Sekcji Turystycznej TT i Klubu Wysokogórskiego PTT, rozważa
likwidację „TATERNIKA” w obecnej postaci.
100 lat temu, 28 maja 1907r. urodził się Władysław Midowicz, geograf, meteorolog,
taternik, narciarz wysokogórski, działacz PTT, autor licznych artykułów i przewodników
po Beskidach i Tatrach, jeden z inicjatorów reaktywowania PTT w roku 1981.
95. rocznica założenia Sekcji Ochrony Tatr Towarzystwa Tatrzańskiego.
70 lat temu, 29 marca 1937r. urodził się Karol Szymanowski, jeden z największych
polskich kompozytorów; muzyka góralska zainspirowała go do skomponowania baletu
„Harnasie”.

