Po Walnym Zgromadzeniu członków Oddziału
27 marca 2008 r. odbyło się Walne Zgromadzenie członków podczas którego wybrano
władze Oddziału na kolejną kadencję 2008‐2010.
Zgromadzeniu przewodniczył Marian Tadeusz Bielecki ‐ członek honorowy PTT, a wśród
przybyłych gościliśmy Józefa Michlika ‐ Bacę z Mładej Hory oraz przedstawicieli Zarządu
Głównego PTT: Nikodema Frodymę (sekretarza ZG PTT) i Barbarę Baran.
Ustępujący prezes Jan Weigel przedstawił sprawozdanie Zarządu Oddziału za mijającą
kadencję. Komisja Rewizyjna zapoznała zebranych ze sprawozdaniem, po czym zawnioskowała
o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Wniosek został przyjęty.
Walne zgromadzenie podjęło uchwałę o zmianie statutu, dostosowując go do zmian przyję‐
tych podczas VI Zjazdu Delegatow PTT w listopadzie 2004 roku i Nadzwyczajnego Zjazdu
w paździeniku 2005 r.
Prezesem Oddziału na kadencję 2008‐2010 został wybrany Szymon Baron.
Nowowybrany Prezes złożył wniosek o uhonorowanie ustępującego prezesa, Jana Weigla,
godnością Prezesa Honorowego Oddziału. Wniosek przyjęto przez aklamację.
W skład Zarządu, który ukonstytuował się 2 kwietnia 2008 r. weszli ponadto: Kazimierz
Opyrchał (wiceprezes), Janusz Badura (sekretarz), Irena Jędrysik‐Misztal (skarbnik) oraz
Małgorzata Czernecka, Barbara Kania, Agnieszka Kubica i Zygmunt Żydek (członkowie).
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Zarząd Oddziału PTT w Bielsku‐Białej na kadencję 2008‐2010, od lewej: Z. Żydek, A. Kubica, K. Opyrchał,
Sz. Baron, B. Kania, J. Badura, M. Czernecka, I. Jędrysik‐Misztal, J. Weigel (fot. Mirosław Kulak)

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Janusz Machulik (przewodniczący), Jan Sieńczak
(z‐ca przewodniczącego) i Roman Bułka (sekretarz).
W skład Sądu Koleżeńskiego weszli: Janusz Kwiatkowski (przewodniczący), Andrzej
Popowicz (z‐ca przewodniczącego) i Marian Tadeusz Bielecki (sekretarz).

Witamy w naszym gronie

a dres :

43‐300 Bielsko‐Biała
ul. 3 Maja 1

W 2008 roku do naszego Oddziału wstąpili Barbara Kania, Agnieszka Kubica, Aniela
Baron, Mateusz Badura, Jakub Wydrych, Helena Marszałek, Szymon Imielski, Agnieszka Kliś,
Tomasz Węgrzyn, Ewa Handzlik i Artur Duława. Serdecznie witamy w naszym gronie!
Z ogromnym żalem informujemy, że w bieżącym roku zmarło dwóch członków naszego
Oddziału: śp. Tadeusz Marek i Bogdan Krauze. Cześć Ich pamięci!

Światowy Dzień Turystyki w Bielsku‐Białej
s potka ni a członków:

czwartek, 18:00 ‐ 20:00
e‐mail:

bielsko@ptt.org.pl

26 września 2008 r. w Książnicy Beskidzkiej odbyło się doroczne spotkanie bielskich
środowisk turystycznych z okazji Światowego Dnia Turystyki. Podczas spotkania nasz
Oddział był reprezentowany przez prezesa Szymona Barona i sekretarza Janusza Badurę.
Janusz Badura został uhonorowany przez Prezydenta Miasta wyróżnieniem za zasługi
dla rozwoju turystyki w Bielsku‐Białej. Serdecznie gratulujemy.

Wycieczka do Kopalni Soli w Bochni i zamku w Nowym Wiśniczu ‐ zaproszenie
W dniu 12 października 2008 r. (niedziela) zapraszamy na wycieczkę autokarową do Kopalni Soli w Bochni i zamku
w Nowym Wiśniczu. Koszt wycieczki wynosi 45 zł dla dorosłych oraz 35 zł dla dzieci i młodzieży szkolnej. Cena zawiera
dopłatę do kosztów przejazdu autokarem, koszt biletów wstępu do kopalni i zamku oraz ubezpieczenie NW.
Zgłoszenia na wycieczkę przyjmuje Szymon Baron (w lokalu Oddziału oraz telefonicznie: 661‐536‐667) do dnia 8 paź‐
dziernika 2008 r. (środa). Liczba miejsc ograniczona ‐ zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania liczby miejsc w autokarze.
Decyduje kolejność zgłoszenia i dokonania wpłaty.
Informacje o wycieczkach można znaleźć na stronie internetowej: www.bielsko.ptt.org.pl.

Spotkanie autorskie z Anną Czerwińską ‐ zaproszenie
Zapraszamy na spotkanie autorskie z Anną Czerwińską, wybitną polską himalaistką, które odbędzie się 27 paździer‐
nika 2008 r. o 18:00 w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku‐Białej. Prelekcja pt. „Góry Pani Ani” z projekcją slajdów połączona
jest z promocją najnowszej książki Anny Czerwińskiej „GórFanka” oraz projekcją filmu „Przypadki Pani Ani”.
Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu. Na miejscu będzie można zdobyć autograf himalaistki.

Wystawa obrazów Emila Mlynarcika ‐ zaproszenie
W dniu 4 listopada 2008 r. o godz. 18:00 zapraszamy na wernisaż wystawy malarstwa o tematyce tatrzańskiej
i podtatrzańskiej, której autorem jest znany słowacki malarz Emil Mlynarcik. Podczas wernisażu zapraszamy na wino,
herbatę, kawę i ciasteczka.
Wystawa w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku‐Białej będzie czynna do końca listopada br.

35‐lecie Śląskiej Wyprawy w Hindukusz Wysoki w „Chacie pod Kwiatkiem”
W bieżącym roku mija 35. rocznica ŚLĄSKIEJ WYPRAWY W HINDUKUSZ WYSOKI – 1973. Jan Weigel organizuje
spotkanie jubileuszowe, które odbędzie się w dniach 18‐19 października 2008 roku w Zawoi w Stacji Turystycznej
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego „Chata pod Kwiatkiem”.
Program turystyczny przewiduje zwiedzanie Zawoi, muzeum Babiogórskiego Parku Narodowego oraz skansenu na
Markowych Rówienkach, ewentualnie wycieczkę na Policę. W sobotę o godzinie 18:00 planowana jest wspólna kolacja,
wieczór wspomnień i projekcja przeźroczy z wyprawy, w której uczestniczyło kilku członków naszego Oddziału.
Zgłoszenia przyjmuje Jan Weigel w lokalu klubowym (czwartek, godz. 18:00 – 20:00), telefonicznie (0‐33/822‐80‐91
oraz 601‐190‐511) lub internetowo (bielskiklubalp@wp.pl). Ze względu na konieczność rezerwacji noclegów i zamówienia
kolacji, zgłoszenia udziału oraz wpłatę 40 zł od osoby należy dokonać najpóźniej do 9 października 2008 r.
Cena za nocleg 20 zł, wspólna kolacja 20 zł od osoby. Pozostałe posiłki we własnym zakresie, w „Chacie” jest duża
kuchnia turystyczna i jadalnia. Ilość miejsc ograniczona.

Pamiętnik PTT ‐ tom 15/16
Ukazał się „Pamiętnik PTT ‐ tom 15/16” za lata 2006‐2007. Tematem przewodnim tomu jest stulecie „nowego”
schroniska nad Morskim Okiem. W tomie znajdują się ponadto stałe działy: „Człowiek i góry”, „Dziedzictwo”, „Ocalić
od zapomnienia”, „Rocznice”, „TOPR” oraz „Kronika PTT”.
„Pamiętnik PTT” można nabyć w lokalu Oddziału w cenie 25 zł. Tych, którzy jeszcze nie posiadają najnowszego tomu
naszego rocznika, zachęcamy do zakupu.

1% podatku na OPP
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy propagowali akcję „1% dla OPP”. Dziękujemy zarówno wpłacającym na rzecz
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, jak i współpracującego z nami Bielskiego Klubu Alpinistycznego.
Gorąco zachęcamy do wpłat w 2009 roku.

Biuletyn Informacyjny ‐ co dalej?
Wraz z końcem ubiegłej kadencji Jan Weigel zrezygnował z funkcji redaktora naszego biuletynu. Przez 15 lat, począwszy
od 1993 roku ukazały się pod jego redakcją łącznie 53 numery „Biuletynu Informacyjnego”. Dziękujemy.
Bieżący, 54‐ty numer „Biuletynu Informacyjnego”, w nieco zmienionej szacie graficznej, został przygotowany i zreda‐
gowany przez Szymona Barona.
Dotychczas w naszej gazetce dominowały aktualności ‐ zaproszenia i informacje o ciekawych wydarzeniach. O przekształ‐
ceniu naszego Biuletynu Informacyjnego w gazetkę o charakterze nie tylko informacyjnym mówiliśmy już od 2004 roku.
Wraz z nową kadencją chcielibyśmy więc zmienić dotychczasową formułę. Oprócz aktualności znalazłoby się miejsce na artykuły
i nowe działy, o ile oczywiście znajdą się chętni do pracy. Zachęcamy do podjęcia wyzwania i współtworzenia naszego
„Biuletynu Informacyjnego” poprzez pisanie artykułów, przesyłanie ciekawych informacji, pracę w redakcji. Wszystkich zainte‐
resowanych prosimy o kontakt z prezesem Oddziału, Szymonem Baronem (tel. 661‐536‐667, e‐mail: szymek@ptt.org.pl).
30 września 2008 r.

Z tatrzańskim pozdrowieniem,
Zarząd Oddziału PTT w Bielsku‐Białej

