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Myśl miesiąca:

"Kiedyś tatuowano niewolników,
teraz niewolnicy sami się tatuują...
Świat się zmienia, a i pranie mózgów działa coraz lepiej."
z internetu

Szanowne koleżanki, koledzy,
podsumowując tegoroczny sezon ogórkowy, to można stwierdzić, że dla rady i komisji
rewizyjnej był on jednak bardzo pracowity. W związku ze śmiercią kolegi mgr. St.
Macoszka do funkcji szefa komisji rewizyjnej dokooptowana została koleżanka mgr.
Monika Wojnar. Oczywiście nie obyło się to bez biurokratycznych zgrzytów, w wyniku
których musieliśmy między innymi założyć „datową schrankę” dla PTM-u, bo z prywatnej
wysłane dokumenty są nieważne, odwiedzić pocztę, by uwierzytelnić podpisy na
stosownych dokumentach. Skokowy wzrost opłat za dotychczasowe konto bankowe
prowadzone u „Czeskiej sporzitelny” zmusił nas do zmiany banku. Zostaliśmy klientami
FIO banku, który zaproponował dużo korzystniejsze warunki. Poza tym w Krakowie
odebraliśmy dar w postaci literatury fachowej od wydawnictwa Medycyna Praktyczna.
Sporo czasu zajęło nam też przygotowywanie jesiennych spotkań, na które serdecznie
zapraszam. Proszę jednak odpowiedzialnie podejść do prośby organizatorów o zgłaszanie
udziału w naszych spotkaniach. Mam nadzieję, że nie chcecie zostać więźniami czterech
ścian waszego mieszkania…
Na zakończenie do zastanowienia:
„Jeżeli chcesz, będziesz pouczony
Jeśli się przyłożysz, nabędziesz sprawności
Jeśli lubisz słuchać, zrozumiesz
Gdy nakłonisz ucha, staniesz się mądry".
SYRACYDES Stary Testament,
Księga Mądrości 6-25-26
Szczęśliwi ludzie to tacy, którzy nie są świadomi lepszych i większych możliwości, żyją we
własnych światach odpowiednio skrojonych do ich predyspozycji.
Nowy wspaniały świat (1932) (ang. Brave New World)
Aldous Huxley (1894–1963) – angielski prozaik, poeta i eseista.

22.08.2020

Józef Słowik

Zaproszenie
na kolejne spotkanie członków i sympatyków PTM,
które odbędzie się 4 września 2020, początek o godzinie 16,30,
w Konsulacie Generalnym RP, ul. Blahoslavova 4, Ostrawa.

Tematem przewodnim Bachora, co to takiego? Doprawione występem
Zespołu Pieśni i Ruchu Nieskoordynowanego Niezapominajki.
Prosimy o zgłoszenia udziału w tym spotkaniu.
Swój udział zgłaszajcie jak najszybciej, najlepiej formą poczty elektronicznej pod adres
ptmrc@atlas.cz lub SMS-em pod numer 603 744 575.
Wasze zgłoszenie bardzo ułatwi organizatorom (konsulatowi i radzie) odpowiednie
przygotowanie tej imprezy. Późne zgłoszenie uniemożliwi Wam wziąć do ręki owe
Bachora.
Serdecznie zapraszamy!!!

Spotykamy się
2 i 3 października, od 13,00, hotel Fridrich w Cierlicku. Jubileusz 45-lecia istnienia naszego
towarzystwa.
6 listopada, Rybi Dom w Kocobędzu Podoborze. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze.
W związku z tym proszę chętnych do pracy w Radzie PTM oraz Komisji rewizyjnej
o zgłaszanie swych kandydatur. Równocześnie zachęcam do składania propozycji, jak
poprowadzić dalszą działalność naszego towarzystwa.
4 grudnia, Dom PZKO w Karwinie-Frysztacie na wieczór z piosenkami Wojciecha
Młynarskiego zapraszają Czesława i Romuald Gąsiorowie.
Proszę już dziś o zgłaszanie swego udziału, kandydatur, propozycji, najlepiej formą poczty
elektronicznej pod adres ptmrc@atlas.cz lub SMS-em pod numer 603 744 575. Wasze
zgłoszenie bardzo ułatwi pracę organizatorów tych wydarzeń.

Sprawy organizacyjne
Składka członkowska na rok 2020 wynosi dla wszystkich członków 100 Kč. Składkę można
uiścić na naszych spotkaniach lub przesłać na konto PTM

2701840036/2010, FIO Banka
UWAGA od 21.07.2020 zmieniliśmy konto bankowe.
Jako symbol zmienny (variabilní symbol) prosimy podać datę urodzenia w formacie
DD MM RRRR – dzień-miesiąc-rok!
PROSIMY o aktualizacje danych kontaktowych – zmiany adresu, adresu poczty
elektronicznej itp.! Odpowiedni formularz jest dostępny na naszej stronie
www.medics.cz/ptmrc lub ptmrc.virt.cz. Prosimy o przesłanie na adres PTM w RC, 737 01
Český Těšín, ul. Hrabinská 458/33, lub pocztą elektroniczną na adres ptmrc@atlas.cz

