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                                           ZEBRANIE ZARZĄDU 
                                                 1.10.12r.poniedziałek  w godz 19-21 
                                                 „Marchewka”ul.Mostowa 
                                                                                          
Obecni: 
   Anna Czas 
            Maciej Florys 
            Andrzej Grzechynka 
            Krzysztof Kulesza 
         Wojtek Kurzynski 
            Kaziu Liszka 

Rafał Misiuda 
           Tomasz Nodzyński 
           Joanna Widlarz-Popiołek 
Komisja Rewizyjna: 
          Jacek Mizerski 
         Leszek Sułowski 
 
 
1.Wigilia 
W tym roku organizacją spotkania (przed)wigilijnego zajmują się koledzy z SKPG.- dokładna 
data  zostanie podana później 
2.Blachy 
W związku  ze zbliŜającym się końcem  naszego kursu przewodnickiego  i egzaminem 
wewnętrznym, postanowiono powrócic do tradycji wręczania członkom-kandydatom  blach 
„trójkątnych” – ich zamówieniem  zajmie się kol. M.Florys. Podjeto decyzje o zamówieniu  
ok.40szt., takŜe dla osób z poprzednich kursów który tych blach nie otrzymały. 
3.Lecie SKPG-AKPT 
W tym roku organizacją  zajmuje się SKPG. Termin to 17-18 listopada, miejscem Lecia będą 
Koninki. Podczas Lecia odbędzie się  teŜ blachowanie (blachami trójkatnymi) naszych  
nowych członków- kandydatów. W ramach imprezy planujemy takŜe przygotowanie pokazu 
zdjęć z wyjazdu do Swanecji. 
4.Podsumowanie wyjazdu kołowego do Swanecji(Gruzja) 
Kol. T.Nodzyński przedstawił rozliczenie z dofinansowania wyjazdu.Pieniądze które zostały- 
zostaną podzielone między uczestników a tym z nich którzy nie mają opłaconych aktualnych 
składek potrąci się je na ich poczet. Wyjazd został sfinansowany głównie ze środków 
własnych uczestników, poza wsparciem finansowym AKPT otrzymano teŜ pomoc od 
firm:Mediusz, Garmin, Moko,Wierchy i Necco. 
5.Kurs 
Kończy się kurs przewodnicki.Egzaminy wewnętrzne przewidziane są na listopad,a końcowy  
na wiosnę. 
6.Walne Zebranie 



W lutym –marcu 2013 kończy się kadencja obecnego zarządu , z tego powodu rozpoczeto 
dyskusję na temat przygotowań do Walnego Zebrania. Podjeto takŜe temat ew. osobowości 
prawnej AKPT – kol, kol M.Florys i A.Grzechynka maja przygotować swoje opinie na ten 
temat. .Trzeba równieŜ doprowadzić  do końca sprawę regulaminu/statutu Koła – kol 
J.Popiołek-Widlarz ma przedstawić wersje uwzględniająca zgłoszone poprawki  
7.CPT 
K.Kulesza przedstawił  informacje o zmianach w komisji egzaminacyjnej oraz o rozmowach z 
TPN dot. kwestii wygaśnięcia przepisów w sprawie obowiązku przewodnickiego dla grup 
zorganizowanych   
8.Rozliczenie kalendarzy 2012 
Pieniądze uzyskane z dystrybucji kalendarzy zostały przekazane kol. M.Radwańskiemu 
(75%) jako nasz udział w kosztach tablicy na Wiktorówkach, pozostałe 25% zostanie 
przekazne rodzinie Wojtka Kozuba 
9.Szkolenia 
W dniu 22.12 planowane jest przedsezonowe szkolenie lawinowe w Morskim Oku ,które 
poprowadzi kol. T.Nodzyński.  
11.Spotkania w „Marchewce” 
Kol. Kol A.Grzechynka i M.Florys podjęli się organizacji przez najbliŜsze 3 miesiące 
pokazów zdjęć w „Marchewce”, przynajmniej raz w miesiącu. 
 
 
 

 
 


