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ZEBRANIE ZARZĄDU 

12.04.2018 r. czwartek w godz. 20:00-22:00 

„Marchewka z Groszkiem” ul. Mostowa 

 

Obecni: 

Andrzej Grzechynka 

Maciej Florys 

Eliza Kujan 

Anna Kwinta 

Kazimierz Liszka 

Marcin Radwan 

Adam Wnęk 

 

 

1. Minione wydarzenia w AKPT 

 

 W wiosennym kalendarzu AKPT nie może zabraknąć spotkania ku pamięci Ani, Basi i 

Bogdana. W tym roku Memoriał Skiturowy na ich cześć odbył się w weekend 24-25 marca. 

W związku z tym, iż wyjeździliśmy w ostatnich latach dość mocno Polskie Tatry, tym razem 

spotkanie miało miejsce w Słowackich Tatrach Zachodnich w rejonie Doliny Rohackiej, a 

bazę dla uczestników stanowiła Chata Zvierowka. Pogoda dopisała. Dużo słońca i bardzo 

dobre warunki śniegowe sprzyjały narciarzom. Jak zwykle wielkie podziękowania za 

przygotowanie tego szczególnego wydarzenia należą się koleżeństwu Ani Czas i Tomkowi 

Nodzyńskiemu.  

 

2. Opłata za uczestnictwo w szkoleniach i imprezach AKPT 

 

 W celu usprawnienia pobierania opłat za szkolenia i imprezy organizowane przez AKPT 

zarząd postanowił wprowadzić kilka regulacji. Po pierwsze, organizatorzy odpłatnych 

wydarzeń wyznaczają wcześniejszy termin, do którego koszt udziału dla osoby zgłaszającej 

się wynosi 100%. W wypadku gdy ktoś zdecyduje się na udział w danym wydarzeniu po tym 

terminie, będzie musiał płacić wyższą kwotę niż pozostali uczestnicy tj. 120% (głosowanie – 

wszyscy obecni ZA). Po drugie, w przypadku zrezygnowania z uczestnictwa na krótko przed 

danym wydarzeniem AKPT zastrzega sobie zatrzymanie wpłaty na poczet poniesionych 

kosztów (głosowanie – wszyscy obecni ZA). Ponadto, zdecydowano, iż osoby spoza koła lub 

członkowie z nieopłaconymi składkami płaca 30 zł za każdy dzień szkolenia prowadzonego 

przez AKPT także w przypadku dwudniowych lub dłuższych szkoleń. 

 

3. Nadchodzące wydarzenia 

 

 Do wakacji pozostało trochę czasu, dlatego w nadchodzących miesiącach warto przewidzieć 

czas na szkolenia i wycieczki z AKPT. W miesiącu maju odbędzie się kolejna edycja 

„szkolenia oscypkowego”. Wszyscy chętni poznać od kuchni tajniki robienia tych znanych 

serów mogą przyjechać w sobotę 19 maja do Ochotnicy Górnej. Początek czerwca to czas 
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szczególnie poświecony najmłodszym. W związku z tym w AKPT nie może zabraknąć 

Linowego Dnia Dziecka, na który zapraszamy 9 czerwca (termin do potwierdzenia). W 

weekend 16-17 czerwca spotykamy się w Jaworkach by pod czujnym okiem instruktorek Ewy 

Polańskiej i Ani Brzozy przemierzać Pieniny w niekonwencjonalny sposób czyli na końskim 

grzbiecie.  

 

 Poza wydarzeniami, których daty zostały już ustalone, podejmowane są starania by przed 

wakacjami udało się zorganizować jeszcze inne spotkania lub wyjazdy o charakterze 

szkoleniowym. Chodzi tu głównie o dwa zagadnienia tj. ptaki Tatr i Podtatrza oraz wejście do 

jednej z tatrzańskich jaskiń nie udostępnionych dla ruchu turystycznego. Będziemy podawać 

szczegóły, gdy tylko uda się ustalić dogodny termin. 

 

4. Lecie 2018 

 

 W tym roku organizacja kolejnego wspólnego lecia SKPG/AKPT przypada w udziale 

naszemu kołu. Logistyką tego dużego przedsięwzięcia zdecydowali zająć się kolega Robert 

Staszkiewicz wraz z koleżanką Elizą Kujan. Spotkanie odbędzie się w weekend 17-18 

listopada. 

 

5. Kurs dla przewodników klasy III AKPT 

 

 Nasze koło uzyskało oficjalna zgodę Centrum Przewodnictwa Tatrzańskiego w sprawie 

organizacji kolejnego kursu dla kandydatów na przewodników tatrzańskich klasy III. Zgodnie 

z planem rozpocznie się on wiosną 2019 roku. 

 

6. Członkowie sympatycy AKPT 

 

 Decyzją zarządu (głosowanie – wszyscy obecni ZA) w uznaniu mocnego zaangażowania w 

działalność naszego koła do grona tzw. członków sympatyków AKPT został przyjęty kolega 

Marcin Kowalski.  

 

7. Odzież przewodnicka 

 

 Od dłuższego czasu nie była organizowana w naszym kole akcja dotycząca zamawiania 

odzieży przewodnickiej. W związku z pojawiającymi się pytaniami, zarząd AKPT chciałby 

zająć się tą sprawą. Padła propozycja by tym razem były to bezrękawniki. Gdy tylko ustalone 

zostaną większe szczegóły, będziemy informować wszystkich droga mailową. 

 

8. Następne zebranie zarządu – 10.05.2018 

  

 

    

 

  


