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ZEBRANIE ZARZĄDU 

17.02.2015r. wtorek w godz.18-20 

„Marchewka z Groszkiem” ul. Mostowa 

                                              

Obecni: 

    

Maciej Florys 

Andrzej Grzechynka 

Grzesiek Folta 

Kazimierz Liszka 

Paweł Krupa  

Tomasz Nodzyński 

Miłosz Martynowicz 

Ewa Teresa Zych 

Leszek Sułowski 

 

1. 60-lecie - BAL  
Odbyła się pierwsza z imprez wchodząca w skład obchodów 60-lecia AKPT i SKPG – Bal 

Przewodnika. Dziękujemy kol. Ewie Polańskiej, współorganizatorce balu ze strony 

naszego Koła!  

1247,24 zł pozostałe z imprezy, zgodnie z ustaleniami Zarządu styczniowego, zostaną 

przeznaczone na finansowanie obchodów 60 Lecia. 

2. Kalendarz. 

Jubileuszowy kalendarz będzie gotowy w najbliższy piątek. Koszt wydruku 1995,37zł za 

500 sztuk. (po 250szt. na AKPT i SKPG) Po odjęciu kwoty 1247,24zł będącej zyskiem z 

Balu - pozostaje do zapłaty 748,13zł na AKPT i SKPG. Do zapłaty pozostało naszemu 

Kołu 374zł.  

Osoby z opłaconą składką kołową mogą odebrać w Wierchach u K. Stagrowskiego, 

będzie również na spotkaniach wtorkowych w Marchewce z Groszkiem. 

3. Trytool 

KW Kraków zorganizowało kolejną, doroczną imprezę dryrtoolową o nazwie V 

Krakowski Miting Drytoolowy – Trytool 2015. Jest to wydarzenie o charakterze 

szkoleniowo, wspinaczkowo, towarzyskim. Nasze Koło było oficjalnym partnerem 

Trytoolu. W ramach imprez towarzyszących AKPT przygotowało i obsługiwało tyrolkę. 

Pracowali przy niej: Maciek Florys – szef, Gosia Janik, Ania Kwinta i Paweł Krupa 

oraz sympatyk Koła Marcin Kowalski. Dziękujemy za zaangażowanie i promowanie 

Koła. 

4. Strona internetowa 

Strona Kołowa została przeniesiona z HTML-a na system drupal, który umożliwia 

łatwiejszą edycję jej treści. Wygląd strony nie uległ zmianie. Strona będzie 

aktualizowana przez kolegę Roberta Staszkiewicza. 
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5. Koszulki i kurtki przewodnickie. 

Pojawiło się kilka propozycji na koszulkę jubileuszową m.in. z firm Odlo, climb.e, 

czekamy jeszcze na propozycję z Polarsportu. Kurtki zostaną zamówione, jak 

poprzednio, w firmie Montano. Głosowano również, czy informować członków Koła o 

możliwości zamówienia bluz w firmie Hi Mountain z napisem „ Przewodnik tatrzański '', 

bez logo AKPT. Bluzy takie zamawia Koło im. Sieczki. Wynik głosowania : 2 osoby za, 

3 osoby przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu. 

6. Memoriał 

Ponieważ TPN podniósł znacząco opłaty wpisowe dla osób biorących udział w zawodach 

sportowych odbywających się na terenie Parku, zastanawiano się, czy utrzymać formę 

zawodów czy też nadać im raczej formułę towarzyskiej zabawy. Tomek Nodzyński ma 

wybadać stanowisko Parku w stosunku do nas. Wobec powyższego roztrząsano kwestię 

miejsca organizacji Memoriału – w trakcie obrad wysunięto koncepcję organizacji 

Memoriału na terenie Słowacji. 

Uznano, że na imprezę zostaną zaproszeni członkowie SKPG. 

7. Szkolenia. 

W kwietniu odbędą się organizowane przez nasze Koło „III Przewodników Spotkania z 

Umiejętnościami". Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie szkolenia jest kol. 

Maciej Florys. 

Ustalono dofinansowanie warsztatów w wysokości 500 zł. 

8. 60-lecie – Wycieczka w stylu retro. 

W czerwcu, w ramach obchodów jubileuszowych, planowana jest organizacja wycieczki 

- Tatry w stylu retro. Organizacją zajmują się Joanna Stasielak i Artur Krupiński.  

9. Wyprawa 

Krystalizują się powoli plany wyprawy kołowej, celem ma być Demavent.  

Wyprawę wspólnie zorganizuje AKPT wraz z SKPG. 

10. Miejsce lecia. 

Jednogłośnie uznano, że na spotkaniu z SKPG zaproponujemy jako miejsce organizacji 

60-tego lecia ośrodek DW ZNP na Ciągłówce, sprawdzimy też inne ośrodki ( np. DW 

„Halny” w Murzasichlu). 

11. Następny zarząd. 

Kolejne zebranie Zarządu odbędzie się 10 marca 2015. W jego trakcie prezes, skarbnik 

oraz komisja szkoleniowa zobowiązani są przedstawić swoje sprawozdania z działalności 

w trakcie mijającej kadencji (prezes przedstawi sprawozdanie zarządu) 


