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ZEBRANIE ZARZADU
29.10.2009 wtorek w godz.18-20
„Marchewka z Groszkiem” ul.Mostowa
Obecni:
Maciej Florys
Andrzej Grzechynka
Krzysztof Kulesza
Wojciech Kurzyński
Artur Krupiński
Tomasz Nodzyński
1. Święto Zmarłych – groby naszych koleŜanek i kolegów
Podobnie jak w ubiegłym roku podjęto decyzję o odwiedzeniu grobów naszych koleŜanek i
kolegów na krakowskich cmentarzach. Zgodnie z ustaleniami poniŜsze cmentarze mają
odwiedzić:
- cmentarz Rakowicki – kol.K.Kulesza
- cmentarz Salwator – kol. K.Liszka
- cmentarz Batowice – kol. A.Krupiński
- Pęksów Brzyzek (grób pp Paryskich) – kol. T.Nodzyński
2. Lecie AKPT/SKPG
Termin pozostaje bez zmian tj.28-29 listopada.
M. Florys poinformował o wyborze miejsca (pensjonat „Groń-Placówka” w Leśnicy),
zamówiono ok. 80 miejsc i za tyle naleŜy zapłacić zaliczkę, Koszt uczestnictwa to 80 zł dla
członków AKPT z opłaconymi składkami (100 zł dla pozostałych) i zawiera nocleg,kolację,
zimną płytę podczas imprezy, piwo na głowę oraz kapelę, ognisko itp.
3. Zakończenie sezonu CPT
W sobot 21 listopada odbędzie się w Zakopanem zakończenie sezonu przewodnickiego
organizowane,podobnie jak w roku ubiegłym przez Centrum Przewodnictwa Tatrzańskiego i
SPT im.Klemensa Bachledy - początek godz. 19.00 , pensjonat "Jastrzębianka" ul.Kościeliska
40A. Koszt imprezy to 40 zł, istnieje takŜe moŜliwość rezerwacji noclegów w tymŜe
pensjonacie. Szczegóły i zgłoszenia u kol.K. Kuleszy
4. Nowe blachy kołowe
Wg informacji kol. K. Kuleszy jest juŜ do odbioru pierwsza partia 30 szt. zamówionych u
nowego grawera . Kol.A.Krupińskiemu dostarczy grawerowi listę zamówionych numerów, do
wybicia na blachach – w miarę mozliwości naleŜy doprowadzic do tego Ŝeby blachy te były
juŜ dostępne na imprezach pod koniec listopada (zakończenie sezonu, Lecie) . Ustalono Ŝe
kilka blach bez numerów zostanie przekazane do wstępnego testowania w celu uniknięcia
podobnych problemów jak z pierwszą partią.
5. Kurs przewodnicki
Zgodnie z ustaleniami z poprzedniego spotkania, kol.K.Liszka przesłał do wiadomości
zarządu harmonogram i szczegóły organizacyjne kursu, sporządzone w oparciu o obecnie
obowiązujący stan prawny. Zdecydowano o odłoŜeniu dyskusji na ten temat do następnego
zebrania

