AKADEMICKIE KOŁO PRZEWODNIKÓW TATRZAŃSKICH
im . Zofii i Witolda H. Paryskich
przy OA PTTK Kraków
Siedziba: COTG PTTK 31-010 Kraków ul.Jagiellońska 6
tel.: 0-12- 422-28-40;

www.akpt.pl

ZEBRANIE ZARZĄDU
30.03.2010r. wtorek w godz.18-20
„Marchewka z Groszkiem”ul.Mostowa
Obecni:
Anna Czas
Maciej Florys
Andrzej Grzechynka
Krzysztof Kulesza
Wojciech Kurzyński
Kazimierz Liszka
Rafał Misiuda
Tomasz Nodzyński
Joanna Widlarz-Popiołek
Komisja rewizyjna:
Jacek Mizerski
1. Puchar Prezesa.
Kol.kol. R.Misiuda,M.Florys i A.Czas przedstawili sprawozdanie i rozliczenie imprezy
(za jego przyjęciem głosowało 9 os, wstrzymujących się i przeciw 0)
Ustalono wstepnie termin przyszłorocznego Pucharu na 26-27.03.2011 w Morskim
Oku. Kol. T.Nodzyński ma potwierdzić to w najbliŜszym czasie w schronisku.
Kol. J.Widlarz-Popiołek ma rozeznac się w cenie zamówienia numerów startowych
2. Tablica Paryskich
Powraca kwestia tablicy pamiątkowej Paryskich. Kol A.Grzechynka ma ponownie
wysłać do członków Zarządu jej projekt. Kol. W.Kurzyński ma zająć się jego
koordynacją.Kol. K.Kulesza przedstawił propozycje zorganizowania sesji naukowej
poświeconej naszym patronom,ma równieŜ zająć się sprawą ewentualnego
dofinansowania przez TPN w/w tablicy.
3. 55 Lecie AKPT/SKPG
Organizuje je w tym roku SKPG, termin 6-7 listopada, miejsce –Poronin. Kol. M.Florys
przekazał prośbę prezesa SKPG Agaty Kapłon o wyznaczenie osoby, krtóra zajmie się
zbiorem archiwaliów (tekstów,zdjęć itp.) które będą opublikowane w wydawnictwie z
okazji 55-lecia. ZarŜad wyznaczył do tego celu kol. .Florysa, pomagac mu mają kol.
kol. K.Kulesza,K.Liszka,J.Mizerski i T.Nodzyński.
4. Kurs CPT-na wyŜsze klasy.
Kol. K.Kulesza poinformował o wynikach prac komisji CPT do sprawy wypadku na
Świnicy z dnia 12.01.2010 w składzie:R.Janik,E.Lichota,J.Michalec,K.Kulesza i

R.Starzyk. Komisja uznała (przy jednym głosie sprzeciwu) brak zaniedbań czy błedów
instruktora R.Gajewskiego przed, w trakcie i po wypadku .
5. Nowy kurs przewodnicki .
Termin spotkania dla zainteresowanych udziałem w kursie ustalono na 20.04. o
godz.18ej w COTG na ul.Jagiellońskiej – informacje o spotkaniu sa na naszej stronei
internetowej, mają być takŜe wywieszone w Sklepie „Wierchy” i COTG.
Kol K.Liszka (wyznaczony na kierownika kursu) przedstawił swoją propozycję jego
organizacji.Ma równieŜ porozmawiać z kolegami z Gliwic i Katowic o ewentualnym
wspólnym poprowadzeniu kursu.
6. Szkolenia AKPT.
Najblizsze szkolenie odbędzie się 10 kwietnia w rejonie Hali Gąsienicowej – temat
„Ślady i tropy zwierzat” , prowadzący dr. T. Zwijacz-Kozica z TPN.
Ustalono Ŝe w przyszłości nie będziemy podawać szczegółów co do miejsca i godziny
spotkania-mamy nadzieję,Ŝe dzięki temu będziemy mieć większą kontrolę nad ilością
osób chętnych-które będą się musiały zgłosić do osoby koordynującej szkolenie.
7. Finanse Koła
Z powodu nieobecności na spotkaniu skarbnika oraz występujących ostatnio problemów
z uzyskaniem informacji nt aktualnego stanu finansu koła zarzad wyznaczył kol.kol
J.Widlarz-Popiołek i K.Liszkę do definitywnego rozwiazania tej sprawy do czasu
nastepnego zebrania.

