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ZEBRANIE ZARZĄDU
23.06.2016 r. czwartek w godz. 19.00-21.00
„Marchewka z Groszkiem” ul. Mostowa

Obecni:
Andrzej Grzechynka
Maciej Florys
Grzegorz Folta
Paweł Krupa
Anna Kwinta
Marcin Radwan
Adam Wnęk
Tomasz Nodzyński (Komisja Rewizyjna)
1. Minione wydarzenia w AKPT
Od kilku lat wśród stałych „czerwcowych” wydarzeń w kołowym kalendarzu widnieje
Linowy Dzień Dziecka. Tegoroczna edycja pokazała, że zainteresowanie tą wyjątkowa
imprezą dla najmłodszych rośnie w lawinowym tempie. W niedzielę 5 czerwca 2016 w
Dolinie Kobylańskiej zjawiło się blisko 80 dzieci wraz z ich rodzicami i opiekunami. Pogoda
sprzyjała, mimo przechodzących co jakiś czas i straszących uczestników burzowych chmur.
Tak jak w poprzednich latach było dużo radości, śmiechu i zadowolenia z pokonywania
skalnych i powietrznych przeszkód. Tym razem do przygotowania dziecięcych atrakcji
włączyli się także członkowie KW Kraków, którym należą się podziękowania. Dzięki dobrej
współpracy byliśmy w stanie przygotować więcej i zapewnić zajęcie dużej grupie dzieciaków.
Obok Linowego Dnia Dziecka do cyklicznych przedwakacyjnych spotkań kołowych wpisała
się także Niekonwencjonalna Wycieczka w Pieniny czyli weekend poświęcony zdobywaniu
i szkoleniu umiejętności jeździeckich. W dniach 11-12 czerwca 2016 dzięki zaangażowaniu
koleżanek Ewy Polańskiej i Ani Brzozy w ośrodku jazdy konnej w Jaworkach grupa
członków AKPT wraz ze swoimi rodzinami mogła trenować umiejętności jeździeckie
zarówno w specjalnej ujeżdżalni, jak i w terenie. Dobra organizacja i fachowa opieka
instruktorek pozwoliły na spędzenie czasu w niezwykle pozytywnej atmosferze. Czekamy na
kolejną edycję.
Niestety, mimo wcześniejszych zapowiedzi, nie doszło do skutku zaplanowane na 18
czerwca szkolenie przyrodnicze z powodu służbowego wyjazdu w tym terminie kolegi
Tomka Skrzydłowskiego z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Komisja szkoleniowa postara
się przygotować po wakacjach inne szkolenie dla członków AKPT.
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2. Nadchodzące wydarzenia AKPT
Jak zwykle okres wakacji to czas poświęcony indywidualnym wyjazdom w różne strony
Polski i świata, nie może w nim jednak zabraknąć Biwaku na Polanie pod Wysoką. W tym
roku zgodnie z podawanymi z wyprzedzeniem informacjami spotykamy się w Dolinie Białej
Wody w dniach 13-21 sierpnia 2016. Koordynatorem tegorocznego biwaku będzie kolega
Grzegorz Folta. Pamiętajmy o zgłaszaniu i uzgadnianiu z nim planowanych przez nas wyjść
w góry. Jest to bardzo ważne w związku ze zorganizowanym charakterem wyjazdu pod egidą
AKPT. Kolejną okazją do spotkania i wspólnej działalności górskiej będzie zaplanowany na
1-2 października weekend w Chacie Plesnivec. Zgłoszenia zbiera koleżanka Eliza Kujan
poprzez formularz, który można znaleźć na kołowej stronie internetowej. W związku z tym,
że potrzebna jest zaliczka w wysokości 170 euro osoby, które zdecydowały na wyjazd
proszone są o przekazanie wstępnej kwoty na wskazane w najbliższych dniach konto.
Zgodnie z głosowaniem zarządu zdecydowano zapłacić wspomnianą zaliczkę ze środków
kołowych (6 osób ZA, 1 osoba WSTRZYMAŁA SIĘ od głosu). Jednocześnie wskazane jest,
żeby założona kwota wróciła jak najszybciej do naszego budżetu, dlatego bardzo prosimy o
szybkie uregulowanie wspomnianej zaliczki. Dodatkowo, w związku z dużą popularnością
zawodów w biegu na orientację podczas Spotkań Przewodników z Umiejętnościami, kolega
Maciek Florys planuje zorganizować podobną imprezę w podkrakowskich dolinkach w
niedzielę 23 października. Przypominamy jednocześnie o kolejnym Leciu AKPT i SKPG
zaplanowanym na 19-20 listopada 2016. W tym roku to nam przypada organizacja, dlatego
mile widziani chętni do pomocy i propozycje dogodnego miejsca, gdzieś na tatrzańskim
terenie uprawnień.
3. Zameczek myśliwski Hohenlohego – szkolenie historyczne
Od 10 grudnia 2015 roku istnieje możliwość zwiedzania tzw. zameczku myśliwskiego
hrabiego Hohenlohego w Jaworzynie Tatrzańskiej. Warto więc rozważyć zorganizowanie
wspólnego wyjazdu kołowego w celu zwiedzenia tego szczególnego podtatrzańskiego
zabytku. Wyjazd miałby charakter szkolenia historycznego i odbyłby się w okresie
jesiennym. Większe szczegóły zostaną ustalone i podane po wakacjach.
4. Fundusze z 1% - przeznaczenie
Po dłuższej dyskusji nad tym jak należy zagospodarować zebrane przez AKPT fundusze
z odpisu 1% podatku na działalność pożytku publicznego, zdecydowano przekazać je na
współpracę koła z organizacjami zajmującymi się osobami z niepełnosprawnością fizyczną
i sensoryczną (głosowanie: 4 osoby ZA, 3 osoby WSTRZYMAŁY SIĘ od głosu). Pierwszą z
nich będzie stowarzyszenie zajmujące się starszymi osobami niewidomymi i słabowidzącymi
z krakowskich Bronowic. Szczegóły współdziałania zostaną ustalone w najbliższym czasie i
zostaną podane do wiadomości pozostałych członków koła. Z pewnością oprócz środków
finansowych, będą potrzebne także zasoby ludzkie, dlatego już dziś zachęcamy do aktywnego
włączenia się w planowane przedsięwzięcia. Więcej osób oznacza większe możliwości
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zrobienia czegoś dobrego dla tych, którzy bez odpowiedniej pomocy nie są w stanie dotrzeć
w góry.

5. Warsztaty TPN
Na dzień 29 czerwca 2016 r. Tatrzański Park Narodowy zaplanował zorganizowanie
specjalnych warsztatów dotyczących strategii udostępniania Tatrzańskiego Parku
Narodowego. Do udziału w nich zaproszeni zostali przewodnicy ze wszystkich kół.
W związku z powyższym, także nasze koło oddelegowało swojego przedstawiciela na to
ważne spotkanie.
6. Następne zebranie zarządu – termin zostanie ustalony na początku września
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