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ZEBRANIE ZARZĄDU 
05.112013 r. wtorek w godz. 18-20 

„Marchewka z Groszkiem” ul. Mostowa 
                                             
Obecni: 
    

Maciej Florys - Prezes 
Andrzej Grzechynka – on line 
Paweł Krupa   

            Kaziu Liszka  
            Adam Wnęk 
            
            
           z komisji rewizyjnej : 
           Ewa T. Zych 
             
 

We wtorek odbyło się kolejne zebranie zarządu. 

1. 1 listopada .  

Podsumowanie odwiedzin na grobach naszych kolegów i koleżanek . Na każdym złożono gałązkę kosodrzewiny . 

2. Szkolenia . 

Odbyło się szkolenie etnograficzne na Podhalu – prowadziła Katarzyna Ceklarz . Pod koniec grudnia planowane 
jest szkolenie lawinowe z Tomkiem Nodzyńskim . Padł również pomysł zorganizowania przez nasze Koło szkoleń ( 
w Krakowie ) na licencję TPN-u . 

3. Lecie  

Ze względu na mizerną frekwencję i równie kiepskie ostatnie wyniki na boisku przegłosowano jednogłośnie , że 
członkowie naszego Koła, mający zagrać w meczu AKPT – SKPG , płacą połowę ceny za lecie . Ustalono również , 
że w przypadku , gdy organizatorem lecia jest AKPT , mecz powinna sędziować osoba z naszego Koła . 

4. Kalendarz 

Ma być na Wigilię . 

5. Sekcja wspinaczkowa . 

Ruszyła planowana sekcja wspinaczkowa . Zajęcia odbywają się w „ Reni Sporcie '' w poniedziałki i czwartki o 
8.30 rano . Na razie frekwencja jest mizerna . 

6. Ciuchy 

Planowane jest kolejne zamówienie ubrań przewodnickich . Zamówienie jest zależne od ilości osób , które zdadzą 
zbliżający się egzamin państwowy .    
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7. Wyprawa  

Luźna dyskusja na temat kołowej wyprawy , która miała by się odbyć w przyszłym roku . 

8. Wigilia 

Rozmawiano o tym , co trzeba obowiązkowo kupić na Wigilię ( alkohol , ilość i rodzaj ) , a co się uda „ 
zorganizować '' .                                                                   

 

               

 


