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ZEBRANIE ZARZĄDU 

10.05.2016 r. wtorek w godz. 18.30-20.00 

„Marchewka z Groszkiem” ul. Mostowa 

 

 

Obecni: 

 

Andrzej Grzechynka 

Maciej Florys 

Grzegorz Folta 

Paweł Krupa 

Anna Kwinta 

Kazimierz Liszka 

Adam Wnęk 

 

1. Minione wydarzenia 

 

W minionym miesiącu kwietniu miały miejsce dwie tradycyjne już kołowe imprezy tj.          

V Memoriał Ani, Basi i Bogdana oraz IV Spotkania Przewodników z Umiejętnościami. Oba 

wydarzenie należy zaliczyć do bardzo udanych. Pogoda dopisała zarówno w czasie zmagań 

skiturowych w sobotę 2 kwietnia, jak i w weekend 16-17 kwietnia w Dursztynie. Szczególnie 

cieszy wciąż rosnąca liczba uczestników Spotkań z Umiejętnościami. W tym roku były to 63 

osoby z 6 kół przewodnickich (AKPT, SKPG Kraków, SKPS Wrocław, SMPG Lider, KPT 

im. M. Sieczki, SKPB Rzeszów). Obszerniejsze relacje z obu wydarzeń można przeczytać na 

stronie internetowej. 

 

2. Nadchodzące wydarzenia 

 

 W czerwcu 2016 w kalendarzu kołowym zaplanowane są trzy ważne wydarzenia. Po 

pierwsze, w niedzielę 5 czerwca w Dolinie Kobylańskiej odbędzie się organizowany przez 

AKPT linowy dzień dziecka. Warto pojawić się zarówno z dzieciakami, jak i wesprzeć 

imprezę własnymi rękoma. Większa ilość osób do pomocy pozwala zorganizować więcej 

atrakcji dla dużej ilości dzieci. Następnie, w weekend 11-12 czerwca koleżanki Ewa Polańska 

i Ania Brzoza zapraszają na drugą edycję Niekonwencjonalnej Wycieczki w Pieniny czyli 

kurs jazdy konno w ujeżdżalni i w górskim terenie. Tydzień później w sobotę 18 czerwca 

według wstępnych ustaleń wszystkie osoby zainteresowane podnoszeniem swojej wiedzy 

przyrodniczej, będą mogły skorzystać ze szkolenia przyrodniczego prowadzonego                

w masywie Czerwonych Wierchów przez Tomka Skrzydłowskiego. Informacje organizacyjne 

dotyczące powyższych wydarzeń będą podawane na bieżąco poprzez maila i na naszej stronie 

internetowej. 
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3. Budżet kołowy i fundusze pozyskane z 1% 

 

 Aktualnie w kasie kołowej znajduje się około 9000 zł, które zostaną wydane na ważne 

potrzeby koła i różne podejmowane przez AKPT zadania. Między innymi będzie to 

tradycyjne przedsezonowe szkolenie lawinowe, na które postanowiono ilością 7 głosów 

przeznaczyć stałe dofinansowanie w wysokości 460 zł. Cieszy fakt, iż z roku na rok AKPT 

zbiera coraz większą ilość pieniędzy dzięki możliwości odpisu na nie 1% podatku. Podczas 

ostatniego zebrania zarządu odbyła się dłuższa dyskusja na jakie cele związane z pożytkiem 

publicznym powinny być one przeznaczone. Na podstawie głosowania (6 osób ZA, 1 

wstrzymała się od głosu) zdecydowano, żeby znaleźć konkretną organizację zajmującą się 

osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej (dzieci, osoby niepełnosprawne),         

z którą AKPT podejmie długotrwałą współpracę. W związku z tym, iż fundusze zebrane we 

wcześniejszych latach nie zostały wciąż wydane, zdecydowano jednogłośnie (7 osób ZA) 

przeznaczyć je na współpracę z wybraną organizacją. Konkretne cele i zadania, które zostaną 

sfinansowane ze środków pozyskanych z 1%, będą podane do publicznej wiadomości po 

kolejnym zebraniu zarządu. 

 

4. Lecie 2016 

 

 Po uroczystym 60-Leciu, którego obchody przygotowaliśmy wspólnie z SKPG, przyszedł 

czas na zorganizowanie przez AKPT 61-Lecia naszych kół. Wstępnie zaproponowany został 

termin weekend 19-20 listopada 2016. Impreza powinna odbyć się na naszym czyli 

tatrzańskim terenie uprawnień. Mile widziane propozycje miejsca oraz osoby chętne do 

zaangażowania się w komitet organizacyjny. 

 

5. Grupa dyskusyjna AKPT 

 

 Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami została utworzona nowa grupa dyskusyjna AKPT 

pozwalająca na ogólną komunikację wewnątrz koła. Grupa na Yahoo mocno niedomagała i 

informacje często nie trafiały do wszystkich zainteresowanych. Nowy adres, poprzez który 

możliwe będzie rozsyłanie wiadomości do wszystkich członków grupy został podany drogą 

mailową. Na 172 potencjalnie zainteresowanych chęć dołączenia do nowej grupy dyskusyjnej 

zadeklarowały 102 osoby. Gdyby ktoś jeszcze chciał stać się jej członkiem może to zrobić w 

każdym momencie kontaktując się z kolegą Grzegorzem Foltą. 

 

6. Następne zebranie zarządu – 21 czerwca 2016   


