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ZEBRANIE ZARZĄDU
29.11.2016 r. wtorek w godz. 20.00-21.30
„Marchewka z Groszkiem” ul. Mostowa

Obecni:
Maciej Florys
Grzegorz Folta
Paweł Krupa
Anna Kwinta
Kazimierz Liszka
Adam Wnęk
Rafał Misiuda (Komisja Rewizyjna)

1. Groby AKPT
Jak co roku, także i tym razem AKPT zadbało, aby na grobach zmarłych przewodników i
przyjaciół naszego koła znalazła się symboliczna gałązka kosodrzewiny. Udało nam się
odwiedzić zdecydowaną większość akpt-owskich grobów. Dziękujemy wszystkim, którzy
włączyli się w tą szczególną akcję. AKPT pamięta.
2. 61 Lecie AKPT/SKPG
W weekend 19-20 listopada 2016 zgromadziliśmy się licznie wraz z przewodnikami
bratniego koła beskidzkiego SKPG, aby świętować kolejną rocznicę rozpoczęcia naszej
wspólnej oficjalnej działalności. Tym razem organizacja przypadła AKPT, dlatego spotkanie
miało miejsce na naszym terenie uprawnień w Willi Tatry w Murzasichlu. Komitet
Organizacyjny Lecia czyli koledzy Robert Staszkiewicz i Kazimierz Stagrowski dołożyli
wszelkich starań, aby zadbać o najmniejsze szczegóły i zapewnić uczestnikom dobrą zabawę.
Należą im się wielkie podziękowania! Reprezentacja AKPT, choć jak zwykle mniej liczna od
beskidzkiej, była bardzo przyzwoita mimo tego, że nikt z naszego koła nie był w tym roku
blachowany. Osoby, które nie dały radę dotrzeć do Murzasichla, mogą przeczytać
szczegółowa relację z wydarzenia zamieszczoną na naszej stronie kołowej.
Kolejne 62-Lecie jest organizowane przez naszych kolegów z SKPG, ale warto już dzisiaj
zaznaczyć i przypomnieć, że 2017 rok jest okrągłą 30 rocznicą historycznego rozdzielenia się
naszych kół i powstania AKPT. Będziemy chcieli uczcić tą ważną dla naszych przewodników
tatrzańskich rocznicę. Gdyby ktoś miał pomysły z tym związane bardzo mile widziane są
wszelkie podpowiedzi.
3. Nadchodzące wydarzenia w AKPT
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W grudniu 2016 czekają nas dwa ważne wydarzenia. Po pierwsze, w weekend 17-18
grudnia 2016, tradycyjnie przed Świętami, wszyscy chętni sprawdzić i podszkolić swoje
umiejętności poruszania się w terenie lawinowym będą mogli to zrobić pod okiem kolegi
Tomka Nodzyńskiego w rejonie Morskiego Oka. Miejsca szybko się kończą, dlatego
zachęcamy do niezwlekania z podjęciem decyzji. Przypominamy też, że dla członków koła z
opłaconymi składkami na rok 2016 szkolenie jest darmowe. Wszyscy pozostali wraz z
sympatykami AKPT muszą zapłacić za nie 30 zł.
We środę 21 grudnia zapraszamy do COTG na Jagiellońskiej na przewodnickie spotkanie
wigilijne. Prosimy już dziś zarezerwować sobie czas w ten szczególny wieczór. Szczegółowe
informacje zostaną podane w najbliższych dniach drogą mailową. Już dziś zachęcamy do
przygotowania i przyniesienia smakołyków na nasz wigilijny stół.
4. Szkolenie historyczne – odwołane
Niestety planowane na drugi weekend grudnia szkolenie historyczne połączone z
odwiedzinami zameczku myśliwskiego hrabiego Hohenlohego w Tatrzańskiej Jaworzynie nie
odbędzie się. Po konsultacji z miejscowymi władzami słowackimi opiekującymi się obiektem
nie udało się uzyskać pozwolenia na wejście do niego w weekend. Zgodnie z obecnymi
przepisami jest on otwierany dla odwiedzających tylko w czwartki, co niestety uniemożliwia
nam zorganizowanie kołowego wyjazdu do Jaworzyny.
5. Spotkania Przewodników z Umiejętnościami Dursztyn 2017 – finansowanie
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią kolejne Spotkania Przewodników z Umiejętnościami
odbędą się w Dursztynie w dniach 22-23 kwietnia 2017. Zarząd większością głosów (5 osób
ZA, 1 WSTRZYMAŁA SIĘ) zdecydował przeznaczyć 500 zł z budżetu kołowego na tą
imprezę.
6. Kalendarz AKPT 2017
Jak co roku, także i tym razem przygotowane zostały kalendarze AKPT na rok 2017. Będzie
je można nabyć na spotkaniu wigilijnym 21 grudnia. Bardzo dziękujemy koledze Andrzejowi
Grzechynce za czas i pracę włożone w ich wykonanie.
7. 1% podatku dla AKPT - przeznaczenie
Zgodnie z planem rozpoczęliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Lajkonik gromadzącym
seniorów z niepełnosprawnością wzroku i słuchu. Powstała wstępna koncepcja
współdziałania na rzecz porządkowania terenów w gminach na Polskim Podtatrzu. Ze
względu na możliwości starszych osób pierwszy wyjazd zostanie zorganizowany dopiero na
wiosnę, gdy będą dogodne do tego warunki atmosferyczne. Została już wybrana ku temu
jedna z podtatrzańskich gmin, z której władzami jesteśmy w kontakcie. Planowany projekt ma
umożliwić seniorom niezbędną w ich przypadku aktywizację społeczną. O pozostałych
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planach na wykorzystanie funduszy z 1% ofiarowanego dla AKPT będziemy informować w
miarę ich realizacji.
8. Sytuacja polskich przewodników na Słowacji
Z dotychczasowych dyskusji i ustaleń wynika, że nowe przepisy słowackie jednoznacznie
wskazują, iż po Tatrach należących do naszych sąsiadów mogą prowadzić wycieczki jedynie
przewodnicy należący do UIMLA lub IVBV. Centrum Przewodnictwa Tatrzańskiego cały
czas podejmuje działania, aby wyjaśnić tą sprawę na korzyść przewodników z polskimi
uprawnieniami. Na wtorek 6 grudnia zostało zaplanowane spotkanie z kierownikiem HZS
Jozefem Janigą. Trwają też rozmowy ze Stowarzyszeniem Lider w celu ułatwienia zdobycia
uprawnień UIMLA niezrzeszonym dotychczas w tej organizacji przewodnikom. Będziemy
podawać na bieżąco informacje w miarę rozwoju sprawy.

9. Zebranie walne 2017
Mijają dwa lata urzędowania obecnego zarządu. Najwyższy czas zacząć myśleć o wyborze
nowych władz kołowych. Zebranie walne połączone z wyborami zostało wstępnie
zaplanowane na wtorek 21 marca 2017 r.
10. Kolejne zebranie – 10.01.2017
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