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ZEBRANIE ZARZADU
23.09.2009 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

1. Wystawa w TPN
Podjęto decyzje o przesunięciu wystawy na przyszły rok,kiedy to nasze Koło będzie
obchodzić 55-lecie.
2. Tablica Paryskich
T. Nodzyński ma spotkać się z plastykiem Tadeuszem Dzięgielewskim-który
wykonał projekt tablicy pamiątkowej i uzgodnić z nim sposób jej odlewu.Sprawami
formalnymi zajmuje się w tej sprawie K. Kulesza.
3. Grób Paryskich
K. Kulesza poinformował,iŜ stan czystości grobu pp. Paryskich pozostawia wiele do
Ŝyczenia.Jako Koło którego są patronami powinniśmy zadbać o jego lepszy stan. Do
tematu postanowiono wrócic przed Świętem Zmarłych.
1. Biwak na Polanie pod Wysoką.
W terminie 25.07-2.08. odbył się obóz członków naszego Koła, podczas którego mimo
przelotnych deszczów udało się zrobić kilka ciekawych przejść taternickich.
Koordynatorem obozu była A. Czas, wzięło w nim udział w róŜnym zakresie
czasowym ok. 12 osób.
2. Instruktorzy Przewodnictwa
CPT przyjęło listę instruktorów przewodnictwa wyznaczonych przez AKPT:
-Z.Całyniuk
-K.Kulesza
-K.Liszka
-P.Michalski
-T.Nodzyński
-J.Poręba
3. Lecie AKPT/SKPG
Termin pozostaje bez zmian tj.28-29 listopada.
M. Florys poinformował o zamknięciu w tym terminie branego pod uwagę jako
miejsce Lecia schroniska w Dol.Chochołowskiej(remont).
Nowe miejsca brane pod uwagę to Hotel na Kalatówkach (sprawe ma rozeznać

K. Kulesza)lub pensjonat Stasinda w Bukowinie (M.Florys)
4. Wyprawa AKPT na Ararat
W trakcie wyprawy która odbyła się w terminie 4.09.-13.09 na szczyt weszły
wszystkie z 16 uczestniczących w niej osób (11 osób z AKPT + 5 gości). W opini
uczestników wyjazd był naleŜy uznać za udany. Kierownik wyjazdu A.Grzechynka na
następnym spotkaniu zarządu przedstawi rozliczenie finansowe wyjazdu. W
najbliŜszych miesiącach zostanie zorganizowany pokaz zdjęc z wyjazdu.
5. Nowe blachy kołowe
Sprawę pilotują K. Kulesza i W. Kurzynski -nadal prowadzone są poszukiwania
dobrego grawera,który spełni nasze oczekiwania co do jakosci blach.
6. Kurs przewodnicki na wyŜsze klasy
Krzysztof Kulesza przekazał informacje,iŜ CPT organizuje kurs na wyŜsze klasy.
Zgłosiło dotąd się ok.20 os, termin zgłoszeń przedłuŜono do 20 października, chętni
powinni wysłać na adres kierownika kursu Adama Maraska (marasek@topr.pl) wykaz
swoich górskich dokonań zawierający zestawienie dróg wspinaczkowych i wycieczek
narciarskich z ostatnich 5 lat
10. Kurs przewodnicki
Podjeto decyzję o rzopoczęciu przygotowań do niowego kursu – na nastepnym
spotkaniu zarządu K.Liszka ma przedstawić proponowany harmonogram i szczegóły
organizacyjne kursu, sporządzone w oparciu o obecnie obowiązujący stan prawny.
11. Egzamin na III klasę
Egzamin na uprawnienia przewodnika tatrzańskiego III klasy odbędzie się w dnaich
13-15 listopada. Wg posiadanych informacji przystapienie do niego planują maks. 2-3
osoby z naszych poprzednich kursów, reszta prawdopodobnie definitywnie zaniechała
prób uzyskania uprawnień.
12. Termin kolejnego zebrania wyznaczono na 27 października 2009

