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ZEBRANIE ZARZĄDU
11.05.2010r. wtorek w godz.18-20
„Marchewka z Groszkiem”ul.Mostowa

Obecni:
Anna Czas
Maciej Florys
Andrzej Grzechynka
Krzysztof Kulesza
Artur Krupiński
Kazimierz Liszka
Rafał Misiuda
Tomasz Nodzyński
Joanna Popiołek-Widlarz
Komisja rewizyjna:
Jacek Mizerski
1. Nowy kurs przewodnicki.
Dnia 20 kwietnia w COTG PTTK odbyło się spotkanie z kandydatami na nowy kurs
przewodnicki. Podczas rozmów kwalifikacyjnych przeprowadzonych przez komisję w
składzie: K.Liszka, L.Kuchno, J.Popiołek-Widlarz, G.Folta, A.Grzechynka, W.Kurzyński
na kurs zakwalifikowano 38 osób, kilka osób znalazło się na liście rezerwowej. Kurs
rozpocznie się we wrześniu i będzie prowadzony przez kol. K.Liszkę, któremu pomagać
będą kol. M.Albert (finanse) oraz kol. M.Florys i kol. G.Folta .
Na wniosek kol. prezesa zarząd postanowił (8 osób za, 1 wstrzymująca) powołać Radę
Kursu, mająca pełnić rolę doradczą dla kierownictwa kursu – prezes został zobowiązany
do zaproponowania na następnym zebraniu kandydatów do w/w Rady
2. Finanse Koła.
Z przyczyn osobistych kol. A.Krupiński poprosił o zwolnienie go z obowiązków
skarbnika. Jego obowiązki tymczasowo (do następnego zebrania zarządu) ma przejąć
kol.T.Nodzyński, zarząd zobowiązał kol.A.Krupińskiego do przekazania mu jak
najszybciej całej uaktualnionej dokumentacji stanu finansów Koła. Na następnym
spotkaniu zarządu kol. K.Kulesza ma zaproponować kandydata na stanowisko skarbnika.
3. 55 Lecie AKPT/SKPG
SKPG przygotowuje okazjonalne wydawnictwo z okazji jubileuszu – zarząd wyznaczył
kol. M.Florysa do współpracy w jego opracowaniu.

Z okazji Lecia powraca teŜ odłoŜony w ubiegłym roku temat wystawy w TPN – jej
organizacją mają ponownie zająć się kol. J.Popiołek-Widlarz i kol. R.Misiuda oraz kol.
L.Kuchno.
4. Szkolenia.
Kol. A.Grzechynka przedstawił termin i temat kolejnej wycieczki szkoleniowej po
Zakopanym z dr. M.Pinkwartem - 12 czerwca szlakiem S.I.Witkiewicza.
Zaproponował takŜe zorganizowanie w terminie jesiennym szkolenia z asekuracji na Via
Ferratach .
5. Statut Koła.
PoniewaŜ mimo prób nie udało się odnaleźć statutu załoŜycielskiego AKPT z lat 80-tych,
zarząd zobowiązał kol J.Popiołek-Widlarz i kol. A.Grzechynka do przygotowania
projektu takiego statutu .
6. Nowe Blachy,
Kol A.Krupińskiego poprosił o przejęcie od niego takŜe tej sprawy – zobowiązał się do
tego kol.A.Grzechynka, na następnym zebraniu ma przedstawić propozycję naprawy ew.
wymiany pierwszej partii blach.
7. Wyprawa Mount Kenya 2010.
Na przełomie września i października ma ruszyć wyprawa kołowa na Mt. Kenie,
wstępnie zainteresowanie wyraziło ok. 15 os. Organizacją zajmuje się kol. T.Nodzyński,
więcej szczegółów na stronach WWW
8. Zmiany w Ustawie o Turystyce
Po uchwaleniu przez Sejm i Senat zmian w Ustawie o Turystyce trwają prace nad
nowelizacją Rozporządzenia o przewodnictwie – kol.K.Kulesza będzie brał udział w
spotkaniu na ten temat w Ministerstwie gdzie przedstawi stanowisko uchwalone przez
CPT, w zasadzie pokrywające się z tym co zaproponował zarząd AKPT
9. Następne zebranie
Ustalono Ŝe następne (ostatnie przed przerwą wakacyjną) zebranie odbędzie się 23
czerwca (środa) w Marchewce o godz.18.00.

