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ZEBRANIE ZARZĄDU
05.02.2019 r. środa w godz. 20:00-21:30
„Marchewka z Groszkiem” ul. Mostowa

Obecni:
Andrzej Grzechynka
Maciej Florys
Grzegorz Folta
Eliza Kujan
Anna Kwinta
Kazimierz Liszka
Marcin Radwan
Krzysztof Kulesza (Komisja Rewizyjna)
1. Minione wydarzenia w AKPT
Kończący się rok kalendarzowy i nadchodząca zima wiążą się niezmiennie z dwoma
ważnymi wydarzeniami w naszym kole. Jednym z nich jest wigilia obchodzona wspólnie z
koleżeństwem z SKPG. Tym razem przewodnickie spotkanie przedświąteczne miało miejsce
we środę 19 grudnia jak zwykle w godzinach wieczornych. Zgodnie z przyjętą w ostatnich
latach zasadą organizowane było wspólnie przez oba koła. Ze strony AKPT koordynacją
wigilii zajął się kolega Marcin Radwan. Dziękujemy wszystkim, którzy znaleźli czas by
spotkać się i złożyć życzenia w tym szczególnym czasie.
Drugim wydarzeniem na stałe wpisanym do naszego grudniowego kalendarza jest
przedsezonowe szkolenie lawinowe prowadzone przez kolegę Tomka Nodzyńskiego w
Morskim Oku. Ze względu na brak dostępności miejsc we wcześniejszym terminie tym razem
odbyło się ono w przedświąteczny weekend 21-23.12. Śniegu nie brakowało, ale ze względu
na silny wiatr warunki w Tatrach były dość ciężkie. Nie odstraszyło to jednak osób chcących
odświeżyć swoją „lawinową” wiedzę. Do Morskiego Oka dotarło ponad 20 osób. Bardzo
dziękujemy organizatorom szkolenia i czekamy na następne.
Oprócz ważnej praktyki na przełomie roku mieliśmy okazję posłuchać trochę w teorii o
eksplorowaniu nowych celów w górach wysokich. W drugim tygodniu 2019 roku we środę 9
stycznia w COTG przy ul. Jagiellońskiej kolega Kazimierz Liszka przygotował prelekcję na
temat kołowej wyprawy w Tienszan na szczyt Pik Palatka oraz nowych celów w Ameryce
Południowej pod kątem przyszłych wyjazdów AKPT.
2. Nadchodzące wydarzenia w AKPT
Plany na 2019 rok powoli się tworzą. Będziemy podawać na bieżąco jakie szkolenia,
wyjazdy i inne ważne wydarzenia odbędą się w najbliższych miesiącach. Na ten moment
warto zapisać w swoim kalendarzu Memoriał Ani, Basi i Bogdana pod datą 30-31.03.2019.
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Spotykamy się na towarzyskich zawodach skiturowych w ostatni weekend marca w
schronisku Zverovka. Ponad to, wszystko wskazuje na to, że do tegorocznego kalendarza
wraca lubiana przez wielu szkoleniowa impreza tj. Spotkania Przewodników z
Umiejętnościami w Dursztynie. Planowany termin to weekend 13-14 kwietnia.
3. Nowy kurs na przewodników tatrzańskich w AKPT
Cały czas trwają przygotowania do rozpoczęcia nowego kursu dla kandydatów na
przewodników tatrzańskich prowadzonego przez AKPT. We środę 12 grudnia 2018 miało
miejsce pierwsze spotkanie informacyjne dla zainteresowanych. Drugie zostało zaplanowane
na 13 lutego. Na przełomie lutego i marca odbędzie się rekrutacja. Kurs startuje w końcu
kwietnia 2019.
4. Zebranie Walne AKPT
Dobiega końca kadencja obecnego zarządu AKPT. Zgodnie z kołowym terminarzem
zebranie walne zostało zaplanowane na środę 20 marca (pierwszy termin 17:45, drugi termin
18:00). Zachęcamy do licznego przybycia. Pamiętajmy, że to od naszych głosów i
wniesionych postulatów i uwag zależy jaki będzie dalszy los naszego koła.
Marzec to miesiąc wyborczy nie tylko w AKPT. Zebrania walne odbędą się również w OA
PTTK oraz w CPT.
5. Następne zebranie zarządu – 12.03.2019
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