
Protokół z 51 posiedzenia
Zarządu Klubu Sportów Górskich ,, Direta”

17 lutego 2012

I. Obecni:

• Andrzej Janka

• Artur Majewski

• Arek Oszutowski

• Adam Ganczarek

II. Andrzej Janka przedstawił proponowany porządek obrad.

III. Przyjęto porządek obrad i wybrano protokolanta.

IV. Zapoznano się z protokołem z poprzedniego posiedzenia zarządu i przyjęto go.

V. Andrzej Janka zapoznał zebranych z informacją finansową za rok 2011. 

VI. Andrzej Janka poinformował o braku dotacji z Urzędu Miasta na rok 2012 oraz 

wytłumaczył przyczyny.

VII. Artur Majewski podsumował III Nocka oraz zapoznał zebranych z pomysłami na 

organizację nocka IV w roku 2012. Obecni na spotkaniu wyrazili podziw dla 

organizatorów za duży profesjonalizm przygotowań.

VIII. Ustalono że w miesiącu marcu odbędzie się spotkanie podsumowujące 

działalność sportową w 2011r. Spotkanie ma być połączone z wręczeniem 

wyróżnienia dla członka klubu, który osiągnął wysokie wyniki oraz wyróżnił się dużym 

rozwojem wspinaczkowym. Na zakończenie spotkania pokaz filmów o tematyce 

górskiej, wspinaczkowej.

IX. Andrzej Janka przedstawił stan negocjacji z ESTDE dot. wynajmu pomieszczeń 

na ściankę wspinaczkową. Podjęto temat budowy ścianki w innym miejscu oraz 

wciągnięciu członków klubu w poszukiwaniu takiego lokalu.

X. Omówiono kalendarz imprez na 2012r. Artur Majewski zaproponował organizację 

imprezy integracyjno - wspinaczkowej dla członków klubu w miesiącu czerwcu. 

• marzec - podsumowanie działalności sportowej 2011, 

• pokaz filmów, wręczenie wyróżnień.



• Wyjazd zimowy 6-9 luty - wspinanie Karkonosze – Śnieżne Kotły.

• marzec - obóz sportowy Hiszpania

• maj – wyjazd skały

• czerwiec – skały, impreza integracyjna

• sierpień – Alpy, masyw Monte Rosa, Dufourspitze 4634m n.p.m.

XI. Strona WWW. Zaproponowano wprowadzenie nowej funkcjonalności  strony dot. 

umieszczania wykazów przejść, osiągnięć w zawodach, zdobyte szczyty

XII. Przeanalizowano jakość i systematyczność prac porządkowych wykonywanych 

w,,Bunkrze”.

XIII. Wniosek o skreślenie z listy członków na podstawie Statutu 

 KSG DIRETA § 11.

-  Sander Beata

– Kujawa Ariel

                                                                                        Protokołował:

       Arkadiusz Oszutowski


