
Notatka 

 

z zebrania Rady Rodziców przy PZSzach 

 

16-17 grudnia 2017 r. (sob. godz 15:30-16:00, niedz. godz 13:00-13:30) 

Kuluary hali Spodek Katowice podczas MEBiS 

 

Obecni na spotkaniu :  
 

1. Katarzyna Buchta bik-art@wp.pl ; 601 515 669; /sobota/ 

2. Mariusz Kostecki sportmen99@wp.pl ; 690 025 012; /sobota, niedziela/ 

3. Konrad Mucha konradmucha@wp.pl ; 600 968 197; /niedziela/ 

4. Jolanta Panek jola@rybnet.pl ; 604 285 692; /niedziela/ 

5. Szymon Pieczewski s.pieczewski@wzszach.poznan.pl ; 602 298 657; /sobota/ 

6. Marek Redzisz marekredzisz@poczta.onet.pl ; 602 198 153; /sobota, niedziela/ 

 

Nieobecy: 

7. Jarosław Teclaf jar.teclaf@gmail.com ; 

 

 

Agendą spotkania było wzajemnie poznanie się i wstępne omówienie zadań stojących przed RR.  

 

Wszyscy obecni potwierdzili chęć działania w ramach RR przy PZSzach. 

Bardzo pozytywnie przyjęli inicjatywę PZSzach włączenia rodziców młodych szachistów do 

opiniotwórczego grona tworzących warunki sportowej rywalizacji pomiędzy młodymi 

pasjonatami szachów. 

 

Stwierdzono brak odzewu ze strony p. Teclaf, który nie odpowiedział na maile powiadamiające o 

planowanym zebraniu RR ani nie potwierdził swojego uczestnictwa w pracach RR. 

W związku z powyższym obecni zobowiązali p. Redzisz do próby ponownego kontaktu z p. Teclaf 

w sprawie potwierdzenia jego udziału w pracach RR. 

W przypadku braku potwierdzenia RR proponuje wybór innego członka według zasad jakie 

zostaną opracowane i zatwierdzone w przyszłym Regulaminie RR. 

 

Zebrani wskazali spośród siebie jako kandydata na przewodniczącego RR p. Marka Redzisz i 

jako wiceprzewodniczącego p. Katarzynę Buchta za zgoda obojga kandydatów. 

Za powierzeniem funkcji przewodniczącego RR p. Markowi Redzisz  

głosowało 6 członków RR, (6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) 

Za powierzeniem funkcji wiceprzewodniczącego RR p. Katarzynie Buchta  

głosowało 6 członków RR, (6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) 

 

Zebrani jednomyślnie przyjęli zaproponowane przez p. Mrozińską zobowiązanie do opracowania 

i przedstawienia Zarządowi PZSzach wstępnej propozycji Regulaminu Rady Rodziców przy 

PZSzach z terminem dostarczenia na przełomie stycznia i lutego 2018. 

 

 

W imieniu RR przy PZSzach 

notatkę ze spotkania sporządził 

 

Marek Redzisz 
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