
 

Protokół zebrania klubu kajakowego Arka V 

z dnia 25 maja 2017 

 

Prezes Lech Boczkowski przywitał zebranych  i poprosił  o podsumowanie naszej imprezy - 

XII Ogólnopolskiego Wyścigu “Brda 2017”. Kolega  Piotr Paradowski przedstawił wydatki 

związane z organizacją tej imprezy: 

 

Wydatki 

nagrody 571 

posiłek  480 

ubezpieczenie  42,84 

żegluga  82 

ratownik  100 

suma 1275,84 

 

 

Wpływy 

wpłaty od 
uczestników 

813 

 

 Wynik finansowy spływu to 415,84 niedoborów. Prezes zaproponował uchwałę nr 1/2017 z 

dnia 25-05-2017 aby pokryć stratę ze środków klubu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 11 

głosów za. Z uwagi na taki finał imprezy szukano przyczyn i ewentualnych recept. Kol. A. 

Zaremba zaproponował aby imprezy nie robić jeśli uczestników jest mniej niż 50, kol. M. 

Lubiszewki zaproponował aby imprezę przenieść na maj gdy jest lepsza szansa na 

przychylną pogodę kolejne wnioski mają pojawić się w późniejszym terminie.  

Następnie podsumowano kolejne spływy z naszym udziałem. W spływie na Łynie udział 

wzięły 4 osoby z Arki spływ warty do zrobienia z uwagi na możliwość przepłynięcia Olsztyna 

przez piękny widokowo park. Spływ na Wiśle w dniach 19-21 maja nie odbył się z braku 

chętnych. Lech Boczkowski zaproponował spływ 16-18 czerwca z Żuru w dół do ujścia Wdy 

kol. A. Zaremba wskazał, że nie warto płynąć odcinka między dwoma elektrowniami.         

Kol. P. Paradowki potwierdził chęć organizacji spływu letniego Wartą od Konina do 

Bydgoszczy  w terminie 17 - 23.07.2017 ,ilość chętnych przekroczyła już 10 osób.                

W tej sytuacji kolega Boczkowski  zaproponował aby spływ ten mianować na nasze letnie 

najważniejsze przedsięwzięcie otwarte także dla sympatyków klubu. Kol. M. Lubiszewski  

potwierdził organizację Spływu Klubowego Wisła/Nogat/Drwęca w dniach 3-16 lipca. 

Prezes Boczkowski poinformował że Vistuliada na odcinku Bydgoszcz - Tczew odbędzie się 

w terminie 27  - 30.07.2017. będzie dogadywał sprawę z organizatorami. 

 



 

Klub Krajoznawczy “Wędrowiec”  zrzeszony w naszym Oddziale PTTK  zaprasza  

serdecznie na jubileusz 25 lecia  w dniu 03.06  do miejscowości TUR. Zaprasza wszystkie 

kluby naszego Oddziały PTTK  na darmową grochówkę , piwo i zabawę turystyczną 

Poproszono Prezesa o reprezentację klubu na jubileuszu 25 lecia .Prezes zaproponował do 

reprezentacji  - Anielę i Janusza Roczyńskich , Alę Kodzik ,Andrzeja Krysiaka - razem 5 

osób. 

Następne zebranie ustalono na 29 czerwca 2017 u kol. P. Paradowskiego ul. Gromadzka 8. 

Połączone będzie z obchodami święta apostołów Piotra i Pawła. 

                                                                                                        Protokołował 

                                                                                                   Adam   Nawrotek 

 

 

 


