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Po długiej wakacyjnej przerwie klub Arka V wznowił comiesięczne spotkania klubowe. Na wstępie 

prezes klubu złożył życzenia Basi z Torunia z okazji  jej urodzin, wręczył jej upominek w postaci książki 

„Klub miłośniczek czekolady”. Basia zrewanżowała się  świeżutkimi  pierniczkami  w  czekoladzie  

prosto z Torunia. Prezes poinformował  o  zapowiedzianej  nieobecności na zebraniu kolegów  Klamry 

i Radziwona. Korzystając z obecności kol. skarbnik Alicji Kodzik prezes zapytał czy zbierała jakieś 

składki  w tym  roku od członków klubu. Koleżanka oświadczyła, że żadnych  składek  w tym  roku  nie  

przyjmowała, w ogóle  po  raz pierwszy  w tym roku  jest na zebraniu. Prezes  oznajmił  że  są osoby  

którym  się  pokręciło  i  utrzymują  że  mają  tegoroczną  składkę  zapłaconą u  Ali . Odczytał listę  

utworzoną  w marcu  przez  Anielę .osób które wpłaciły składki klubowe   do niego. Kol. Teresa 

Kaczmarek poruszyła sprawę stowarzyszenia STO.  Prezes  stwierdził  że  jedyne  co  wie  to  że  W.S 

„STO”  około 15 lat temu  zostało przeniesione  do Warszawy . Następnie omówiono spływy które 

odbyły się od ostatniego protokołowanego zebrania. 

Nasi członkowie brali udział w spływie na Ukrainie na rzekach Świnia, Rata i Bug. 

Następny  spływ był na Drawie , szczegółowy  fotoreportaż na stronie  klubu. Kolejny spływ to spływ 

na Wiśle  z Połańca do Dęblina zorganizowany  przez  Adama  Nawrotka. Płynęli z nami nasi nowi 

koledzy jeden  z Warszawy, drugi z  Siedlec . Mimo, że nie są wytrawnymi kajakarzami to sobie 

poradzili w tak trudnej wyprawie. Napawaliśmy się pięknymi widokami przełomu Wisły zwiedzaliśmy 

Sandomierz  i  Kazimierz Dolny.  Relacja i zdjęcia  z  tego spływu  na stronie klubu. Następny spływ to 

Męski Spływ  z Bydgoszczy do Malborka .Relacja i zdjęcia  Piotra  Paradowskiego  na stronie  klubu. Na 

koniec wakacji  Marek  Lubiszewski  zorganizował  spływ  z którego relacja pod  tytułem „TO BYŁ 

SPŁYW  W NAPRAWDĘ STARYM STYLU  znajduje się na  stronie klubu. Nareszcie wszystko dopisało: 

frekwencja członków klubu  z rodzinami, pogoda, fajne miejsce biwakowe, przepiękna rzeka.”  Biwak 

był  w miejscowości nomen omen Brda przy ośrodku Zielony Wiatr. Były dwa odcinki kajakowe, 

pływanie wpław na postojach, wieczorem ognisko  z gitarami i śpiewem. Następnie spływ i wyścig 

KAYAKMANIA  . W dwuboju rowerowo -kajakowym Piotr Gulski z synem Stasiem zajęli  pierwsze 

miejsce.  Natomiast  Piotrek  Paradowski  z Danką  Plewą w maratonie  zajęli  4 pozycję . Podczas  tej 

imprezy odbyło się również szkolenie praktyczne dla sędziów kajakarstwa powszechnego w którym 

Marek i Adam wzięli udział i w tym samym czasie zdali egzamin i stali  się sędziami kajakarstwa 

powszechnego. Teresa Kaczmarek nalegała  aby  do grona  sędziów  dołączyli  Piotr P. i Adam  W , ale 

obaj nie są zainteresowani. Potem Teresa Kaczmarek chciała skonsultować termin i miejsce spływu na 

otwarcie sezonu który rokrocznie odbywał się w Żurze. Dwa terminy są możliwe 18 kwietnia lub 25 

kwietnia , klubowicze  optowali  za 25.04 . Ponieważ Teresa przemawiała przez  prawie  godzinę i 

zrobiło się  5 minut do zamknięcia budynku dalej poszło ekspresowo . Najbliższy spływ to „Barwy 

Jesieni „, organizuje Prezes , Piotrek ciągnie kajaki , na spływ jest komplet chętnych, przyjeżdżają 

zaprzyjażnione  kluby z Włocławka  i  Inowrocławia  . kluby z Bydgoszczy jak zawsze nie 

zainteresowane . Jeszcze dwójka członków  klubu  chciałaby  się w ostatniej chwili  dopisać  . 
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