
Protokół zebrania  

klubu ARKA V 

w dniu 27. Września  2018 

 

Prezes otworzył zebranie, przywitał obecnych i poprosił o podpisywanie listy obecności (  załącznik ). 

Poprosił organizatorów o  relacje ze spływów organizowanych w okresie letnim.  

 Sam przedstawił relacje ze spływu Drwęcą w którym uczestniczyły trzy osoby z klubu. -  Opis na 

stronie klubu i w załączeniu.  

 Piotr Paradowski przedstawił relację ze spływu na Warcie od Lisewic do Uniejowa. W spływie brało 

udział trzech ojców z synami plus Adam Wenda, trwał tydzień .- opis na stronie klubu. 

 Marek Lubiszewski na koniec czerwca przeprowadził szkolenie na Brdyujściu dla 25 osobowej grupy 

młodzieży którzy po raz pierwszy siedzieli w kajaku, jak również spływ dla uczniów Zespołu Szkół 

Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy w którym brało udział 10 osób na rzece Brdzie od . Na zakończenia 

wakacji zorganizował spływ na Różycy od miejscowości Ostrowiec do Tarnowa ok. 20km, biwak 

stacjonarny w Tarnowie – opis na stronie klubu. We wrześniu  14 uczniów z Zespołu Szkół 

Mechanicznych nr 1  spływ na Brdzie. 

 Danka Plewa przedstawiła relację ze spływu Wielkim Kanałem Brdy organizowanym przez Bydgostię 

w którym brało udział ok. 20 osób w tym Z Arki 3 osoby. Wraz z Piotrem Paradowskim w maratonie 

kajakowym podczas obchodów dnia kajakarza zajęli 4 miejsce. 

  Prezes Lech Boczkowski zrelacjonował spływ na Bzurze i Wiśle 15 -16 .09 . od Kozłowa Biskupiego do 

Suchodołu .Na  spływie uczczono  pamięć  50  pomordowanych członków Bydgoskiego Batalionu 

Obrony Narodowej pochowanych na cmentarzu w Kozłowie .- opis na stronie klubu.  

Opowiedział również o spływie na Białorusi w którym brał udział razem z Władkiem Radziwonem. 

Płynęli rzeką Szczarą (dopływ Niemna) i  Niemnem ze wsi Nowosiółki.- opis na stronie klubu. 

 Prezes  poinformował o szczegółach  spływu „ Barwy Jesieni „w najbliższą sobotę ,Brdą  z Koronowa 

do Bydgoszczy . Zaproponował członkom klubu aby przyjechali do Janowa na grochówkę i ognisko – 

byłoby to wspólne zakończenie sezonu. 

Prezes poprosił  członków o przygotowanie swoich zamierzeń kajakarskich na przyszły rok  i podanie 

ich do  następnego zebrania abyśmy mogli ułożyć klubowy kalendarz 2019 . Natomiast  do 7 .10. 

należy zgłosić imprezy do Ogólnopolskiego Kalendarza Kajakarskiego  . Wstępnie do kalendarza 

chcielibyśmy zgłosić Zimową Drwęcę organizowaną przez Piotra Paradowskiego – obiecał  że zgłosi. 

Koleżanka Kaczmarek poprosiła aby propozycje  zgłaszać drogą mailową do Marka Lubiszewskiego w 

nieprzekraczalnym terminie 3 października aby można było zgłosić 4 października na radzie klubów.  

 

Protokołował  

Adam Nawrotek                                                                                   Boczkowski Lech 


