
Protokół z zebrania klubowego 

Klubu  Turystyki  Kajakowej 

ARKA V 

w dniu 28 listopada 2019 

 

Prezes powitał zebranych , poinformował o zgłaszanej absencji kol. Macieja i kol. 

Kacpra  oraz  Władka .Przekazał również pozdrowienia od kol. Mundka.  Poprosił o  

podpisywanie  Listy  Obecności .Zapytał członków klubu  czy ktoś pamięta jak wyglądało 

pierwsze logo klubowe, ale nikt nie potrafił wskazać najstarszego. Padła propozycja  użycia  

barw  miasta  na jego 100 lat powrotu do Polski  w  kalendarzu  klubowym  i  pismach do 

prezydenta  miasta . 

 Następnie przystąpiono  do  korekty  kalendarza na najbliższy 2020 rok i tak: 

Danka Plewa przedstawiła, że na zimowy spływ na Brdzie energetyków ma już chętnych ok. 

10 osób klubowiczów i sympatyków. 

Piotr Paradowski o swoim spływie na Drwęcy, że wzorem roku poprzedniego kwatery będą 

w Handlowym  Młynie. 

Na dzień 22.02.2020 planowane są obchody 30-lecia klubu w restauracji TOBIASZ . 

Zapraszamy członków z rodzinami, koszt ok.100 zł. Klub sfinansuje zaproszenie Bronka 

Lasina ,zapłaci za tort ,  zespół  muzyczny ,szampan , nagrody  i  pamiątki  dla  członków 

klubu. Uroczystość uświetniać będzie  zespół muzyczny MARGO  naszego  nowego  

członka  Jarka Dąbrowskiego. 

Na  4.04.2020 zaplanowano otwarcie sezonu na  Brdzie  z Janowa do Bydgoszczy  lub  do 

Brdyujścia . 

Majówka  najprawdopodobniej w Kaliszu nad Prosną , chce  ją zorganizować  Artur 

Wiśniewski . 

Pojawił się planowany na 29-31.05.2020 spływ “Mężczyzna po pięćdziesiątce”   z  bazą  w 

miejscowości Krówka Leśna. 

Adam  Nawrotek zmienił punkt startu planowanego przez siebie spływu na Wiśle zamiast 

Włocławka będzie Warszawa a meta w Płocku. Nalegał również żeby w lipcu zorganizować 

spływ na Brdzie i dopisać go do kalendarza  - został  jego  komandorem . 

X V I   spływ kajakowy “Barwy jesieni” planowana jest  Zbrzycą . Janusz  zaproponował  

nocleg  w  miejscowości Lubiana na Kaszubach. 

Na 25.10.20202 planowane jest zakończenie sezonu w miejscowości  Nogawica. 

Nową  wersję  kalendarza opracuje i umieści na stronie internetowej  klubu Piotrek. 

 

Piotr Paradowski przedstawił uzgodnienia w sprawie wigilii klubowej w restauracji Tobiasz, 

koszt - 50zł. Prezes zobowiązał sekretarza do powiadomienia drogą mailową nieobecnych 

członków klubu, a najlepiej również telefonicznie. 

 

Prezes  przypomniał że nie wszyscy mają opłacone składki klubowe, a żeby korzystać z 

kajaków klubowych trzeba mieć opłaconą składkę. 

Jeśli chodzi o kronikę to uzyskano tylko część materiałów  z  lat 1998-2003 . W  tym okresie 

przewinęło się przez klub 58 osób. 

 Kol. Aniela  przypomniała  że  takie  dokumenty  przekazała  obecnej  skarbnik . Alicja 

posiada nadal zeszyty z listami członków,  zobowiązała  się  w  ciągu  tygodnia  przekazać  

je  Januszowi. W związku ze zbliżającym się jubileuszem prezes zobowiązał się do ustalenia 

listy klubów które należy powiadomić i zaprosić na naszą imprezę. 

 



 

 

 

Po  dyskusji  podjęto uchwałę nr 01/2019  ( załącznik  nr 1.) o sfinansowaniu udziału w  

zabawie  z  okazji 30 leciu klubu, częściowo składką klubową za rok 2020.  Uchwała 

przeszła  większością  głosów , 1 osoba wstrzymała się od głosu . 

 

Na zakończenie prezes  wyraził  zadowolenie  z  aktywności  członków  klubu którzy w 

liczbie 8  osób zgłosili się do organizacji spływów w roku 2020.  Jeśli  więcej  nas  będzie  

pracowało  na  rzecz  klubu , większa  będzie  pula  ofert  turystycznych  dla  naszych  

członków  i  sympatyków . 

 

Protokołował 

Adam Nawrotek 

 

 

 

                                             UCHWAŁ  NR. 01/  2019 
                                                             z  dnia 28  listopada  2019 

 

 

                Członkowie  klubu  ARKA V  postanawiają  że  w  oplacie  za  uroczystości  

klubowe ( 100 zł) w  dniu  22 .02. 2020  zawarta  będzie  składka  klubowa  za  2020 rok. 

 

 

     SEKRETARZ                                                                             PREZES 

 

   Adam Nawrotek                                                                     Lech  Boczkowski 


