
Protokół zebrania klubowego 

Arka V 

z dnia 30 marca 2017 

 

Prezes Lech Boczkowski przywitał zebranych ,usprawiedliwił osoby nieobecne które dzwoniły 

i prosiły aby pozdrowić członków Klubu(Macieja Juhnke, Basię Nodzyńską). Następnie 

przedstawił pierwszy egzemplarz historii oddziału PTTK i dał go do wglądu obecnym. 

Poinformował również, że za pierwszy kwartał 2017 uczestnicy  spływów złożyli 3 

sprawozdania, zapewnił o staraniach aby na bieżąco i szybko pojawiały się dokumenty na 

stronie internetowej klubu (kalendarz i protokół). Kol. Piotr Paradowski  przedstawił 

informację  o spływie Otwarcie Sezonu Turystycznego K-PZKaj. Wędrówka kajakowa po 

zalewie Żurskim, który odbędzie się 9.04.2017na trasie Żur-Tleń-Żur o dystansie 20km, 

kilkoro uczestników zebrania wyraziła chęć udziału w tej imprezie. Prezes przypomniał o 

zbliżającym się zebraniu  delegatów oddziału PTTK klub ArkaV reprezentują na tym zjeździe: 

M. Lubiszewski,  M. Juhnke, A. Nawrotek. Kol. Marek Lubiszewski  przedstawił stan 

przygotowań do XII Ogólnopolskiego Turystycznego Wyścigu Kajakowego „BRDA 2017”. 

Koszt uczestnictwa ustalono na 35 zł natomiast dla dzieci i członków klubu 20 zł, zostały 

zamówione statuetki, na wyścig mamy umówionych ratowników 1 z motorówką, 1 na 

kajaku, komandorem będzie Lech Boczkowski, za stronę sędziowską odpowiada Andrzej 

Zaremba, natomiast sekretariat spływu poprowadzi Danuta Plewa wraz z Ewą Zarembą, 

projekt wlepki i kartki na posiłek przedstawił kol. Adam Nawrotek. Po wyścigu dla chętnych 

klubowiczów będzie grill. Wszyscy  obecni zgodzili się aby ten element ( kiełbachę ) każdy 

przygotował we własnym zakresie. Wskazana została kwestia, aby umówić się na sprzątanie 

przystani z administratorem miejsca. Kol. Teresa Kaczmarek poprosiła Marka Lubiszewskiego 

o zabranie dwóch kajaków na spływ otwarcia sezonu, zaapelowała również o powiadamianie 

o zebraniach kol. Basi Nądzyńskiej która nie korzysta z poczty elektronicznej. 

Prezes zdziwiony przypomniał że właśnie przed  godziną przekazywał pozdrowienia od Basi 

Nodzyńskiej dla członków klubu i jej usprawiedliwienie że nie przyjedzie na zebranie  - stąd 

zdziwienie zarzutami kol. Kaczmarek 

 Kol. Piotr Paradowski przedstawił informacje o spływie na odcinku 70 km z Koronowa na 

Brdzie który odbędzie się 15-17 września organizatorem jest Bydgoskie Stowarzyszenie 

Kajakowe „Binduga” i kayakmania.pl ustalono aby tą imprezę wpisać do kalendarza i 

zmobilizować się aby ją wygrać . Na tym zebranie zakończono 

 

Protokołował  

Adam Nawrotek 

 


