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Prezes otworzył zebranie i poprosił o podpisywanie Listy OBECNOŚCI . Na wstępie uporządkowano 

kwestię opłat składek klubowych i znaczków PTTK, składki klubowe ma opłaconych 13 osób. Prezes 

ubolewał, że on jak i członkowie klubu mają utrudniony kontakt ze skarbnikiem dla którego obowiązki 

służbowe wynikające z grafiku zawsze w czwartym tygodniu miesiąca przypadają na popołudnie co 

koliduje z terminem naszego zebrania. 

Odbyły  się w maju 2 spływy z naszym udziałem.  Prezes zdał relację ze spływu na Piławie ,który miał 

bazę w Bornem -Sulimowie. Organizatorem było wojskowe stowarzyszenie STO. W spływie wzięło 

udział około 50 osób w tym 5 osób z Arki . W tym czasie odbywał się w Bornem- Sulimiowie festyn 1. 

majowy połączony z pochodem pierwszomajowym i zabawa taneczną. Jednocześnie członkowie ARKI 

V obchodzili uroczyście 75 urodziny naszego najstarszego członka – Władka Radziwona. 

Następnym spływem był spływ na Zgłowiączce w którym z Arki wziął udział Adam Wenda .Był pod 

wrażeniem dobrej organizacji tego spływu a w szczególności miejsc biwakowych i posiłków. Dzięki 

uprzejmości obsługi ślizy nie było na rzece problemu z wodą a rzeka miała charakter zwałkowy w 

efekcie dużo ludzi się wywracało. Na jeziorze Orle odbył się wyścig. 

Pływanie w czerwcu. W najbliższym czasie 21.06-23.06 przy okazji imprezy ster na Bydgoszcz jest 

przewidziany organizowany przez Bindugę spływ z Opławca do Brdyujścia koordynacją zgłoszeń 

chętnych z naszego klubu zajmie się Adam Wenda. 

W dniach 27.06-4.07 w Nadbużańskich Spotkaniach na Kresach wezmą udział 3 osoby z klubu. 

Najbliższe imprezy wakacyjne organizowane przez klub to "Wyjazd męski" 20-27.07.2019  z 

Bydgoszczy do Elbląga (Wisła, Nogat) albo Drawą do Noteci ,przez atrakcyjny park , albo Warta z 

Januszkowa do Poznania i dalej. Decyzje podejmie w późniejszym terminie organizator  -Piotr 

Paradowski. 

Spływ Wisłą 15-18.08.2019 start miejscowość Opatowiec ujście Dunajca(0km) pierwszy nocleg w 

okolicach Elektrowni Połaniec(63km) kolejny okolice Tarnobrzega(94km) lub Sandomierza(108km) 

zwiedzanie kolejny nocleg za Annopolem(137km), Kazimierz Dolny (195km). Z uwagi na dość 

wyśrubowany kilometraż może plan ulec zmianie. 

Następne zebranie U Piotra Paradowskiego na grillu w piątek 28.06.2019 godz. 18:00 ul Gromadzka 8 

Prezes przypomniał pod nieobecność Marka że naszym klubowym spływem jest w tym roku spływ  

Pożegnanie Wakacji , w terminie 23 – 25 sierpień i prosił o  liczny udział członków klubu. Na spływie 

przewidziano  spotkanie członków naszego klubu. 

Spływy wakacyjne innych klubów z województwa przedstawiła Teresa Kaczmarek: w kalendarzu 

centralny spływ PTTK Drwęca-Wisła,  "Celuloza" robi Słupię do Ustki. 

Na zakończenie prezes zaproponował chętnym obejrzenie filmu "Ciemno , prawie noc" 4.06.2019 oraz 

udział w koncercie "Tribute to Maanam" 6.06.2019 . Obie imprezy w Kinoteatrze. 

Na tym zebranie zakończono.     Sporządził : Adam Nawrotek 


