
                                           Protokół z zebrania klubowego 

                                                                ARKAV 

                                             w dniu 31 października 2019 

  Zebranych  powitał  prezes  klubu  Lech  Boczkowski  .  Poinformował  że  swoją          

nieobecność  na  zebraniu  zgłosili  K. Klamra , A. Kodzik , A . Krysiak  . Kilka osób  nie  

przyszło  tak  sobie.  Obecni członkowie  klubu   podpisali  Listę  Obecności . 

Prezes  poinformował  że  najważniejszym  punktem zebrania  jest  ułożenie  

klubowego  KALENDARZA  IMPREZ  -2020 .  Padły  propozycje  . 

a.  Zimowy Spływ Kajakowy Energetyków na Brdzie odpowiedzialna Danka Plewa 

b. Klubowy Zimowy Spływ Kajakowy Drwęca termin 31 stycznia - 2 luty 

odpowiedzialny Piotr Paradowski 

c. Spływ Prima a aprilis 4 kwietnia odpowiedzialny Adam Wenda 

d. Otwarcie sezonu przez   K-P.Z.K na Brdzie w terminie 25 kwietnia odpowiedzialna 

Teresa Kaczmarek 

e. Majówka Spływ Kajakowy termin 1-3 maja 

f. Otwarty Spływ Kajakowy na Wiśle termin lipiec odpowiedzialny Adam Nawrotek 

g. Męski  Letni  Spływ   Kajakowy termin lipiec/sierpień odpowiedzialny Piotr 

Paradowski 

h. Otwarty Spływ Kajakowy „KACPERIADA” termin 14-16 sierpnia odpowiedzialny 

Kacper Klamra 

i. Pożegnanie Wakacji termin 21 – 23  sierpnia odpowiedzialny Marek Lubiszewski 

j. Herbarz Miast Polskich –BYDGOSZCZ termin 11-13 września odpowiedzialny Lech 

Boczkowski 

k. Klubowa Wyrypa na Zalewie Koronowskim termin 19 września odpowiedzialny Adam 

Wenda 

l. Barwy Jesieni (Sworne Gacie ) termin 3-4 października odpowiedzialny Lech 

Boczkowski 

m. Klubowe Zakończenie Sezonu Kajakowego (Nogawica) termin 25 października 

odpowiedzialny Lech Boczkowski 

2. W związku ze zbliżającym się XXX jubileuszem klubu planujemy wieczorek okolicznościowy na 

22.02.2020 w restauracji TOBIASZ . W  tej sprawie do kontaktu z restauracją oddelegowano 

Piotra Paradowskiego . Wtępny program to przywitanie, nagrody i dyplomy ,posiłek ,muzyka. 

Danka  Plewa  zaproponowała   aby zaprosić tych byłych członków którzy mają staż 



członkowski co najmniej 10 lat i  będą  chcieli  za  siebie  zapłacić ,to się podobało zebranym.  

Ania  Roczyńska  zaproponowała  Tort  - 30  lecia  , także  zaakceptowano .  Suma  którą  

przewidziano   ( konsumpcja  i   parę  flaszek )   na  uczestnika  uroczystości  to  100  zł  .  Klub  

zapłaci  za  muzykę,   nagrody  ,  dyplomy , szampana  ,tort.  Na  życzenie  zebranych  Klub  

zafunduje  udział  Bronkowi  L. 

3. Prezes   zaproponował  zebranie  materiału  do  kroniki  klubu  z  okazji  30 lecia.  Pracę  

mającą  na  celu  odtworzenie   zdarzeń  lat  minionych  rozpocznie  Janusz  Roczyński.          Na  

razie  jest kłopot z dostępem do materiałów ,  sprawa będzie kontynuowana. 

4. W sprawach różnych Adam Nawrotek   wobec  braku  skarbniczki  wpłacił prezesowi 120 zł za 

wynajem kajaków na Otwartym Spływie Kajakowym na   Wiśle 2019. 

5.  Piotrek  Paradowski  zaproponował  Wigilę  klubową   .  Zebrani  jednogłośnie  przegłosowali 

propozycję  Adama  Wendy  urządzenia  Klubowego  Spotkania  Opłatkowego  w  restauracji 

TOBIASZ  .  Termin   spotkania  to  piątek  13. XII  o  godz  18  . Cena  pozostaje  sprawą 

otwartą  do  załatwienia  z  kierownictwem  restauracji  . Sugestia  zebranych  to  40  -  50 zł. 

6.  Prezes  zapowiedział  że  roześle  Kalendarz  Imprez  do  członków  klubu  . Na  tym  zebranie 

zakończono. 

 

Protokołował 

Adam Nawrotek,    Lech  Boczkowski 

 


