
               SPRAWOZDANIE  KTK  ARKA V  ZA 2018 r.  

 

Klub  Arka V liczy 23 osoby. Składkę  PTTK opłaca u nas 22 członków a jeden członek 

opłaca tylko klubową. Wszyscy  członkowie  klubu opłacili  składkę klubową. W tym roku  

wstąpili do klubu koledzy  WENDA ADAM  i  KLAMRA KACPER. Bardzo się z tego cieszymy 

gdyż powiększyli grupę osób pływających w naszym klubie. Dzięki temu proporcja osób 

pływających z nami do niepływających zwiększyła się na korzyśd osób pływających. Oby ta 

tendencja się utrzymała. Dla niepływającej połowy klubu  staramy się zaproponowad inne 

atrakcje; 

• imieninowe spotkanie u Piotra 

• turniej tenisa stołowego dla weteranów,  

• seanse filmowe czy koncerty w Kinoteatrze 

• zabawy i bale turystyczne 

Członkowie  klubu  spotykali się w 2018 roku dziesięciokrotnie. W tym grilowanie u Piotra                  

w czerwcu i wigilijne spotkanie w grudniu. 

Na podstawie danych przekazanych mi przez sekretarza klubu stwierdzam że członkowie 

klubu zorganizowali bądź wzięli udział w 14 spływach kajakowych. W tym 3 spływy 

szkoleniowe dla młodzieży zorganizowane przez Marka Lubiszewskiego. Odbyły się także 

dwa spotkania integracyjne (turniej ping ponga i wigilia). Łącznie w 16 imprezach wzięły 

udział 173 osoby. Jest to o 53 osoby mniej niż  w zeszłym roku. Jeśli uwzględnimy że w tym 

roku nie organizowaliśmy wyścigu i spływu na Brdzie ( 45 osób w 2017 r.) to wynik wskazuje 

na stabilizację. Oby ta stabilizacja nie przekształciła się w stagnację . 

W klubie występuje  chroniczny brak organizatorów spływów. Praktycznie tylko dwie 

osoby organizują po kilka wyjazdów w ciągu roku. Niestety muszę wskazad na bardzo małą 

aktywnośd członków zarządu klubu. To ONI powinni dawad przykład, inspirowad pozostałych 

do pływania. Tak niestety nie jest. 

 

 

   W tym roku odszedł on nas nasz wieloletni sympatyk i uczestnik wielu naszych spływów 

kajakowych – Jerzy Więcaszek. Przez wiele lat współpracował z nami pomagając 

organizować spływy i inne imprezy turystyczne. Pożegnaliśmy go sercem i przesłaniem 

wypisanym na szarfie wieoca „Od przyjaciół kajakarzy z Arki V”. Dziękuję Anieli i Januszowi 

Ropczyoskim          za udział w delegacji naszego klubu na pogrzebie Jurka. 

 

 



    Delegacja naszego klubu wzięła udział w uroczystościach 35-lecia zaprzyjaźnionego z nami 

Klubu Narciarskiego SKIPOW, którego członkowie wielokrotnie brali udział w naszych 

spływach. 

 Dziękuję Piotrowi Paradowskiemu którego geniusz komputerowy wielokrotnie ratował 

moje braki i bez którego ta relacja w takiej formie by nie powstała. 

Życzę wam Koleżanki i Koledzy wiele pomyślności i zdrowia jakże potrzebnego w 

realizacji naszych planów na 2019 rok.       

                    Poniżej zamieściłem dla upamiętnienia, dostępne mi relacje z 

imprez klubu w 2018 roku . 

                                                                                                                    

Lech Boczkowski                                      


