
               SPRAWOZDANIE K.T.K ARKA V ZA 2019 r. 

 

Klub Arka V liczy 28 osób, plus dwie osoby, które u nas wykupują znaczki PTTK. Jeden 

członek opłaca tylko składkę klubową. Prawie wszyscy członkowie klubu opłacili składkę klubową. 

nam Został się tylko Maciej, który deklaruje jej zapłacenie. 

 W tym roku wstąpili do klubu: NIEWIADOMSKA IWONA, DĄBROWSKI JAROSŁAW, 

GRZEGOROWSKI HENRYK, KNITTER TERESA oraz młodzież w osobie JAKUBA KLAMRY. Serdecznie 

ich witamy. Dzięki temu proporcja osób pływających z nami do osób mało pływających zwiększyła 

się na korzyść osób pływających. Oby ta tendencja się utrzymała. Dla niepływającej części klubu 

zaproponowaliśmy inne atrakcje: 

• imieninowe spotkanie u Piotra 

• seanse filmowe czy koncerty w Kinoteatrze 

• zabawy i bale turystyczne 

Członkowie klubu spotykali się w 2019 roku dziesięciokrotnie. W tym grillowanie 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 16 spływach kajakowych z frekwencją 132 osób. Odbyły się 

także dwa spotkania połączone z wędrówką pieszą w lasach bydgoskich, w międzyklubowym 

towarzystwie oraz klubowa wigilia. Łącznie w 19 imprezach wzięły udział 188   osoby. 

Do długoletnich problemów klubu, takich jak: brak organizatorów spływów, niska frekwencja 

członków klubu na imprezach i zebraniach klubowych doszedł nowy problem, słaby kontakt ze 

skarbniczką klubu. Trzeba się naprawdę postarać, aby zapłacić składki. Na szczęście dołączył do 

grona organizatorów spływów kolega Adam Nawrotek, teraz jest nas organizatorów czterech. 

 

W 2019 roku klub ARKA V zorganizował bądź wziął udział w następujących spływach: 

 

1. Noworoczne otwarcie w dniu pierwszym stycznia na Brdzie – M. Lubiszewski 

2. Udział reprezentacji klubu w M. Z. S. K. Energetyków – kierownictwo – Plewa  Danka 

3. Klubowy Zimowy Spływ Kajakowy na Drwęcy - organizacja Piotr Paradowski 

4. Spływ Primaaprylisowy na Brdzie -  organizacja  Lech  Boczkowski 

5. Wojewódzkie otwarcie sezonu kajakowego - współorganizacja – M. Lubiszewski   

6. Udział w Majowy Spływ Kajakowy - na Piławie - Kierownictwo - L. Boczkowski 

7. Udział w OSK na Zgłowiączce - samotnie Adam Wenda 



8. Udział w XX Spływie na Bugu – „Spotkania na Kresach” - kier. Lech Boczkowski 

9. Otwarty Spływ Kajakowy na Drawie - organizacja - Lech Boczkowski 

10. Męski Spływ Kajakowy na Wiśle - organizacja - Piotr Paradowski 

11. Otwarty Spływ Kajakowy na Wiśle - organizacja - Adam Nawrotek 

12. Zakończenie Wakacji - spływ na Brdzie – organizacja - Marek Lubiszewski 

13. Udział w Międzynarodowym Dniu Kajakarza - 6 osób spontanicznie. 

14. Spływ Kajakowy „Zalew Koronowski” - organizacja - Lech Boczkowski 

15. XV O. S.K. „Barwy Jesieni” na Brdzie - organizacja - Lech Boczkowski 

16. Klubowy Spływ Kajakowy na Wiśle – org. P. Paradowski 

 

 Dziękuję Piotrowi Paradowskiemu, który wielokrotnie podstawił do dyspozycji klubu swoją 

przyczepę kajakową i bez którego kilka spływów by się po prostu nie odbyło. 

Integralną częścią sprawozdania jest SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK, sporządzone 

przez koleżankę skarbniczkę. 

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

naszych planów na 2020rok.                            

                                                                                                                    

Lech Boczkowski                                      


