
Walne Zebranie Relaksu

      

W piątek 21 lutego 2020 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Lubartów odbyło się Walne
Zebranie Miejskiego Koła Turystyki Rowerowej Relaks. W zebraniu oprócz licznie przybyłych
Relaksiaków udział wzięli - naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji
Społecznej p.Artur Kuśmierzak, prezes Lubartowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sportu p. Piotr
Zglejszewski, oraz mieszkańcy Lubartowa chętni do wstąpienia w szeregi Relaksu.

  

  

Prezes stowarzyszenia MKTR Relaks p.Teresa Psuj zapoznała zebranych ze sprawozdaniem
merytorycznym i sprawozdaniem finansowym.

  

W okresie sprawozdawczym ( 2019 rok) MKTR Relaks zorganizował 31 rajdów i imprez
sportowo- rekreacyjnych, w których udział wzięło 634 osoby. Największym zainteresowaniem
wśród mieszkańców naszego miasta cieszyły się  imprezy cykliczne takie jak „Powitanie
wiosny”, „Rowerowa Majówka”,” Wakacyjne Strzelanie z Łuku”, rajdy po najbliższej okolicy
Lubartowa. Ponadto Relaks zorganizował rajd na Mazury, Roztocze i w Bieszczady. Zostały
zorganizowane  trzy rajdy zagraniczne do krajów Beneluxu, w dolinę Mozeli do Niemiec i rajd
na Litwę do Wilna. W roku sprawozdawczym zorganizowane zostało kilka turniejów w piłce
siatkowej i w badmintona. W 2019 roku zakończony został rajd dookoła Polski. Dziewięciu
członkom Relaksu uczestniczących we wszystkich 4 etapach komisja weryfikacyjna działająca
przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego przyznała 
odznaki „Dużego Rajdu Dookoła Polski”.                                   Na zebraniu uzupełniono             
        skład Zarządu                                                                                                                       
Relaksu. Nowymi członkami Zarządu zostali - pani Helena Wójcik i pan Jerzy Tomasiak.
Członkowie  Relaksu wysoko ocenili pracę Zarządu co miało odzwierciedlenie w głosowaniu
nad otrzymaniem absolutorium. Absolutorium dla Zarządu zostało przyjęte niemal jednogłośnie.

  

W ciepłych słowach do poczynań Relaksu odniósł się pan Artur Kuśmierzak - naczelnik
Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej, który podziękował Zarządowi
Relaksu za bogatą działalność na rzecz społeczności lokalnej i za promocję miasta Lubartów w
kraju i za granicą.
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Na zebraniu przedstawione zostały zamierzenia Relaksu na 2020 rok. Zainteresowanych
naszymi rajdami, imprezami sportowo-rekreacyjnymi odsyłamy na stronę stowarzyszenia www
.mktr-relaks.com
bądź na Facebooka MKTR Relaks. Zamierzenia te  zostaną opublikowane za kilka dni.

  

Na zakończenie zebrania prezes Relaksu p.Teresa Psuj podziękowała zebranym za pracę na
rzecz Relaksu, wielu instytucjom wspomagającym Relaks, osobom prywatnym za przekazanie
1% podatku w  2019. Zwróciła się z prośbą  o dalsze wspomaganie Relaksu w 2020 roku.
Zarząd  Relaksu wspólnie z Zarządem ART-FITu zaprasza  w dniu 1 marca 2020 roku na 
marsz do Skrobowa. Wymarsz nastąpi z Rynku obok Urzędu Miasta o godzinie 10.00.

  

Serdecznie zapraszamy miłośników Nordic Walkingu do wzięcia udziału w marszu.
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