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W dniu 15 lutego w II Liceum Ogólnokształcącym w Lubartowie odbyło się Walne Zebranie
Członków stowarzyszenia .Prezes koła Tadeusz Matwiejczyk zapoznał zebranych ze
sprawozdaniem merytorycznym i finansowym stowarzyszenia. Następnie przewodniczący
Komisji Rewizyjnej Tadeusz Mróz przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wystąpił z
wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu.
Sprawozdania zostały przyjęte przez Walne Zebranie Członków Relaksu, a Zarząd otrzymał
absolutorium jednogłośnie. W dyskusji podkreślano ,że Zarząd, członkowie stowarzyszenia
wykazali w 2011 roku duże zaangażowanie w pracy stowarzyszenia. Rok ten był rokiem
szczególnym. Oprócz zadań statutowych, Relaks był głównym realizatorem projektu unijnego
pod nazwą ?Rowerem przez krainę Lewarta". Dzięki tym zadaniom Relaks stał się jeszcze
bardziej rozpoznawalną organizacją w regionie a także i w kraju. Na zebraniu przyjęto także
harmonogram działań Relaksu na 2012 rok.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności MKTR "Relaks" za 2011 rok

 W okresie sprawozdawczym Zarząd Stowarzyszenia spotykał się ośmiokrotnie w tym jeden raz
wspólnie z Komisją Rewizyjną. Na zebraniach Zarządu dokonywano okresowej oceny
działalności koła, omawiano stan przygotowań do imprez sportowych, rekreacyjnych. Został
opracowany i zatwierdzony regulamin pracy Zarządu oraz nowy wzór deklaracji członkowskiej.
Na posiedzeniach Zarządu rozwiązywano bieżące problemy i potrzeby stowarzyszenia.

W okresie sprawozdawczym zorganizowano:
-Zebranie Sprawozdawcze 
-Spacer integracyjny Relaksu do miejscowości Serniki
-prezentację zdjęć z wyprawy rowerowej na Krym
-Rozpoczęcie sezonu rowerowego - XVI Rajd Wiosenny "Powitanie Wiosny"
-Rajd do Serocka "Most do Nikąd"
-Rajd "Trójprzynierza"
-Spotkanie Relaksu z klubami rowerowymi z Lubelszczyzny, z klubem "Welocyped" oraz "ABC"
z UMCS  z Lublina, Bankowm Towarzystwem Rowerowym z Nałęczowa oraz z Parczewską
Grupą Rowerową w Sernikach na Rancho ARKA
-Rajd do Makoszki
-VII Rajd Rowerowy na Orientację
-Rowerową Majówkę - Rajd z okazji Dnia Dziecka - dla dzieci i młodzieży szkół lubartowskich
połączony z IV Trzeźwościowym rajdem rowerowym dla klubu "Nadzieja"
-Rajd do skansenu w Lublinie
-X Międzynarodowy Turniej w Piłkę Siatkową
-Współorganizacja XVIII Święta Roweru
-Piknik rowerowy w  Kamionce pod nazwą Lubartowskie Lato Rowerowe
-Piknik rowerowy w Firleju  z cyklu Lubartowskie Lato Rowerowe
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-VII Wakacyjne Strzelanie z Łuku
-VII Pielgrzymkę do Wąwolnicy
-XIV Międzynarodowy Rajd Rowerowy na Krym
-Rajd "Trójkąt Promocyjny" - Lubartów-Kamionka-Firlej-Lubartów
-XII Rowerowy Tor Przeszkód dla reprezentacji uczniów lubartowskich szkół
-Rajd "Z Relaksem na grzyby"
-Rajd rowerowy do Pałecznicy - zakończenie sezonu rowerowego

Dodatkowo zorganizowano Przystanek Afryki Nowaka w Firleju i w Lubartowie a członkowie
Relaksu wzięli udział w 24 Etapie Specjalnym po Tunezji. W okresie zimowym i jesiennym
członkowie stowarzyszenia w trosce o kondycję organizowali niedzielne spacery.
Stowarzyszenie Relaks w 2011 roku było partnerem miasta Lubartów w realizacji projektu pod
nazwą "Rowerem przez Krainę Lewarta". Na członkach naszej organizacji spoczywał główny
ciężar organizacji i prowadzenia imprez związanych z projektem. W ramach tego projektu
uczestniczyliśmy w przygotowaniu i prowadzeniu 9 imprez dla mieszkańców naszego regionu a
także innych miejscowości z całego kraju. Na zakończenie projektu MKTR "Relaks" przygotował
z tych imprez wystawę fotograficzną, która była eksponowana przez miesiąc w lubartowskim
Ratuszu. Dzięki udziałowi Relaksu w projekcie ?Rowerem przez Krainę Lewarta Relaks stał się
jeszcze bardziej rozpoznawalną organizacją w naszym mieście, w regionie a także i w Polsce.
Prezes Stowarzyszenia propagował turystykę rowerową, imprezy organizowane przez Relaks i
miasto Lubartów w klubie podróżników w Sopocie, w Szkole Turystycznej w Warszawie, na
spotkaniu turystów rowerowych  Lubelszczyzny w Sernikach, w kołach rowerowych Szkoły
Podstawowej nr3 i Gimnazjum nr2 w Lubartowie.

W okresie sprawozdawczym MKTR ?RELAKS? współpracował ze szkołami lubartowskimi, z
Domami Kultury, z Urzędem Miasta, z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym z Policją, z
Urzędem Marszałkowskim, z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Lublinie, ze
Stowarzyszeniem Kupców i Przedsiębiorców Polskich Ziemi Lubartowskiej, z Sejmikiem Dzieci i
Młodzieży miasta Lubartowa, z kołami rowerowymi z Gimnazjum nr1 i Szkoły Podstawowej nr3,
z klubem sportowym Lewart, z Klubem ?Nadzieja? z prasą lokalną. Współpracowaliśmy  ze
Sportowym Centrum z Raseiniai, klubem sportowym SPARTUOLIAI z Paliepiai, z Kolesem
Witrow ze Lwowa, z  Bankowym Towarzystwem Rowerowym z Nałęczowa, z klubem
rowerowym ?Welocyped? i klubem ?ABC? z Lublina oraz z Parczewską Grupą Rowerową.
Stowarzyszenie prowadzi kronikę, stronę internetową. Wykonana została dokumentacja
elektroniczna z wyprawy Relaksu na Krym i do Tunezji w postaci prezentacji
zdjęciowo-filmowej. Na portalu Nasza Klasa funkcjonuje portal Relaksu, gdzie mamy już
wpisanych ponad 1400 miłośników jazdy na rowerze z całej Polski. Dzięki temu portalowi
nawiązujemy nowe znajomości - pozyskujemy nowych członków koła. Wielu naszych nowych
znajomych deklaruje udział w Lubartowskim Święcie Roweru  co zapewne przełoży się na nowy
rekord uczestników naszego święta.

Miniony rok w działalności koła należy zaliczyć do szczególnie udanego i obfitującego w różne
wydarzenia sportowe, rekreacyjne, kulturalne. Zarząd MKTR "RELAKS", pragnie podziękować
wszystkim członkom koła którzy uczestniczyli w tych zadaniach a szczególnie tym, którzy
angażowali się w przygotowania i prowadzenie naszych rajdów czy też imprez. Zarząd składa
również gorące podziękowania dla instytucji współpracujących z kołem za pomoc merytoryczną,
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finansową, za wsparcie. Składamy również podziękowania dla tych wszystkich, którzy wsparli
koło przekazując 1% podatku na rzecz naszego stowarzyszenia.

  

  

Zarząd Stowarzyszenia
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