
Zarząd Automobilklubu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 
informuje i gorąco zaprasza na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze 

Członków Automobilklubu Kędzierzyńsko-Kozielskiego,  
które odbędzie się 

w dniu 3 marca 2023roku (PIĄTEK) o godz. 18.30 
w Restauracji „Ogrodowa” ul. Gliwicka w Kędzierzynie-Koźlu. 

 
PROGRAM: 
18:30 Przywitanie 
19:00 Wybór przewodniczącego i komisji: mandatowej, wyborczej, wniosków i uchwał 
20:00 Sprawozdanie Prezesa Zarządu z działalności w latach 2019-2022 
20:30 Dyskusja 
20:40 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 
20:50 Udzielenie Absolutorium ustępującemu Zarządowi 
21:00 Wybory władz klubu 
21:30 Wybory delegatów na Zjazd Okręgowy PZM w Opolu 
22:00 Dyskusja c.d. 
22:30 Podjęcie uchwał, zmian w Statucie AK-K, programu na lata 2023-2026 
23:00 Zakończenie 
 
W związku ze stałym rozwijaniem działalności  Automobilklubu zapraszamy gorąco do 
współpracy przypominając, że składka członkowska na 2023 rok wynosi 90 zł. 
      
Równocześnie przedstawiamy plan imprez na 2023rok, których organizatorem będzie 
Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski  
 
7 stycznia                   Spotkanie noworoczne w Restauracji „Pszczółka” 
3 marca  Walne Zgromadzenie Członków AK-K 
11 marca    Ogólnopolskie Szkolenie z opisu tras w rajdach turystycznych  
26 marca  SKJS „AnnA” Góra św. Anny 1 runda OSPR 
21-23 kwietnia     Rally Gala 1-2 runda NSMP + 1-2 runda CEC 
29.04 – 03 maja Zlot caravaningowy „ACK Benimar” 
3 czerwca  Rajd turystyczny „Chemików” runda TMMP 
4 czerwca                   Dni Miasta Kędzierzyn-Koźle – pokaz zabytkowych pojazdów 
7 lipca   Bezpieczne wakacje dla dzieci (DK Komes) 
15-23 września  Europejski Tydzień Mobilności EKO – MOTO – FORUM 
23 września   Rajd „Energetyków”   TMMP 
10-12 listopada        Rajd „Nietoperz”  runda NSMP 
              
Przygotowywane przez nas imprezy mają różnorodny charakter: są takie w których startować 
mogą wszyscy sympatycy sportów samochodowych - również bez licencji sportowych,                   
są takie w których można zdobywać punkty umożliwiające ubieganie się o licencję rajdową, 
są też takie w których bawić się mogą wszyscy członkowie rodziny wspólnie wypoczywając 
na zlotach caravaningowych.  
Zapraszamy do udziału w przygotowywanych imprezach, gdzie każdy znajdzie taki rodzaj 
sportu lub zabawy, aby spełnić swoje oczekiwania, poprawić swoją technikę prowadzenia 
samochodu, zmierzyć się z innymi wypocząć i zrelaksować.                    

 
                                                               Ze sportowym pozdrowieniem: 

 
              Zdzisław Maciejec 
               PREZES ZARZĄDU 


