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PROTOKÓŁ
Spotkanie członków i przyjaciół
STOWARZYSZENIA ROZWOJU WSI KĄPINO
„ECO-KĄPINO”
1. W dniu 27 Stycznia 2016 roku w restauracji „Trzy Korony” przy ulicy Sobieskiego 296 o
godzinie 19:00 odbyło się zebranie członków oraz przyjaciół Stowarzyszenia
2. Sporządzono listę obecnych, która jest załącznikiem do niniejszego protokołu.
3. Zebranie otworzył Prezes Arkadiusz Grzegorzewski
4. Przedstawiono charakter spotkania oraz jego przebieg:
 omówienie bieżącej działalności Stowarzyszenia
 dyskusja w kwestii relacji pomiędzy Stowarzyszeniem a proboszczem Kąpina
 zaplanowanie działań na rok 2016 w nawiązaniu do konkursów organizowanych przez Gminę
Wejherowo oraz Starostwo Powiatowe
 dyskusja nad akcją 1% i pomysłami nad pozyskiwaniem nowych członków
5. Omówiono najważniejsze w wydarzenia z 2015 roku organizowane lub współorganizowane przez
Stowarzyszenie:
a. „Jasełka na wesoło 2015” 06 stycznia
b. Sprzątanie Kąpina 23 marca
c. Szkolenie , wykład „ Ogród zrównoważony - pielęgnacja i ochrona” 18 kwiecień
d. Współorganizowanie Leśny Rajd Rowerowy „Wyścigi rowerowe” 16 maj
e. Rodzinny festyn integracyjny „KAPINÓWKA 2015” 07 czerwiec
f. „Letnia Szkółka Sportowa” lipiec oraz sierpień (piłka nożna)
g. Spływ kajakowy rzeką Łeba 11 lipiec
h. Rodzinny Rajd rowerowy 16 sierpień
i. „Zumba z MOVEWEEK” w Kąpinie 25 września
j. Spotkanie autorskie z ks. Janem Kaczkowskim 23 września
k. Wspólne wyjście do teatru na spektakl „nasi najdrożsi” 24 październik
l. Rozpoczęcie przygotowań do spektaklu „jasełka na wesoło 2016”
m. Współudział w akcji „szlachetna paczka”
n. Współudział z Sołectwem Kąpino w Mikołajkach
6. Odbyła się dyskusja na temat relacji pomiędzy Stowarzyszeniem, a ks. Proboszczem Kąpina , w
nawiązaniu do nieprawdziwych i krzywdzących opinii rozpowszechnianych przez ks. Proboszcza o
Stowarzyszeniu, które miały miejsce podczas tegorocznej kolędy w domach mieszkańców/parafian
naszej wsi.
W wyniku bardzo gorącej dyskusji postanowiono, że Stowarzyszenie nie będzie żadną
stroną w negatywnych relacjach pomiędzy mieszkańcami Kąpina, a ks. Proboszczem.
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Postanowiono również, że w miesiącu lutym po zakończonym okresie kolędowania zostanie
skierowana delegacja kilkorga przedstawicieli naszej społeczności (głównie z poza
Stowarzyszenia) na umówione spotkanie z Dziekanem Ks. Prałatem Danielem Nowakiem. Celem
spotkania będzie przedstawienie obecnej sytuacji i panujących społecznych relacji między
mieszkańcami wsi, a ks. Proboszczem . Pragniemy także uzyskać odpowiedź jakie działania
możemy podjąć by te relacje naprawić, a niechęć ks. Proboszcza do działań Stowarzyszenia była
jedynie jego prywatną opinią nie wygłaszaną publicznie.
7. Zaplanowano następujące działania na rok 2016
a. Organizacja „Letniej szkółki sportowej”, lipiec i sierpień 2016
- realizator: Jacek
b. Organizacja „Kąpinówka” 5 lub 12 czerwiec 2016
- realizator: Grażyna oraz wszyscy członkowie
c. Zawody „wyścigi rowerowe” dla dzieci podczas Leśnego Maratonu Rowerowego w przy
leśniczówce Kępino 14 maj 2016 - realizator: Jacek, Arek, Bartek
d. Organizacja jednodniowej wycieczki „rejs Kanałem elbląskim” pomiędzy 21 i 29 maja
e. Organizacja „Nocy świętojańskiej”, 23 czerwiec 2016
- realizator: Grażyna,
f. Spływ kajakowy, lipiec 2016
- realizator: Zbyszek, Mariusz
g. - Rodzinny rajd rowerowy, wrzesień 2016
- realizator: Arek,
h. „Pożegnanie lata” połączone z marszem Nordic walking, październik 2016
-realizatorzy: Członkowie
i. „ Mikołajki” dla dzieci 6 Grudzień 2016
- realizator: Grażyna, członkowie Stowarzyszenia
j. Kursy specjalistyczne 2016:
- kurs Decoupage dla dzieci , realizator Małgosia ferie zimowe
- kurs ratownictwa, realizator Bartek
Oraz wiele innych działań, które będą realizowane w trakcie roku 2016 w oparciu o
dostępność nowych konkursów będących źródłem ich finansowania, a które na dzień
dzisiejszy jeszcze nie są nam znane.
8. Postanowiono uruchomić akcję zbierania „1%” jak i również „cegiełek „ na cel pod tytułem
„BUDUJEMY ŚWIETLICĘ”
Akcja ta będzie stanowiła wsparcie Stowarzyszenia dla już podjętych działań przez Stowarzyszenie,
panią Radną i Sołtys Grażynę Baran oraz Gminę Wejherowo.
Działania te dotyczą zaplanowania środków w budżecie Sołeckim na projekt budynku świetlicy, a
także podjęcia uchwały przez radę Gminy Wejherowo o wpisaniu do zadań gminnych budowy
świetlicy w Kąpinie.
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