
Warszawa, 1.09.2020 r. 

 

BIULETYN INFORMACYJNY NR 4 

Za okres czerwiec 2020 – sierpień 2020 r. 

 

Czerwiec i miesiące kolejne to dalszy ciąg pandemii a jednocześnie okres wakacji i urlopów. 

Większość placówek, z których korzystają koła Stowarzyszenia pozostawała zamknięta. Z 

tego powodu Zarząd Główny, podobnie jak w miesiącach poprzednich, kontynuował 

działalność jedynie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji. 

 

I. Sprawy rozpoczęte w miesiącach ubiegłych: 

1. Otrzymaliśmy pismo z Biura ds. Programu „Zostań Żołnierzem 

Rzeczypospolitej” aprobujące współpracę z naszym Stowarzyszeniem. 

Szczegółowe konsultacje rozpoczną się po wejściu w życie nowych 

uregulowań prawnych w tym zakresie. Projekt z ramienia ZG nadzoruje 

wiceprezes kol. Artur Artecki, 

2. Dowództwo Garnizonu Warszawa nie wyraziło ostatecznej zgody na 

uczestnictwo delegacji i pocztu sztandarowego Stowarzyszenia w Centralnych 

obchodach 100-lecia Bitwy Warszawskiej, 

3. Ministerstwo Obrony Narodowej nie uwzględniło wniosków Prezesa Zarządu 

Głównego Stowarzyszenia o wyróżnienie 5 członków organizacji medalami Za 

Zasługi dla Obronności Kraju (różnych klas), 

 

 

II. Sprawy bieżące: 

1. Głównym przedsięwzięciem sierpnia były prace związane z przygotowaniem 

wyjazdowego i rozszerzonego posiedzenia Zarządu Głównego w Bydgoszczy. 

Organizacją spotkania kieruje wiceprezes Zarządu Głównego kol. Ryszard 

Keller wraz z członkami Zarządu Koła Nr 1 w Bydgoszczy. Osobisty udział w 

posiedzeniu zadeklarowała znaczna większość prezesów Zarządów kół oraz 

dyrektor Centrum Weterana. Ci którzy z różnych przyczyn nie mogą wziąć w 

nim udziału, delegowali swoich przedstawicieli. Niestety są też koła, których 

reprezentanci nie wezmą udziału w posiedzeniu. Z każdym z prezesów 

zarządów tych kół odbyłem osobistą rozmowę telefoniczną – niestety bez 

rezultatu; 

2. Otwarto nową siedzibę Zarządu Koła Nr 22 w Grudziądzu. Stosowna 

informacja znalazła się na stronie FB Stowarzyszenia; 

3. W okresie sprawozdawczym przyjęto w poczet członków 16 nowych Kolegów 

(w tym 7 w kole nr 46 w Gorzowie Wlkp.), niestety zmarło w tym czasie 5 

Kolegów; 

4. Odznaczono 15 członków Stowarzyszenia Odznaką Pamiątkową „Gwiazdą” 

Weterana Działań poza Granicami Państwa; 



5. 31 członków Stowarzyszenia odznaczono medalem Za Zasługi dla 

Stowarzyszenia (17 zł., 4 sr.,10 br.); 

6. Do MON wystosowano 4 wnioski awansowe (3 odpowiedź negatywna, 1 

pozostaje w rozpatrywaniu) oraz 1 wniosek o odznaczenie Srebrnym Medalem 

ZZdOK – w rozpatrywaniu. 

7. Zaprzestało działalności Koło Nr 32 w Kielcach. Większość jego członków 

złożyła legitymacje. Mimo moich próśb Zarząd Koła do chwili obecnej nie 

złożył stosownych dokumentów będących podstawą do rozwiązania koła. 

8. Rozpoczęte zostały wstępne rozmowy nt. reaktywacji koła Nr 35 w Olsztynie 

– na posiedzenie w Bydgoszczy zaproszenie przyjął jego ostatni prezes 

Zarządu Kol. Lech Zakrzewski. 

9. W ramach niesienia koleżeńskiej pomocy i przy współudziale przedstawiciela 

CW (kol. Mariusza Pogonowskiego), udzielono medyczno-moralnego 

wsparcia poważnie chorym członkom naszego Stowarzyszenia kol. Gen. 

Edwardowi Wejnerowi i kol. Bolesławowi Izydorczykowi. W proces ten 

szczególnie zaangażowani byli kol. Lech Stefański – prezes Zarządu Koła Nr 

29 i kol. Ryszard Gardy – prezes Zarządu koła Nr 7. 

 

III. Sprawy zaległe: 

1. Mimo wielokrotnych monitów do chwili obecnej Prezesi Zarządów Kół Nr 9 

Kielce, 20 Poznań, 38 Czarne, 39 Płock, 42 Siedlce, nadal nie złożyli rocznych 

sprawozdań; 

2. Ujednolicenie adresów e-mailowych kół nie może zostać zakończone, bowiem 

zalecenia tego nadal nie wykonały Zarządy Kół Nr 38 (Czarne) i 42 (Siedlce). 

 

 

   Sekretarz Generalny 

                (-) Marek Sobieraj 


