
Warszawa, 04.01.2021 r. 

 

BIULETYN INFORMACYJNY NR 7 

Za okres listopad – grudzień 2020 r 

 

Warunki do prowadzenia działalności społecznej nadal pozostają trudne.  

W ostatnich dwóch miesiącach minionego roku skupiliśmy się na następujących sprawach. 

I. Sprawy Organizacyjne: 

1. Podjęto decyzję i przekazano do KRS dokumenty stwierdzające rozwiązanie kół nr 

13, 14, 17, 32, 38. Aktualnie w skład Stowarzyszenia wchodzą 33 koła; 

2. Proszę prezesów kół, które posiadają sztandary o przekazanie mi takiej 

informacji; 

3. Koła, które posiadają strony internetowe proszę o podanie mi ich adresów; 

4. Przypominam o zbliżającym się terminie składania sprawozdań rocznych; 

5. Zachęcam do współpracy z Komisją Statutową nad modyfikacją Statutu 

Stowarzyszenia. 

 

II. Wyróżnienia: 

1. 24 osoby wyróżnione zostały medalami w tym 1 złotym i 8 brązowymi za zasługi 

dla Stowarzyszenia, 6 medalami pamiątkowymi, 1 medalem XX-lecia i 8 odznakami 

pamiątkowymi. Łącznie w 2020 r odznaczono medalem za zasługi dla 

Stowarzyszenia 108 osób (50 medalem złotym, 17 srebrnym, 41 brązowym); 

2. 3 osoby otrzymały listy gratulacyjne od Prezesa ZG; 

3. Pragnę przypomnieć, że dyplom uznania i list gratulacyjny to wyróżnienia 

statutowe i powinny być przyznawane w drodze uchwały. 

 

III. Sport i Szkolenie: 

1. Z okazji Dnia Niepodległości w reprezentacji weteranów w organizowanym 

wirtualnym Biegu Niepodległości uczestniczyło 16 przedstawicieli Stowarzyszenia. 

Reprezentowali oni koła nr 1, 7, 16, 31, 40, 45, 49 i 50; 

2. Na podstawie rozporządzenia Nr 168/MON z 7 grudnia 2020 r. w sprawie 

wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami 

pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi, na wniosek prezesa koła Nr 3 i 

przy wydatnej pomocy skarbnika ZG, w dniach 12 – 30 grudnia 2020 r. 

zorganizowano szkolenie strzeleckie dla uczniów klas mundurowych pod hasłem „I 

Ty możesz służyć Ojczyźnie”. 10% kosztów przedsięwzięcia pokryto ze środków 

własnych Stowarzyszenia. Szczegóły na stronie internetowej Koła Nr 3 pod adresem 

www.skmp.pruchnik.pl Wyrazy uznania należą się kolegom Grzegorzowi Tulei i 

Wiesławowi Kohytowi za bezpośredni udział w zajęciach strzeleckich. 

3. Zainteresowanych taką współpracą odsyłam do wiceprezesa ZG kol. Artura 

Arteckiego – odpowiedzialnego z ramienia ZG za problematykę proobronną. 

 

 

IV. Wspomnienia: 

http://www.skmp.pruchnik.pl/


1. Z okazji Dnia Zmarłych oraz Dnia Pamięci o Poległych i Zmarłych w Misjach i 

Operacjach Wojskowych poza Granicami Państwa liczne grono naszych członków 

wzięło osobisty udział w celebracji tych Świąt. Na szczególne uznanie zasługują 

członkowie kół nr 18, 22, 24, 16, 41 i 45. 

 

V. Inne: 

1. Kol. Rafał Depczyński, mailem z 11 grudnia, reagując na postulaty członków 

Stowarzyszenia, zgłosił chęć zebrania w jednej książce wspomnień weteranów misji 

ONZ w Egipcie. Kto nie zdążył zgłosić własnych wspomnień może to jeszcze 

uczynić na adres rafidep@wp.pl  

2. Na ręce sekretarza generalnego wpłynęło podziękowanie dla kol. Jerzego Ludwina 

za pracę społeczną na rzecz uczniów z Zakładu Doskonalenia Zawodowego w 

Katowicach; 

3. Kol. Józef Jaworski z koła Nr 29 w ramach wolontariatu pomaga pensjonariuszom 

Domu Pomocy Społecznej w Mochowinie k/Ustki; 

4. Kol. Zbigniew Burnat – prezes Koła nr 11 jako Mikołaj, złożył wirtualną wizytę w 

zaprzyjaźnionym przedszkolu. 

VI. Życzenia: 

1. Z okazji Świąt i Nowego Roku na ręce Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia 

spłynęło wiele życzeń, m.in. od: Szefa BBN, Wiceministra Obrony Narodowej, 

dowódcy Operacyjnego SZ, kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób 

represjonowanych i wielu innych. 

 

Bardzo proszę wszystkie Koleżanki i Kolegów – a szczególnie członków Zarządu 

Głównego - o liczne i w miarę możliwości sprawne poddanie się zabiegowi szczepienia 

przeciw Covid 19. 

Sprawny przebieg szczepień pozwoli nam na wznowienie normalnej działalności 

Stowarzyszenia. 

 

Życzę wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 

 

                                                                                       Sekretarz Generalny 

                (-) Marek Sobieraj 
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