
Zebranie sprawozdawczo – wyborcze w kole ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej

Zgodnie z planem zamierzeń na 2012 r. w dniu 18 grudnia br. członkowie Koła ZŻWP 
im.  Ziemi  Oleśnickiej  spotkali  się  na   kończącym   kadencję  zebraniu  sprawozdawczo  – 
wyborczym.  Tym  razem  miejscem  spotkania  blisko  90  kolegów  była  sala  rycerska  w 
oleśnickim zamku.
Zebranie  przygotowane  przez  zarząd  koła  prowadził  kol.  Lucjan  Ławniczek,  który  w 
imieniu  zarządu   powitał  kolegów  i  gości  wśród  których  byli:  prezes  ZW  ZŻWP  we 
Wrocławiu płk Janusz  Tomczyk,  opiekun naszego  koła  płk  Marian  Dąbrowski,  mjr 
Andrzej  Koziara  kierownik  WT  Oleśnica,  ks.  mjr  Zbigniew  Krzesiński  kapelan 
garnizonu, płk Zbigniew Nagórny i  płk Zbigniew Knapek z koła  „Lotnik”, starosta 
Powiatu  Oleśnickiego  Zbigniew  Potyrała,  burmistrz  Oleśnicy  Jan  Bronś  i  Marcin 
Kasina wójt Gminy Oleśnica. Potem  przedstawiony został porządek zebrania, który został 
zatwierdzony przez głosowanie.

Na  początku  minutą  ciszy  uczciliśmy   pamięć  kolegów,  którzy  odeszli  w  ciągu 
kadencji  na  wieczną  wartę.  Następnie  były  sprawy  personalne  i   wręczona   została 
legitymacja członkowskie naszemu nowemu koledze szer. rez. Janowi Stefańskiemu.

 W kolejnych  punktach  zebranie  przyjęło  porządek  i  regulamin  dalszych  obrad.  i 
wybrało komisje, aby sprawnie dokonać wyboru nowych władz. 
Po  tych  procedurach  odczytano  uchwałę  prezydium  ZG  i  ZW  ZŻWP  o  wyróżnieniach 
członków naszego koła. 

Wpisem  do  honorowej  Księgi  Zasłużony  dla  ZŻWP  uhonorowano  kolegów: 
Czesława  Kuliga  i  Edwarda  Pluchę.  Brązową  odznakę  „Za  zasługi  dla  ZŻWP” 
otrzymali kol. Zdzisław Gołębiowski i Karol Horniczan. 

Odznakę  Honorową  „Za  Zasługi  dla  ZŻWP”  otrzymali  koledzy:  Jerzy 
Baryłkiewicz,  Piotr  Dudek,  Henryk  Kozłowski,  Zbigniew  Lejczak,  Józef  Łuczak, 
Władysław  Ługowski,  Kazimierz  Piskozub,  Szczepan  Sekuła,  Andrzej  Sobociński, 
Eugeniusz Szydełko, Grzegorz Świtoń i Roman Zapart. 

Medale XXX lecia ZŻWP otrzymali:
Koledzy: Ksawery Gorczyński, Jerzy Jarmołowicz i Zdzisław Wójcik. Wyróżnienia  i 
gratulacje przekazał osobiście prezes ZW ZŻWP płk  Janusz Tomczyk.

Dalsze  obrady  obejmowały  sprawozdanie  z  działalności  koła  za  całą  kadencję  co 
niezwykle  sprawnie  i  przy  wsparciu  techniki  komputerowej  zrealizował  płk   Lucjan 
Ławniczek. 

Po nim głos zabrał przewodniczący komisji rewizyjnej  kol. Zdzisław Gołębiowski, 
który  przedstawił  krótką  merytoryczną  ocenę  działania  zarządu  zakończoną  wnioskiem o 
udzielenie  absolutorium.  Wniosek  poddany  został  pod  głosowanie  i  został   przyjęty 
jednogłośnie. W kolejnym punkcie w głosowaniu jawnym wybrany został nowy 11 osobowy 
zarząd naszego koła, 3 osobowa komisja rewizyjna i delegaci na wojewódzki zjazd ZŻWP.

Na podstawie § 57 pkt 1 ppkt 7. statutu ZŻWP w uznaniu zasług na rzecz naszego 
środowiska zebranie nadało ustępującemu prezesowi  płk.  Władysławowi Lejczakowi 
tytuł  Prezesa  Honorowego  koła  im.  Ziemi  Oleśnickiej. Po  przekazaniu  stosownego 
dokumentu  koledzy  zgotowali  mu  długotrwałą  owację  na  stojąco.  Honorowy  Prezes 
podziękował  wszystkim  za  współpracę,  a  grupa  najbliższych  współpracowników  i  osób 
wspierających jego pracę otrzymała pamiątkowe plakietki.

Nowo wybrany zarząd udał się na swoje pierwsze posiedzenie i tam w głosowaniu 
jawnym wybrany prezes koła i jego zastępcy. Nowym prezesem koła został dotychczasowy 
zastępca  kol.  płk  Lucjan  Ławniczek  –  absolwent  WOSWZmech,  Akademii  Obrony 
Narodowej,  wykładowca  i  zastępca  komendanta  Centrum  Szkolenia  Inżynieryjno 
-Lotniczego ds. liniowych, od 9 lat w rezerwie.



W  krótkim  wystąpieniu  nowy  prezes  potwierdził  deklarację  woli  pracy  na  rzecz 
naszego  środowiska,  a  wszystkich  członków  poprosił  o  wsparcie  i  pomoc  w  realizacji 
statutowych zadań. Na koniec tej  części zebrania odczytano i  jednogłośnie przegłosowano 
uchwałę zadaniową na kolejną kadencję, 

Miłym i pełnym wzruszenia momentem było tradycyjne wspólne spotkanie opłatkowe 
z  modlitwą i  zestawem potraw z barszczem i  rybą w rolach głównych.  Po życzeniach  i 
połamaniu  się  opłatkiem  były  wspólne  rozmowy,  dyskusje  i   zajęcia  w  koleżeńskich 
podgrupach. 

Ja  tam  byłem  i   przy  stole  wigilijnym  siedziałem,  próbowałem  dobrych  potraw 
przygotowanych  przez  personel  stołówki  i  wspierających  nas  sponsorów,  a  to  co 
zapamiętałem w kilku słowach opisałem.
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