Toruń, dn. 26.03.2014

KOMUNIKAT nr 1
l.Sprawy bieżące
W pierwszym kwartale 2014 roku odbyły się 3 posiedzenia Zarządu Głównego.
• 09.01
• 06.02 poszerzone o Szefa WRiA P. płk drJarosława KRASZEWSKIEGO, P gen. bryg. w rez.
Jarosława WIERZCHOLSKIEGO i P. płk w rez. Jana MARCHELA.
• 09.03 poszerzone o P. płk w rez. Stefana OLSZEWSKIEGO.
Głównymi tematami posiedzeń Zarządu było przygotowanie periodyku pt. „ARTYLERZYSTA", lokalizacja
pomnika Artylerzysty oraz obchody XV lecia przystąpienia Polski do NATO.
W ramach qbchodów 15 rocznicy wstąpienia Polski do NATO SPA przy współudziale Urzędu
Marszałkowskiego zorganizowało cykl przedsięwzięć:
• 12.03 odbyła się konferencja w ramach programu „Razem w NATO" w której uczestniczyła
młodzież, kombatanci ,byli żołnierze zawodowi oraz przedstawiciele regionu Kujawsko ‐
Pomorskiego.
• 24.03 odbyła się sesja Sejmiku Województwa Kujawsko ‐ Pomorskiego na której Marszałek
Województwa wyróżnił medalami pamiątkowymi żołnierzy którzy wnieśli znaczący wkład w
funkcjonowanie Sił Zbrojnych w NATO. Stowarzyszenie rekomendowało do medalu 2 członków
honorowych P. gen. bryg. w rez. Jarosława WIERZCHOLSKIEGO i P. płk dr. Jarosława
KRASZEWSKIEGO.
• W dniach 07 ‐ 09.05 realizowane będzie spotkanie artyleryjskie w ramach programu „Razem w
NATO". Szczegółowy plan spotkania zostanie umieszczony na stronie internetowej.
• Periodyk pt. „ Artylerzysta" został zgłoszony do rejestracji przez wydawnictwo
A. Marszałek. W związku z planowanym wydaniem pierwszego numeru ZG prosi o wyznaczenie
redaktorów w Oddziałach i przygotowanie minimum po 1 artykule o tematyce dotyczącej
Oddziału. Objętość artykułu od do 1 strony formatu A4 i przesłanie tych artykułów do ZG SPA
w nieprzekraczalnym terminie do 10.04.2014r. Redaktorem naczelnym do czasu podjęcia
Uchwały WZCzSPA Zarząd ustanowił kol. Ryszarda JÓŹWIAKA nr kontaktowy tel. kom. 600 909
604. ZG prosi o nawiązanie kontaktu redaktorów Oddziałów z kol. Jóźwiakiem.
• W związku z potrzebą wydrukowania legitymacji dla członków nowo przyjętych ZG prosi o
przesłanie danych osobowych do ZG SPA.
• W związku z brakiem chętnych na zgrupowanie narciarskie w miesiącu lutym ZG postanowił
zorganizować Turniej tenisa ziemnego par deblowych w miesiącu czerwcu. Każdy Oddział
wyznaczy po jednej parze. Szczegółowy plan zostanie przedstawiony w ramach spotkania
majowego.
2.Sprawy finansowe
• Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zostało przedstawione jako Rachunek zysków
i strat w załączniku nr 1

• Zgodnie z Uchwałą WZCSPA z dnia 02.12.2012 składka członkowska do SPA wynosi 5 zł
miesięcznie tj 60 zł na rok.
• Członkowie którzy ukończyli 70 rok życia płacą 50% kwoty tj 2.50 zł miesięcznie w ciągu
roku 30 zł.
Oddziały terenowe zobowiązane są do przesłania 1/3 składek opłaconych przez swoich
członków za dany rok na konto Stowarzyszenia. Składki wykorzystane zostaną na
realizację zadań wspólnych Stowarzyszenia. Zarząd Główny prosi o uregulowanie
składek za 2013 rok do 15.04.2014 w związku z koniecznością zakończenia roku
finansowego.

Zarząd Główny przesyła serdeczne artyleryjskie pozdrowienia
wszystkim członkom Stowarzyszenia

