
     SPRAWOZDANIE 

Zarządu Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów 

 Oddział w Głogowie 

 z działalności w 2019 roku. 

 

I. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA 

 Mija siódmy rok działalności naszego oddziału w Głogowie, to trzeci rok 

drugiej czteroletniej kadencji . Działalność zarządu w 2019 roku ukierunkowana 

była na organizację zaplanowanych zamierzeń oraz koordynację udziału 

naszych członków w zamierzeniach zarządu głównego. Aktualnie oddział liczy 

49 członków posiada sześciu wybranych delegatów na walne zebranie 

stowarzyszenia. Pięciu kolegów zostało wyróżnionych odznaką naszego 

stowarzyszenia w tym jeden kol. Jerzy Biniarz - złotą. Z naszych szeregów ubył 

ppłk Bogusław Łopiński /-/. Ponadto kol. Szymon Węgrzyn został na własną 

prośbę skreślony z listy członków a przyjęty w szeregi stowarzyszenia kol. 

Leszek Olender. Jako że kolejne zwyczajne walne zebranie planowane na 

początek 2021 roku będzie zebraniem wyborczym warto w ciągu tego roku 

przeanalizować dokonania kadencji ale także ocenić potrzeby dokonania zmian 

w zakresie planowanych przedsięwzięć organizacyjnych i zmian personalnych. 

 W 2019 roku zarząd odbył 4 formalne posiedzenia i podjął trzy uchwały 

zgodnie ze swoimi kompetencjami. Uchwały dotyczyły przyjęcia sprawozdania 

za 2018 rok o raz planu na 2019 rok oraz zmian personalnych. 

W czasie posiedzeń zarząd zajmował się: 

-  organizacją zaplanowanych przedsięwzięć w tym walnego zebrania członków 

oddziału, 

- koordynacją własnych zamierzeń z zamierzeniami zarządu głównego w tym 

udziału w nich naszych członków, 



- planowaniem naszego udziału w obchodach świąt państwowych i wojskowych 

oraz wydarzeń rocznicowych. 

Znaczna część pracy zarządu miała charakter spotkań i kontaktów roboczych 

członków zarządu realizujących poszczególne zadania.    

Zamierzenia własne realizowaliśmy zgodnie z przyjętym planem. 

W sobotę 21 września 2019 r. odbył się tradycyjnie już „Rodzinny Piknik 

Strzelecki. Zawody strzeleckie w poszczególnych kategoriach i rodzajach broni 

zorganizowano z wydatną pomocą Oddziału Ligi Obrony Kraju w Głogowie. 

Piknik zorganizowano na Strzelnicy Myśliwskiej w Górze. Zdobywcy wysokich 

lokat w poszczególnych kategoriach otrzymali wydawnictwa książkowe 

ufundowane przez Towarzystwo Ziemi Głogowskiej, a zwycięzcy puchary 

dowódcy garnizonu, prezesów ZG i oddziału oraz kierownika oddziału LOK. 

Zamierzenie to cieszyło się podobnym zainteresowaniem naszych kolegów i 

rodzin jak w latach poprzednich. 

 Po raz 18-ty 07.12.2019 od rozformowaniu 5 Brygady Artylerii pod 

Pomnikiem Artylerzysty odbył się uroczysty apel z okazji Święta Wojsk 

Rakietowych i Artylerii. Asystę wojskową zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym 

zapewniła kompania honorowa 3 dywizjonu artylerii rakietowej 23 Śląskiego 

Pułku Artylerii z Bolesławca.  

W uroczystości uczestniczyły delegacja władz administracyjno 

samorządowych miasta i powiatu głogowskiego, związków kombatantów, 

weteranów i rezerwistów oraz stowarzyszeń zrzeszających byłych artylerzystów 

i saperów, reprezentanci Dowódcy Garnizonu i WKU Głogów. Obecny był 

Dowódca 3 dywizjonu artylerii  rakietowej 23 ŚPA – ppłk Piotr KOBYŁECKI. 

Dywizjon ten kontynuuje tradycje oddziałów artylerii ciężkiej noszących w 

Wojsku Polskim numer „5” i głogowskich jednostek artylerii.  



Wręczone zostały odznaki przyznane przez Zarząd Główny 

Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów. 

Odznaka Honorowa Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów - za 

życzliwość, pomoc organizacyjną w utrzymywaniu pamięci o byłym 

artyleryjskim garnizonie i jego jednostkach wojskowych  - panu Leszkowi 

Garyckiemu - wieloletniemu dyrektorowi HM „Głogów”. 

Ponadto zostały wręczone odznaki  stowarzyszenia: kol. Jerzemu 

Kuszewiczowi, Jerzemu Nagodzie i Stanisławowi Rogoży. 

płk Jerzy Biniarz i mjr Włodzimierz Chojnacki odebrali odznaki w czasie 

Centralnych Uroczystości Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu, 

Przeprowadzony został Artyleryjski Apel Pamięci z salwą honorową 

nawiązujący do historii i dziedzictwa tradycji oddziałów artylerii noszących w 

Wojsku Polskim nr „5” oraz wspominający byłych żołnierzy głogowskich 

jednostek artylerii, którzy odeszli na „wieczną wartę”. Pod Pomnikiem 

Artylerzysty zostały złożone wieńce i wiązanki kwiatów.  

31 maja 2019 r. reprezentacja w składzie: kol. kol. Jerzy Wiśniewski, 

Tadeusz Krasicki, Jerzy Szala wzięła udział w tradycyjnych corocznych 

Drużynowych Zawodach Strzeleckich w strzelaniu z pistoletu wojskowego o 

Puchar Prezesa Związku Inwalidów Wojennych RP. Zajmując czwarte miejsca 

drużyna zdobyła Puchar ufundowany przez Starostę Głogowskiego Jarosława 

Dudkowiaka. 

Tradycyjnie uczestniczyliśmy w uroczystym apelu 4 Batalionu 

Inżynieryjnego i Wojskowej Komendy Uzupełnień z okazji Święta Wojska 

Polskiego, który odbył się pod Pomnikiem Saperów Głogowskich. W godzinach 



porannych w asyście pocztów sztandarowych delegacje zarządów 

Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów, Stowarzyszenia Saperów Polskich, 

Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i Związku Weteranów i Rezerwistów 

Wojska Polskiego złożyli wieńce pod pomnikami i tablicami na Cmentarzach 

głogowskich.  

Od powstania naszego stowarzyszenia delegacje naszego oddziału 

uczestniczą w organizowanych przez władze administracyjno-samorządowe  

miasta i powiatu oraz Dowództwo Garnizonu uroczystościach z okazji świąt 

państwowych i wojskowych na terenie Głogowa i świąt wojskowych w 23 

śląskim pułku artylerii.  

Podobnie jak rok wcześniej braliśmy udział w zamierzeniach Zarządu 

Głównego.   

 W dniach 26–28 czerwca 2019 roku odbyła się podróż studyjna na temat 

„Szkolenie oficerów Wojsk Rakietowych i Artylerii oraz praca na pierwszych 

stanowiskach służbowych”. W zamierzeniu brało udział trzech kolegów z 

naszego oddziału. 

W dniu 27 czerwca gościliśmy w Akademii Wojsk Lądowych. Prorektor 

Akademii Pan płk dr Jacek Narloch zapoznał nas z rolą Akademii w szkoleniu i 

przygotowaniu oficerów dla Wojsk Rakietowych i Artylerii. Kontynuacją pobytu 

w AWL było zwiedzanie i zapoznanie się z bazą dydaktyczną uczelni. Pobyt w 

Akademii zakończył się złożeniem kwiatów pod pomnikiem patrona AWL 

Tadeusza Kościuszki. Po obiedzie w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i 

Chemicznych wszyscy przejechali autokarami na zamek w Grodźcu a następnie 

do 23 śpa w Bolesławcu. Po przejeździe do Bolesławca i zakwaterowaniu 

uczestnicy udali się do hotelu „Garden” na spotkanie integracyjne. Kolejny i 

ostatni dzień podróży rozpoczął się spotkaniem z władzami samorządowymi 



Bolesławca. Po spotkaniu w bolesławieckim ratuszu uczestnicy odwiedzili 

Zakład Ceramiki Artystycznej gdzie zapoznali się technologią produkcji 

wyrobów ceramicznych i kunsztem rękodzielniczym pracowników. 

Centralne Obchody Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii rozpoczęły się w 

dniu 28 listopada 2019 roku przybyciem członków Oddziałów Terenowych 

Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości do Torunia. Uroczystość zaszczycili 

obecnością m. in. Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Jarosław 

Mika oraz Zastępca Szefa Sztabu Generalnego gen. dyw. Dariusz Łukowski. 

Władze samorządowe i miejskie reprezentowali m. in. Wicemarszałek 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniew Sosnowski oraz Wiceprezydent 

Miasta Torunia Zbigniew Fiderewicz. 

W dniu 29 listopada 2019 roku o godz. 8.00 Przy Pomniku Polskich 

Artylerzystów rozpoczął się Apel Pamięci za artylerzystów, którzy odeszli na 

wieczną wartę zakończony złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy przed 

pomnikiem. 

W uroczystym Apelu na ośrodku szkolenia poligonowego uczestniczyły 

kompania reprezentacyjna Wojsk Lądowych Wojska Polskiego oraz kompanie 

honorowe i poczty jednostek artyleryjskich Wojska Polskiego i 3 batalionu 16 

pułku artylerii polowej Armii Stanów Zjednoczonych oraz uczniowie klas 

mundurowych szkół ponadpodstawowych. Uroczystą zbiórkę zakończyła 

defilada pododdziałów. 

Zaproszonym gościom artylerzyści zaprezentowali manewr oraz wykonanie 

zadań ogniowych przez baterię 155 mm ahs KRAB, 

Następnie uczestnicy uroczystości przegrupowali się do Osady Karbówko, 

gdzie na zebraniu członków stowarzyszenia wręczono puchary finalistom 

Konkursu Artyleryjskiego Seniora. Najbardziej aktywnym członkom 

Stowarzyszenia wręczono odznaki i okolicznościowe pamiątki. W centralnych 



obchodach Święta uczestniczyli z naszego oddziału kol. Jerzy Biniarz, 

Włodzimierz Chojnacki, Wojciech Supko i Andrzej Truszkowski. 

 Pozostają aktualne nasze wcześniejsze ustalenia organizacyjne 

Dla sprawnego funkcjonowania oddziału pozostawiamy bez zmian: obrót 

bezgotówkowy,  stronę internetową ze zmienionym adresem i system poczty 

elektronicznej. W komunikacji instytucjonalnej zarząd wykorzystuje też 

normalną listowną formę dzięki pomocy Wojskowego Komendanta Uzupełnień  

 Przypominamy kolegom że kolejne wydania periodyku „Artylerzysta” są 

dostępne tylko w wersji elektronicznej dlatego zachęcamy do wchodzenia na 

nasze strony, śledzenie komunikatów i informacji.  

 Podpisane porozumienia w dalszym ciągu zapewniają naszemu 

oddziałowi stosowną pomoc i wsparcie w prowadzeniu działalności w zakresie 

wykorzystania pomieszczeń Klubu Batalionowego, adresu do korespondencji, a 

nasze propozycje znajdują odzwierciedlenie w planach współpracy zarówno w 

naszym garnizonie jak i w 23 śpa w Bolesławcu. 

 

II. DZIAŁALNOŚC FINANSOWA 

W celu prowadzenia  gospodarki finansowej w BZ WBK w Głogowie w dalszym 

ciągu funkcjonuje rachunek bankowy i ustalone stosownymi uchwałami 

Zarządu zasady i pełnomocnictwa do jego bieżącego prowadzenia. 

Przychody 

Pozostało z 2018r.         3173,20 zł 

Zrealizowano przychody w kwocie      2080,00 zł 

w tym ze składek członkowskich      2080,00 zł 

RAZEM           5253,20zł 



Koszty  

- odprowadzenie 1/3 składek członkowskich za 2018 do ZG SPA  700,00 zł 

- koszty organizacji zamierzeń planu na 2019 rok     1336,75 zł 

- koszty prowadzenia rachunku BZWBK     187,00 zł 

- zakup wiązanek okolicznościowych      269,00 zł 

RAZEM PONIESIONE KOSZTY       2492,75 zł 

Razem wynik finansowy oddziału dodatni – stan konta na 

31.12.2019          2760,45 zł 

  

 

Zarząd dziękuje członkom oddziału za aktywny udział w realizacji zamierzeń 

ubiegłego roku.  

Tekst przyjęto na posiedzeniu zarządu w dniu 24.02.2020 roku. (uch.23.II.2020) 
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