
Zakończyliśmy kolejny czteroletni okres pracy. 
 

    W dniu 18 kwietnia b/r odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Kaźmierz, ze 

względu na kończącą się kadencję pracy Zarządu. Miało ono charakter sprawozdawczo-wyborczy i 

odbyło się tym razem w dawnej sali koszykowej kaźmierskiego Pałacu przy ul. Nowowiejskiej. 

Uczestniczyło w 21 członków zwyczajnych naszego Stowarzyszenia co było podstawą, aby 

zgromadzenie miało moc prawną podczas podejmowania decyzji. Do prowadzenia tego ważnego 

zebrania na jego przewodniczącego wybrano p. Tomasza Koryla. 

    Walne Zgromadzenie wysłuchało sprawozdań - merytorycznego i finansowego za czterolecie 

pracy, które przedstawili:  prezes  p. Andrzej Pawłowski i skarbnik p. Halina Kubiak. W imieniu Komisji 

Rewizyjnej jej raport przedstawiła p. Kamila Szefler.  Sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie, po 

czym przewodniczący spotkania zarządził głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu 

Zarządowi. W głosowaniu jawnym Walne Zgromadzenie jednogłośnie udzieliło absolutorium 

ustępującemu Zarządowi, wystawiając tym samym pozytywną ocenę jego pracy. Prezes uhonorował 

także członków Zarządu pięknymi różami i podziękował im za współpracę i zaangażowanie                    

w działalność stowarzyszenia. Skierował również słowa podziękowań w stronę gości a także organizacji, 

które wspierają działania Stowarzyszenia Kaźmierz. 

   Dokonano również wyboru władz Stowarzyszenia Kaźmierz. W gorącej dyspucie, w której 

ustępujący członkowie Zarządu chcieli zdać swe stanowiska doszło do wymiany zdań, poglądów i 

wyrażenia refleksji na temat działania naszego Stowarzyszenia. Mimo kontrowersji i wielu znaków 

zapytania, jakie stawia nam życie lokalnej społeczności dotychczasowi członkowie Zarządu wyrazili 

zgodę, by jeszcze popracować na rzecz naszej „małej ojczyzny” dzięki czemu, jak również w wyniku 

jawnego głosowania jego skład nie uległ zmianie.   W czasie obrad głos zabrali także przybyli na 

spotkanie goście. W imieniu strażackiej braci z O.S.P. był to Prezes Zarządu O/Gminnego Zenon 

Pawlaczyk, Świetlicę opiekuńczo – wychowawczą „Przystań u Anioła” reprezentowała s. Beata Bok 

USJK, oraz UTW  pani Zdzisława Śmieszek natomiast Urząd Gminy Kaźmierzu  p. Janusz Stróżyk. 

Goście dziękowali wszystkim członkom Stowarzyszenia Kaźmierz a w szczególny sposób p. prezesowi 

A. Pawłowskiemu i p. skarbnik H. Kubiak za współpracę, pomoc i życzliwość. Podkreślali, że dzięki 

wspólnie podejmowanym zadaniom możemy pracować na rzecz drugiego człowieka i że razem 

zdołaliśmy szerzyć ideę samorządności, gospodarności, szlachetnej rywalizacji czy pomocy bliźniemu a 

nadto podtrzymywać impuls rozwijania zainteresowań szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Nie bez 

znaczenia jest także fakt, że działalność ta przyniosła również, jak podkreślano znaczną dynamikę w 

popularyzowaniu i rozsławianiu naszego regionu. 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Kaźmierz aktualnie przedstawia się następująco: 

Prezes  

 Andrzej Pawłowski  
Członkowie Zarządu:  

 p. Anna Kubiak - sekretarz 

 p. Halina Kubiak - skarbnik 

 p. Tomasz Koryl – vice-prezes 
Komisja Rewizyjna:  

 p. Kamila Szefler - przewodnicząca 

 p. Bogdan Galewski - członek 

 p. Jerzy Ławicki - członek 
 

Ustalono, iż Zarząd z Komisją Rewizyjną spotykać się będą w ostatni piątek miesiąca o godz. 19 w 

siedzibie Stowarzyszenia w pałacu przy ul Nowowiejskiej. Na zebrania Zarząd ZAPRASZA wszystkich 

członków Stowarzyszenia i są one otwarte dla wszystkich. 

  Stowarzyszenie Kaźmierz Dziękuje wszystkim, którzy wspierają naszą działalność i 

ZAPRASZAMY do udziału w imprezach przez nas organizowanych, jak również do wstępowania w 

nasze szeregi.  

                                                                                              Tekst i zdjęcia Remigiusz Kaczmarek 


