Walne Zgromadzenie
Członków
Stowarzyszenia Woldenberczyków
W dniu 22 września 2018 r. w Dobiegniewie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków
Stowarzyszenia Woldenberczyków, na którym przedstawiono sprawozdanie z minionej kadencji
2014-2018 i dokonano wyboru nowych władz na kadencję 2018-2022.
Zgromadzenie otworzył Burmistrz Miasta i Gminy Dobiegniew – Pan Leszek Waloch, który
przekazał, za jednomyślną zgodą zgromadzonych, prowadzenie obrad Wiceburmistrz Sylwii
Łaźniewskiej. Pani Sylwia Łaźniewska zaproponowała, aby obrady rozpocząć złożeniem wiązanki
kwiatów na płycie pamiątkowej obozu oraz uczczeniem chwilą ciszy zmarłych członków
Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji.

Zgodnie z przyjętym programem Zgromadzenia, które odbywało się w pomieszczeniach
Muzeum Woldenberczyków i w którym wzięło udział 28 członków Stowarzyszenia oraz 10 jego
sympatyków, Prezes prof. Wiesław Dembek przedstawił zebranym sprawozdanie za mijającą
kadencję oraz proponowane kierunki działania na kadencję następną. Teksty tych wystąpień są
dostępne pod zakładkami „Sprawozdania roczne” oraz „Uchwała programowa”.
W dalszej części Zgromadzenia Wiceprezes Andrzej Pazda przedstawił propozycje zmian do
Statutu. Zebrani, po wprowadzeniu drobnych korekt do przedstawionych propozycji, przyjęli uchwałę
o zmianie treści statutu i upoważnili nowo wybrany Zarząd do zarejestrowania zmian w KRS. Pod
dokonaniu rejestracji nowy statut będzie dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia.
Ustępujący Zarząd i Komisja Rewizyjna uzyskały absolutorium i w tej sytuacji dokonano
wyborów nowych władz Stowarzyszenia na kadencję 2018-2022. W skład nowych władz weszły
następujące osoby:
Zarząd Stowarzyszenia:
Wiesław Dembek
- prezes
Sylwia Łaźniewska
- wiceprezes
Andrzej Pazda
- wiceprezes
Irena Zmaczyńska
- sekretarz
Andrzej Grzybowski
- członek
Anna Matuchniak-Mystkowska
- członek
Dariusz Stawicki
- członek

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia:
Bożena Kurkowiak
- przewodnicząca
Marta de Mezer
- członek
Lech Rytwiński
- członek
Grzegorz Stach
- członek
Stanisława Wyrzykowska
- członek

W podsumowaniu Zgromadzenia dyskutowano na temat form działania Stowarzyszenia i jego
szczegółowych celów, odnosząc się w ten sposób do przedstawionych kierunków działania.
Głos zabrał wybrany na nową kadencję Prezes - prof. Wiesław Dembek, który podziękował
zebranym za wybór oraz zadeklarował podtrzymywanie dotychczasowej linii programowej
Stowarzyszenia. Burmistrz, Pan Leszek Waloch, życząc nowo wybranym władzom Stowarzyszenia
sukcesów w działaniu, poinformował jednocześnie o otrzymaniu dofinansowania w ramach funduszy
europejskich w kwocie 1,5 mln euro na rewitalizację Muzeum Woldenberczyków. Tym samym
zakończył się pierwszy etap długotrwałych i żmudnych starań, których efektem będzie zarówno nowa
formuła Muzeum, jak i zagospodarowanie okalającego go terenu.

Zapraszamy do obejrzenia fotomigawek autorstwa Lecha Rytwińskiego z przebiegu Zgromadzenia

