Protokół nr 3/2016
z przebiegu zebrania Zarządu Stowarzyszenia "Klub Gorliczan"

Dnia 30 grudnia 2016 o godz. 12.30 odbyło się posiedzenie Zarządu
Stowarzyszenia "Klub Gorliczan”, w którym wzięli udział:
Zdzisław Tohl - prezes Zarządu
Grażyna Rychlicka Schirmer – wiceprezes Zarządu
Maria Kuźniarska-Pęczek- sekretarz Zarządu
Krzysztof Mikruta - członek Zarządu
Roman Dziubina- członek Zarządu
Posiedzeniu przewodniczył Zdzisław Tohl - prezes Zarządu
Podczas zebrania w dniu 30.12.2016 r. Prezes Zarządu przedstawił stan realizacji
zamierzeń Zarządu Stowarzyszenia w 2016 roku.


odłożono (z powodów zewnętrznych) realizację inicjatywy Stowarzyszenia prezentacji w Budapeszcie i na Węgrzech wystawy „Węgierscy Bohaterowie
Wielkiej Wojny na Ziemi Gorlickiej

 odbyło się spotkanie z Panią Adrienne Körmendy Konsulem Generalnym
Węgier w Krakowie - 29 września 2016 roku w sprawie współorganizacji
wystawy (sugestia opracowania wspólnie wystawy historycznej nasza
propozycja – wystawa artystyczna)


Prezes Zarządu uczestniczył ( dwukrotnie) w rozmowach z senatorem S.
Kogutem ( Starosta Gorlicki – Karol Górski, wójt Gminy Łużna – Kazimierz
Krok, Franciszek Rachel członek Stowarzyszenia) w sprawie poparcia
inicjatywy budowy Dioramy Bitwy Gorlickiej, członek Stowarzyszenia
dr. Franciszek Rachel, wraz ze Starostą Gorlickim i wójtem Gminy Łużna
zostali w tej sprawie przyjęci w Warszawie przez ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego RP prof. Glińskiego, Pan Tohl uczestniczył również
w spotkaniu projektantów Dioramy w Starostwie Powiatowym

 Stowarzyszenie współorganizowało z Muzeum Dwory Karwacjanów i
Gładyszów oraz Wydawnictwem ”Libra” promocję Albumu „Ikony i Cerkwie”
autorstwa Pana Jarosława Giemzy – 22 grudnia 2016 roku w sali głównej
„Dworu Karwacjanów”
 Pani Natalia Osikowicz emerytowana nauczycielka LO im. Marcina Kromera w
Gorlicach,przekazała Prezesowi Stowarzyszenia dokumentację inicjatywy
uczczenia pamięci Gorliczan poległych i pomordowanych w II wojnie
światowej (w formie tablic pamiątkowych) – ściana przy wejściu na cmentarz
parafialny w Gorlicach
 chór „Cantores Carvatiani” zwrócił się do Stowarzyszenia o wsparcie wyjazdu
zespołu na konkurs do Hiszpanii w roku 2017



uaktualniono witrynę internetową Stowarzyszenia

 podjęto decyzje o zamiarze przeniesienia i odtworzenia tablicy pamięci
dr. Jana Rybickiego w Szpitalu Rejonowym w Gorlicach ( relokacja i
odtworzenie z materiałów trwałych)
Zarząd ocenił realizację planu działalności Stowarzyszenia na poziomie dobrym,
większość zamierzeń została zrealizowana
Zarząd upoważnił prezesa Zarządu do wystąpienia o środki na działalność
statutową Stowarzyszenia na rok 2017 od Urzędu Miasta oraz Starostwa
Powiatowego
Na tym protokół zamknięto.

