SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KROŚNIEŃSKIEGO KLUBU SENIORÓW LOTNICTWA
ZA OKRES OD 20 GRUDNIA 2014 R.DO 16 GRUDNIA 2017 R.
20 grudnia 2017 roku mija okres 3 – letniej działalności Krośnieńskiego Klubu
Seniorów Lotnictwa.
Zgodnie z Regulaminem Krośnieńskiego Klubu Seniorów Lotnictwa, punkt 4. 4.
Kadencja władz Klubu trwa 4 lata.
Długość kadencji może być skrócona lub przedłużona o 1 rok Uchwałą
Ogólnego Zebrania członków Klubów Seniorów Lotnictwa.
Uchwała o skróceniu kadencji władz KKSL została przyjęta na dzisiejszym
Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym.
Skrócenie kadencji było spowodowane podjęciem Uchwały
o rezygnacji z pełnionych funkcji przez Prezesa i członków Zarządu.

1. Zebrania Zarządu i Ogóle Zebrania Członków KKSL.
Zebrania Zarządu odbywały się w terminach ustalanych doraźnie drogą
elektroniczną, w związku z pracą Prezesa Zarządu w Warszawie.
W okresie kadencji odbyły się 2 Zebrania Sprawozdawcze i 35 Zebrań
Ogólnych.
Zebrania Ogólne odbywały się w każdy pierwszy czwartek miesiąca w Sali
Tradycji KKSL o godz. 17. 00
Traktowane były jako „Zebrania Otwarte”, w których brali udział członkowie
i sympatycy Klubu.
Niezależnie od tego odbyło się 5 zebrań okolicznościowych.
Zebrania okolicznościowe odbywały się między innymi z okazji 70 –lecia
Aeroklubu Podkarpackiego, 35-to lecia działalności KKSL, Święta Lotnictwa,
oraz załatwiania pilnych spraw bieżących.
Lokal Klubu otwarty był przez pewien okres czasu w każdy czwartek, a także
na życzenie zainteresowanych.
Obsługę Zebrań i spotkań pełnił kustosz Jan Gałuszka i Gospodarz Klubu
Krystian Moc. Pomocy udzielali wyznaczeni członkowie Klubu.

2. Władze Klubu.
Na Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym odbytym 20 grudnia 2014 r.
wybrane zostały Władze w składzie;
Zarząd Klubu:
- Witold Ostrowski – Prezes
- Tadeusz Płatek – I Wiceprezes
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- Andrzej Klatka - II Wiceprezes
- Józef Zuzak – Sekretarz
- Krystian Moc – Skarbnik
oraz członkowie:
- Jan Juszczak
- Marek Tenerowicz
- Wilk Stanisław
Komisja Rewizyjna:
- Zygmunt Bąk - Przewodniczący
- Jan Krzanowski – członek
- Stefan Maziarski - członek
Sądu Koleżeńskiego nie wybierano.
Sprawy będzie rozstrzygał Sąd Koleżeński Aeroklubu Podkarpackiego.
Funkcję Kustosza - Opiekuna zbiorów Sali Tradycji przyjął Jan Gałuszka,
a funkcję Gospodarza Klubu Krystian Moc.
Na protokolanta powołany został Andrzej Klatka.
W roku 2015 nastąpiły zmiany składu i funkcji Zarządu.
Funkcję skarbnika przejął Stanisław Wilk a protokolanta Zygmunt Bąk.

3.Członkowie Klubu:
W okresie sprawozdawczym stan ilościowy członków Klubu ulegał zmianie.
Odeszli na zawsze Koledzy:
Zbigniew Kwiatek, Jacek Rudy, Andrzej Skrudlik, Jerzy Wiśniowski, Stanisław
Maciejewski.
Przybył 1 członek Klubu Sławomir Biduś.
Aktualnie nasz Klub zrzesza 73 członków zwyczajnych t. j. o 4 mniej jak na
początku kadencji w 2014 roku.
W składzie Klubu znajduje się 36 członków Honorowych w tym 14 z poza
Klubu.

4. Składki członkowskie.
Podstawowym źródłem finansowania działalności Klubu są składki
członkowskie.
W 2016 roku na Nadzwyczajnym Zebraniu Członków KKSL podjęta została
Uchwała o podwyższenie składek członkowskich:
- z 36 zł do 60 zł rocznie dla nie pracujących, emerytów i rencistów
- z 48 zł do 120 zł rocznie dla pracujących.
Członkowie Honorowi zwolnieni są z opłacania składek.
W przypadku trudnej sytuacji materialnej, Zarząd może częściowo lub
całkowicie zwolnić zainteresowanego z opłacania składki.
W czasie kadencji zwracano się do członków o systematyczne regulowanie
składek członkowskich.
Aktualnie składki opłacone zostały przez członków Klubu w ok. 80 % .
Szczegółowe sprawozdanie finansowe złoży Skarbnik Zarządu.
W związku z wyłączeniem ze Statutu Aeroklubu Podkarpackiego członków
stowarzyszonych, członkowie KKSL którzy należą do Sekcji Modelarskiej i
Historycznej Aeroklubu stają się członkami zwyczajnymi po terminowym
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opłaceniu zgodnie z cennikiem Aeroklubu Podkarpackiego na rok 2017
składek członkowskich w wysokości:
- Sekcja Modelarska – uczący się - 100 zł rocznie
- pracujący - 200 zł rocznie
- Sekcja Historyczna
- 60 zł rocznie dla nie wykonujących
czynności lotniczych
- 360 zł rocznie dla wykonujących
czynności lotnicze

5. Tematy Zebrań Klubu.
Tematyka Zebrań Otwartych i Zarządu w minionym okresie poświęcona była
głownie:
- opracowaniu zasad współdziałania (afiliacji) z Aeroklubem Podkarpackim.
- przeprowadzeniu rozmów z konserwatorem w sprawie ustawowego
zarejestrowania zbiorów i Sali Pamięci KKSL
- bieżących informacji o stanie rozbudowy lotniska według projektu władz
m. Krosna
- informacji o stanie opłacania składek członkowskich i zasadach
ściągania zaległych składek
- pomocy finansowej dla modelarzy członków KKSL
- pomocy w opracowanie programu i udziału członków KKSL w Jubileuszu
70 - lecia Aeroklubu Podkarpackiego.
- wykonaniu albumu członków KKSL
- rejestrowaniu i kontroli stanu realizacji podejmowanych Uchwał
- opracowywaniu wniosków o wyróżnienia dla członków KKSL
- honorowaniu aktywnych członków dyplomami i wyróżnieniami
Stowarzyszeniowymi,
- porządkowaniu dokumentacji Klubu, uzupełnianiu danych osobowych
członków oraz kontroli opłacana składek członkowskich.
- wręczaniu listów gratulacyjnych z okazji Jubileuszy ślubu i lat życia
- prowadzeniu strony internetowej
- wygłaszaniu referatów okolicznościowych o tematyce związanej z
historią lotnictwa, Świętem Lotnictwa, Jubileuszem Aeroklubu i KKSL
- informowaniu i o osiągnięciach sportowych członków KKSL z okresu czynnej
działalności lotniczej
- udziału w Zebraniach i utrzymywaniu kontaktów z Radą Seniorów Lotnictwa i
innymi zaprzyjaźnionymi Klubami Seniorów Lotnictwa.
- informowaniu i o sytuacji finansowej, personalnej i sprzętowej APdkp
- sprawach remontowych dachu nad Salą Tradycji
- nawiązaniu współpracy z gminą Trondheim (Norwegia) w zakresie ochrony
zdrowia seniorów i otwarcia Klubu Seniora „Ogród Inspiracji”
- wspomnieniach pośmiertnych członków KKSL
- organizowaniu uczestnictwa w akcji Znicz
- organizowaniu wycieczek na AiR-Show i do zakładów lotniczych
- publikowaniu artykułów o związkach lotnictwa z przemysłem naftowym
- stanowisku do pism Aeroklubu w sprawie rozwiązania Komitetu Obrony
Lotniska i zmian na stronie internetowej
- pokrywaniu przez KKSL kosztów prowadzenia strony internetowej
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- zmianom regulaminu KKSL w związku ze zmianą statutu Aeroklubu
Podkarpackiego
- rezygnacji z pełnienia funkcji przez prezesa KKSL – Witolda Ostrowskiego
- rezygnacji członków z pełnienia funkcji Zarządu
- zwołaniu Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego i opracowaniu
wymaganych dokumentów.

6. Rozwinięcie ważniejszych tematów.
Działania Klubu w okresie ub. kadencji skoncentrowane były nad problemami
uwidocznionymi w rozdziale 5.
Podawane były bieżąco informacje o sytuacji finansowej, personalnej i
sprzętowej APdkp.
Wiele czasu poświęcono informacjom o realizacji rozbudowy lotniska według
programu władz Krosna.
Wniesiono wiele uwag krytycznych szczególnie do parametrów drogi
startowej, ograniczenia południowego obszaru pola wzlotów jak i problemów
finansowych.
Temat ten wzbudził wiele kontrowersji i burzliwych dyskusji na Zebraniach
Otwartych.
Zwracano uwagę, że lotnisko straciło rolę lotniczego szkolenia ponadregionalnego i nie spełni w perspektywie czasu rangi lotniska
komunikacyjnego.
Omawiane były problemy modelarstwa lotniczego.
Nawiązano bliskie kontakty z Sekcją Modelarską Aeroklubu.
Motorem działania był Przewodniczący Sekcji który był inicjatorem i
organizatorem zawodów i pokazów modelarskich z udziałem naszych
członków.
W związku z ograniczeniami dostępu do pola startowego, pojawiły się
trudności z oblatywaniem modeli.
Nie był to rok udany w stosunku do ub. roku.
Wzbogacone zostały zbiory Sali Historii i Pamięci m. innymi o album
„100 lat Lotnictwa na Podkarpaciu.
Dużo pracy w utrzymywaniu dobrego stanu zbiorów włożył Jan Gałuszka.
Przeprowadzono rozmowy z konserwatorem w sprawie ustawowego
zarejestrowania zbiorów i Sali Tradycji KKSL.
Klub uczestniczył w organizowaniu wielu imprez lotniczych i towarzyskich
między innymi z okazji 35 lat Jubileuszu Klubu Seniorów Lotnictwa, Zawodów
Balonowych, Święta Lotnictwa, Podkarpackich Pikników Lotniczych.
Organizowane były wycieczki na pokazy lotnicze „Air Show – Radom,
zwiedzanie Zakładu „Aero” i PZL Mielec, Zakładów w Świdniku, Klubu
Seniorów lotnictwa w Lublinie, Muzeum Lotnictwa w Krakowie.
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Pamiętaliśmy o naszych jubilatach i solenizantach, przesyłając laurki
gratulacyjne i realizując spotkania po miesięcznych Zebraniach Ogólnych.
Zarządu.
Jak co roku, czciliśmy pamięć naszych nieżyjących Kolegów zapalając na ich
grobach znicze i umieszczając okolicznościowe plakietki.
Opracowane zostały i podpisane przez Zarządy zasady współdziałania
(afiliacji) z Aeroklubem Podkarpackim.
Wygłoszono wiele referatów o tematyce związanej z historią lotnictwa,
Świętem Lotnictwa, Jubileuszem Aeroklubu i KKSL osiągnięciach sportowych
z okresu czynnej działalności lotniczej

7. Aktywność członków Klubu.
Aktywność członków Klubu w realizacji zadań w ostatnim roku osłabła.
Wielu członków nie brała udziału w Zebraniach Otwartych i nie uczestniczyła
w organizowaniu zadań Klubu.
Najbardziej aktywni członkowie byli uhonorowani dyplomami,
wyróżnieniami regulaminowymi i nadaniem godności Członka Honorowego
KKSL.
W okresie 2014 – 2017 roku Zarząd zgłosił wnioski o nadanie wyróżnień i
odznaczeń dla 16 członków Klubu:
Kilku członków wyróżnionych zostało najwyższymi wyróżnieniami Aeroklubu
Polskiego.
Godność i Dyplom Członka Honorowego Aeroklubu Polskiego otrzymał Zbigniew Kwiatek.
Złotymi Medalami Aeroklubu Polskiego wyróżnieni zostali Zbigniew Kwiatek i
Tadeusz Płatek.
Odznaki „Zasłużony Działacz Lotnictwa Sportowego” otrzymali Marek Mojak
I Marek Tenerowicz,
Złote i srebrne Odznaki za Zasługi dla Aeroklubu Polskiego otrzymali : Zygmunt
Majka, Kazimierz Ginalski, Janusz Słabik i firma Cellfast , Jacek Rudy, Bolesław
Wojtowicz.
Honorowe Dyplomy Aeroklubu Polskiego otrzymali:
Zygmunt Bąk, Marek Bochenek, Jan Wilusz, Józef Stopkowicz, Kazimierz
Stokłosa.
Tytułem „Ambasador Polskiego Lotnictwa” uhonorowany został Istvan Laszlo
Varga.
Zarząd zgłosił wniosek do Komisji Modelarskiej Aeroklubu Polskiego za
pośrednictwem Sekcji Modelarskiej Aeroklubu Podkarpackiego o przyznanie
Dyplomu Imienia inż. Ostrowskiego dla Andrzeja Krupy.
Zarząd KKSL wyróżnił Dyplomami za osobiste zaangażowanie i pracę
społeczną na rzecz rozwoju lotnictwa sportowego 15 członków Klubu.
Kapituła BŁĘKITNYCH SKRZYDEŁ przyznała Honorowe Wyróżnienia Roku za
najwybitniejsze osiągnięcia w lotnictwie polskim oraz za całokształt
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działalności na rzecz lotnictwa polskiego Januszowi Słabikowi i Witoldowi
Ostrowskiemu.
Rada Seniorów Lotnictwa i Aeroklub Polski nadała naszemu Klubowi Srebrny
Medal Seniorów.
8. Kontakty z organizacjami zewnętrznymi.
Utrzymywane były kontakty z Radą Seniorów Lotnictwa oraz z innymi Klubami
szczególnie z Krakowskim, Lubelskim i Bydgoskim.
W zebraniach organizowanych przez Radę Seniorów Lotnictwa
reprezentował nas kpt. Zbigniew Kwiatek.
Współpraca układała się poprawnie.
Rada Seniorów pozytywnie oceniała i wspierała wnioski o wyróżnienia
naszych członków kierowanych do Komisji Wyróżnień Aeroklubu Polskiego.
Nawiązany został ścisły kontakt z Prezesem Aeroklubu Polskiego
Włodzimierzem Skalikiem, Prezesem Rady Seniorów Lotnictwa
prof. Robertem Rowińskim, a po Jego rezygnacji z Leszkiem Mańkowskim,
a także z Sekretarzem Rady Seniorów - Jerzym Wojtkowiakiem.
Rada Seniorów Lotnictwa opracowała projekty Regulaminów które zostały
wykorzystane przez Kluby Seniorów Lotnictwa.
Członkowie Klubu Tadeusz Płatek i Janusz Steliga są Członkami
Stowarzyszenia Rozwoju Lotniska.
Stowarzyszenie zdominowane jest przez członków niezwiązanych
z lotnictwem,
Pomimo sprzeciwu naszych członków - Stowarzyszenie wspierało program
rozbudowy lotniska według projektu Urzędu Miasta.
Kontynuując wieloletnią więź łączącą „Górników” z „Lotnikami”,
Członkowie naszego Klubu brali udział w Świętach Górniczych i spotkaniach
towarzyskich organizowanych przez Klub Seniorów Naftowych.

9. Współpraca z Aeroklubem Podkarpackim.
Od 2005 roku Krośnieński Klub Seniorów Lotnictwa afiliowany jest do Aeroklubu
Podkarpackiego – Szkoły Lotniczej.
W okresie ubiegłych 12 lat współpraca z Aeroklubem ulegała zmianom.
Od 2005 do 2011 roku nastąpiło pogorszenie współpracy.
Powodem była różnica poglądów na koncepcję rozbudowy lotniska
projektowanej przez władze Miasta Krosna.
Prezes Aeroklubu Podkarpackiego Jacek Kondera poparł koncepcję
Prezydenta polegającą na wyłączeniu z południowej części pola wzlotów
ok. 40 ha pod zabudowę, a także budowę drogi startowej i pozostałej
infrastruktury lotniska według najniższej kategorii lotnisk.
Poparł też wniosek o wyłączenie Aeroklubu Polskiego z funkcji
zarządzającego lotniskiem na rzecz Władz Miasta.
Zabronił także zamieszczania na stronie internetowej niektórych informacji.
Sprzeciwiali się temu członkowie Aeroklubu i Klubu Seniorów Lotnictwa, wielu
ekspertów i autorytetów lotnictwa, Zespół Doradczy KKSL oraz powołany w
2008 roku przez Aeroklub - Komitet Obrony Lotniska.
Powstał spór pomiędzy stronami, o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego
Zebrania w sprawie wyborów nowego Prezesa, który rozstrzygnięty został
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dopiero przez Sąd Powszechny.
W kwietniu 2011 roku Komisja Rewizyjna Aeroklubu Polskiego zwołała
Nadzwyczajne Zebranie na którym odwołany został dotychczasowy i
powołany nowy Zarządu Aeroklubu Podkarpackiego.
W wyniku wyborów Władze Klubu zdominowane zostały przez członków Klubu
Seniorów Lotnictwa.
Od chwili wyborów nowego Zarządu Aeroklubu Podkarpackiego, relacje
pomiędzy Klubem Seniorów Lotnictwa a władzami Aeroklubu poprawiły się.
W 2016 roku uchwalone zostało i podpisane przez Zarządy Aeroklubu
Podkarpackiego i Klubu Seniorów Lotnictwa „Porozumienie o Zasadach
Współdziałania” w którym określone zostały prawa i obowiązki stron w
zakresie realizacji zadań statutowych, zasad korzystania z pomieszczeń i
pomocy biurowej.
W ostatnim okresie czasu nastąpiło pogorszenie współpracy.
W sierpniu 2017 roku, na adres Prezesa Klubu Seniorów Lotnictwa
W. Ostrowskiego wpłynął list podpisany przez v-prezesa Zarządu Aeroklubu
Jana Zająca, w którym napisał że członkowie Klubu Seniorów Lotnictwa
którzy działają w Komitecie Obrony Lotniska - używają na stronie internetowej
bezprawnie nazwy „Aeroklub Podkarpacki – bez cenzury” i logo Aeroklubu
Podkarpackiego z napisem Sekcja Historyczna.
Zażądał zaprzestania w terminie do 14 dni wykorzystywania znaku Aeroklubu
i logo Komisji Historycznej.
Zaproponował aby Klub dokonał wyborów nowego Przewodniczącego
Sekcji Historycznej i zgłosił do Zarządu Aeroklubu.
V-Prezes podkreślił, że Aeroklub jest neutralny pod względem politycznym,
religijnym, etnicznym i rasowym i nie wyraża zgody aby członkowie Aeroklubu
byli członkami o bliżej nieokreślonej działalności.
Na Zebraniu w dniu 7 września Zarząd KKSL podjął następujące stanowisko :
- pismo skierowane jest pod niewłaściwym adresem
- Komitet Obrony Lotniska i Kierownik Sekcji Historycznej wybierany jest nie
przez Klub Seniorów Lotnictwa lecz przez Aeroklub Podkarpacki
- Prezes Aeroklubu Podkarpackiego Jacek Kondera nie zezwolił na publikację
pism Klubu Seniorów na stronie internetowej Aeroklubu i zlikwidował
zakładkę Klub Seniorów Lotnictwa
- Klub Seniorów Lotnictwa nie był założycielem strony internetowej i
nie może dokonać na niej żadnych zmian
- pismo oparte jest o zasłyszane opinie a nie o decyzję Zarządu
- zgodnie z dobrymi zasadami porozumienia o współpracy problemy
wymienione w piśmie należało omówić na bezpośrednich spotkaniach
Zarządów.
Stanowisko podpisali członkowie Zarządu KKSL za wyjątkiem Prezesa
W. Ostrowskiego..
Uchwała przekazana została do wiadomości Zarządu Aeroklubu.
18 września na adres Zarządu KKSL wpłynął list podpisany przez Prezesa
Aeroklubu Podkarpackiego Jacka Zycha z informacją, że Nadzwyczajne
Zebranie członków Aeroklubu podjęło decyzję o rozwiązaniu Komitetu
Obrony Lotniska, a zatem postulaty przedstawione w piśmie v-Prezesa
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J. Zająca z sierpnia br. są nadal aktualne.
Pismo zawiera również żądania:
- uzgadniania wszelkich informacji o Aeroklubie Podkarpackim
zamieszczanych na stronie internetowej - wyłącznie po uzgodnieniu z
Zarządem Aeroklubu Podkarpackiego
- personalne używanie nazwisk lub zdjęć osób jedynie po uzyskaniu zgody na
ich publikację przez administratora strony
- dostosowanie strony internetowej do tych postulatów w terminie do 30 dni.
W odpowiedzi Zarząd Klubu Seniorów Lotnictwa ponownie potwierdził
stanowisko wyrażone w poprzednim liście do v-prezesa Jana Zająca.
Zarząd Klubu stwierdził także, że w obecnych stosunkach społecznych
o faktach poruszonych w piśmie Aeroklubu można pisać bez cenzury.
Zgodnie z prawem nie można ich cenzurować jeśli nie naruszają dóbr
osobistych i są prawdziwe.
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zebrania zmierza do osłabienia
współpracy z seniorami i podjęta została z naruszeniem Statutu Aeroklubu
Podkarpackiego który określa że Nadzwyczajne Walne Zebranie może
rozpatrywać tylko sprawy dla których zostało zwołane.
Ponieważ sprawa odwołania KOL nie znajdowała się w porządku obrad, nie
została zgłoszona przez przewodniczącego i nie została przegłosowana
przez prawomocnych uczestników Zebrania - Zarząd uznał że podjęta
Uchwała jest nieprawomocna i nie dotyczy Klubu Seniorów Lotnictwa.
1 grudnia w piśmie do Zarządu KKSL, V-Prezes Aeroklubu Jan Zając ignorując
przesłaną wcześniej odpowiedź - ponowił poprzednie żądania i stwierdził m.
innymi:
- Nadzwyczajne Walne Zebranie Aeroklubu odbyte 9 września br. rozwiązało
Komitet Obrony Lotniska
- członkowie KOL którzy są członkami KKSL są tym samym członkami
Aeroklubu
- nie znaleziono w dokumentacji Aeroklubu, że Klub Seniorów Lotnictwa złożył
do Zarządu celem zatwierdzenia i przyjęcia stosownej Uchwały
sankcjonującej porozumienie o afiliacji
- afiliacja nie została zakończona
- wybory nowego Zarządu Klubu Seniorów Lotnictwa powinny odbyć się
zgodnie ze Statutem Aeroklubu
Wnosi o opracowanie w jak najkrótszym czasie Regulaminu Działania i
przedstawienia go Zarządowi Aeroklubu-SL.
W piśmie zawarte są nieprawdziwe stwierdzenia m. innymi :
- w dokumentach KKSL znajduje się Uchwała nr 50 z 2005 roku o afiliacji
podpisana przez Prezesa Aeroklubu Podkarpackiego
- w 2016 roku podpisane zostało przez strony Porozumieniu o Współdziałaniu
w realizacji podobnych celów i zadań przy zachowaniu samodzielności
i niezależności organizacyjno – programowej.
- zgodnie z Regulaminem KKSL członkowie Klubu nie muszą być członkami
Aeroklubu.
- Walne Zebrania Wyborcze jak i inne Zebrania członków Klubu Seniorów
Lotnictwa odbywają się zgodnie z Regulaminem KKSL.
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Opisana forma odnoszenia się Zarządu Aeroklubu Podkarpackiego do Klubu
Seniorów Lotnictwa została przyjęta przez większość Zarządu i członków Klubu
jako brak szacunku dla seniorów, którzy wywodzą się z Aeroklubu i mają
wybitne zasługi w jego rozwoju.
Jeszcze raz podkreślamy, że - zgodnie z dobrymi zasadami porozumienia o
współpracy wszystkie problemy należało omówić i wyjaśnić na
bezpośrednich spotkaniach Zarządów.

10. Współpraca Prezesa KKSL z członkami Zarządu.
Współpraca w Zarządzie KKSL na początku kadencji była utrudniona,
ponieważ Prezes KKSL był zatrudniony poza Krosnem.
Kontakty które często odbywały się za pośrednictwem poczty internetowej
nie były dostateczne, bo nie wszyscy członkowie Zarządu mieli do niej dostęp.
Zebrania Zarządu zwoływane były doraźnie.
Tematy zebrań Zarządu i Zebrań Ogólnych oraz sprawy bieżące Sekretarz
KKSL konsultował każdorazowo z Prezesem Klubu drogą elektroniczną.
Na zebraniach Ogólnych Prezes W. Ostrowski przekazywał informacje o
sytuacji finansowej, kadrowej i sprzętowej Aeroklubu.
Nawiązał kontakty z Radą Seniorów Lotnictwa, był inicjatorem wycieczek do
wielu miejsc związanych z lotnictwem.
Brał udział w organizowaniu imprez lotniczych.
W 2016 roku równocześnie z funkcją Przewodniczącego KKSL, pełnił funkcję
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Prezesa Aeroklubu.
Prezes dużo czasu poświęcał działalności społecznej z licznymi organizacjami
z poza rejonu Krosna.
Stan ten był powodem że Prezes zbyt mało czasu poświęcał sprawom Klubu.
Na Zebraniu Ogólnym w sierpniu br. Prezes zażądał usunięcia ze strony
internetowej KOL logo Aeroklubu, tytułu Aeroklub Podkarpacki bez cenzury,
zmiany nazwy strony i innych informacji.
Nie wyraził zgody na finansowanie strony przez KKSL i nie zarządził głosowania
w tej sprawie, pomimo że wpisana była do porządku Zebrania.
Było to niespodziewane po 7 latach od powołania Komitetu Obrony Lotniska
stanowisko, świadczące o słabej znajomości przez Prezesa Ostrowskiego walki
o lotnisko przez członków KKSL i KOL.
Zebrani stwierdzili, że strona internetowa nie została założona przez KKSL lecz
przez KOL ponieważ Prezes Aeroklubu Podkarpackiego w 2009 roku pomimo
pisemnych protestów nie zezwolił na publikacje Informacji dotyczących Klubu
i nakazał likwidację zakładki Klub Seniorów Lotnictwa.
Zgromadzone na stronie internetowej materiały mają wartość historyczną,
wyrażają stanowisko doświadczonej kadry lotnictwa i nie są dla nikogo
obraźliwe.
Ponadto KKSL nie posiada hasła do tej strony i nie może zmienić żadnych
zapisów.
Dziwnym zbiegiem okoliczności w krótkim czasie Prezes W. Ostrowski
poinformował, że otrzymał pismo podpisane przez v-Prezesa Aeroklubu Jana
Zająca z żądaniem usunięcia tych samych zapisów z wyznaczeniem terminu
usunięcia do 2 tygodni.
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Prezes KKSL przedłożył list na Zebraniu Ogólnym z komentarzem że musimy
spełnić żądania v-Prezesa Aeroklubu.
Na zwołanym Zebraniu członkowie Zarządu wyrazili sprzeciw i podtrzymali
poprzednie stanowisko.
Prezes W. Ostrowski nie zgodził się ze stanowiskiem członków Zarządu i sam
wykonał projekt odpowiedzi .
Projekt pisma w którym wyraził zgodę na żądania v-prezesa Aeroklubu
zamieścił na stronie internetowej.
Informacja dotarła do 3 członków Zarządu.
Po kilku dniach poinformował, że list przesyła do Zarządu Aeroklubu
ponieważ nikt nie wyraził sprzeciwu.
W związku z tym na żądanie członków Zarządu, w m-cu wrześniu zwołane
zostało Zebranie dla podjęcia ostatecznych decyzji.
Prezes KKSL na Zebranie nie przybył i nie usprawiedliwił swojej nieobecności.
Zebrani potwierdzili swoje poprzednie stanowisko i podjęli prawomocną
Uchwałę którą podpisali wszyscy uczestnicy Zebrania.
Po posiedzeniu Zarządu przybył Prezes W. Ostrowski celem przewodniczenia
na Zebraniu Ogólnym.
Sekretarz Klubu poinformował Prezesa o podjętej Uchwale oraz o potrzebie
dokonania zmian w Regulaminie Klubu Seniorów Lotnictwa w związku ze
zmianą Statutu Aeroklubu Podkarpackiego.
Spotkał się z odpowiedzią Prezesa, że wtrąca się nie do swoich spraw.
Prezes oświadczył, że zdania nie zmieni, podjętej Uchwały nie opublikuje,
po czym gwałtownie bez podania przyczyny opuścił Salę nie otwierając
Zebrania Ogólnego.
To stanowisko podobnie jak i poprzednie potwierdziły autokratyczne
sprawowanie władzy przez Prezesa W. Ostrowskiego i nie liczenie się ze
zdaniem większości członków Zarządu.
27 września Prezes W. Ostrowski wystosował do Zarządu KKSL pismo w którym
krytycznie ocenił aktywność członków Zarządu co udzieliło się na
pozostałych członków Klubu.
Postawił wniosek o zwołanie w listopadzie br. Nadzwyczajnego Walnego
Zebrania celem wyborów nowego Zarządu
Określił cel nowego Zarządu, a m. innymi:
- prowadzenie dokumentacji Zarządu oraz jej przechowywanie w
pomieszczeniach Klubu
- wymyślenie cyklicznego projektu promującego Klub
- założenie własnej strony internetowej
- promowanie idei KKSL wśród młodych pilotów oraz zabieganie o nowych
członków Klubu.
W zakończeniu pisma stwierdził :
„Ten wniosek stawia mnie w sytuacji przyznania się, że nie potrafiłem w ciągu
minionego czasu doprowadzić do realizacji powyżej przedstawionych
punktów z różnych powodów. W związku z taką konkluzją składam po
złożeniu tego wniosku rezygnację ze stanowiska Przewodniczącego KKSL
oraz z Zarządu KKSL.
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W przypadku przyjęcia moich postulatów podejmę decyzję odnośnie
dalszego działania w KKSL w celu ich realizacji”.
Na zebraniu w dniu 5 października 2017 roku Zarząd przyjął rezygnację
Witolda Ostrowskiego z funkcji Prezesa i członka Zarządu KKSL.
Uchwała podjęta została 5 głosami „za” i 2 głosami „przeciw” i jest
prawomocna.
Prezes przybył pod koniec zebrania z ok. godzinnym opóźnieniem i został
zapoznany z Uchwałą Zarządu którą przyjął.
Postanowiono że Zarząd będzie kontynuował działalność w ograniczonym
składzie do końca kadencji w 2018 roku.
W związku jednak z zaistniałą sytuacją po wielu przemyśleniach - dla
przywrócenia dobrej atmosfery lotniczej jaka panowała w czasie 35 lat
działalności KKSL wszyscy członkowie Zarządu podjęli 9 listopada br.Uchwałę
o rezygnacji z pełnionych funkcji I rozpisania wyborów nowych Władz
w grudniu 2017 roku.

11. Realizacja Uchwał i Zadań .
W okresie sprawozdawczym Zarząd, realizował Uchwały i zadania
uchwalone na Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym odbytym 20 grudnia
2014 roku, Zebraniach Sprawozdawczych , Zebraniach Zarządu i Zebraniach
Ogólnych członków KKSL.
W okresie Kadencji podjęto 2 Uchwały na Zebraniu SprawozdawczoWyborczym oraz 45 Uchwał na Zebraniach Zarządu i Zebraniach Ogólnych.
Niezależnie od tego do programu działania włączono zadania indywidualnie
dla wszystkich członków Zarządu.
Zadania rozpisywane były w formie harmonogramów, a ich realizacja była
rozpatrywana na Zebraniach Ogólnych.
Większość zadań realizowana była bieżąco. Kilka wniosków zrealizowanych
zostało w niepełnym zakresie.
Z ważniejszych Uchwał nie zrealizowano nawiązania kontaktu z Kuratorem
Oświaty w celu zorganizowania spotkaniach członków KKSL w z młodzieżą.

12. Propozycje do programu działania KKSL na następny okres
kadencji.
Proponuje się aby przyszły Zarząd włączył do programu na następną
kadencję następujące wnioski:
1.Zorganizować spotkanie z Zarządem Aeroklubu Podkarpackiego, celem
rozwiązania nabrzmiałych problemów.
2. Wprowadzić do Regulaminu i Porozumienia o afiliacji zmiany wynikające ze
zmian Statutu Aeroklubu Podkarpackiego.
3. Wykonać inwentaryzację zbiorów w Sali Tradycji KKSL i ustalić tytuł
własności.
4. Kontynuować starania o zarejestrowanie pomieszczenia i zbiorów Sali
Tradycji..
5. Nawiązać współpracę z Kuratorium Oświaty w celu organizowania
spotkań członków KKSL z młodzieżą wybranych szkół.
6. Ukończyć album członków Klubu
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7. Występować z wnioskami do Aeroklubu Polskiego i Rady Seniorów
Lotnictwa o wyróżnienia członków Klubu oraz kontynuować wyróżnienia
dyplomami członków KKSL za pracę społeczną i z okazji ważniejszych
wydarzeń rodzinnych.
9. Publikować na stronie internetowej ważniejsze wydarzenia bieżące z
działalności lotniczej i osiągnięciach sportowych , w szczególności
członków KKSL.
10. Uzupełniać i prowadzić bieżąco Kronikę KKSL.
Proponujemy aby wnioski przyjęte przez Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
rozpisać w formie zadań na okres kadencji.

13. Zakończenie.
Ustępujący Zarząd dziękuje członkom Klubu za czynne angażowanie się
w kultywowanie historii i tradycji lotniczych, a szczególnie Aeroklubu
Podkarpackiego.
Dziękujemy tym, którzy przez okres 10 lat walczyli o odzyskanie lotniska i jego
rozbudowę dla potrzeb szkolenia i komunikacji lotniczej.
Pomimo że nie osiągnęli założonego celu to nie były to działania stracone.
Działali w imieniu pokoleń, które budowało lotnisko, bo rozumiało potrzebę
posiadania lotniska dla rozwoju Krosna i Regionu.
Przyszłe pokolenia ocenią prawidłowość takiego działania.
Dziękujemy szczególnie za rozpowszechnianie pamięci i osiągnięciach
naszych członków, którzy rozsławiali imię Aeroklubu Podkarpackiego.

Drodzy członkowie Klubu !
W dniu dzisiejszym Zarząd zakończył swoją działalność.
Życzymy nowym Władzom Klubu, aby zrealizowali w pełni uchwalony
program.
Zapewne będzie miał do rozwiązania wiele trudnych zadań.
Życzymy, aby jego realizacja odbywała się w atmosferze przyjaźni i
wzajemnego zaufania.
Aby sporne sprawy, na jakie napotkacie nie dzieliły, a łączyły członków
Klubu.
Życzymy, aby jak dawniej zapanowała atmosfera przyjaźni, zaufania i
wzajemnego zrozumienia jak w rodzinie lotniczej.
za Zarząd
SEKRETARZ KKSL
Józef Zuzak

v- PREZES KKSL
Tadeusz Płatek

Akceptowano przez Zarząd i przyjęto do przedłożenia na Zebraniu
Sprawozdawczo - Wyborczym 16 grudnia 2017 r.
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