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Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Poza  nami  XI  Bal  Budowlanki.  W  opinii  uczestników  bardzo  udany.  Dopisała  frekwencja. 

Profesjonalny wodzirej,  dobry zespół muzyczny, smaczne jedzenie oraz występy artystyczne były okrasą 

tego Balu. Cenne nagrody w loterii  zachęcały do licznego udziału. Dziękuję moim współpracownikom za 

zaangażowanie i pomoc w organizacji Balu. Już teraz zapraszam na kolejny XII Bal, który planowany jest 

pod koniec stycznia przyszłego roku.

Przed  nami  coroczne  wiosenne  spotkanie  naszych  członków w Ośrodku  Harcerskim  w Kokotku. 

Spotkanie to planowane jest  na 19 maja br. Ośrodek położony jest w lesie i przy dobrej pogodzie zapewnia 

doskonałe warunki  do wypoczynku.  W programie przewidziano zestaw gier i zabaw takich jak rzuty do 

kosza, lotki, strzelanie, puszki itd. Koszt udziału 40 zł. Zwiększone wydatki na organizację spotkania pokryje 

zarząd ze swoich środków. Dojazd do ośrodka własnym samochodem lub mikrobusem spod szkoły. Wyjazd 

o godzinie 9°°. Zbiórka na podwórku szkolnym. Tematem wspominkowym będzie „Budowlanka na wesoło”. 

Najciekawsza wypowiedź będzie wyróżniona nagrodą rzeczową oraz dyplomem. 

Zarząd prosi o uregulowanie opłat członkowskich. Przypominam, że członkowie pracujący zawodowo 

płacą 30 zł,- rocznie a renciści i emeryci 15 zł,-. Wpłatę można przekazać na nasze konto podczas naszych 

comiesięcznych spotkań zarządu (trzecia środa godz. 16³° w siedzibie Stowarzyszenia). 

Przed nami Wielkanoc. 

Niech zbliżające się Wielkanocne Dni  będą pełne ciepłych i radosnych chwil spędzanych w gronie 

rodzinnym. Niech przyniosą także czas pełen szczęścia, radości i miłych wspomnień.

Z koleżeńskim pozdrowieniem

  Zbigniew Szczerba - prezes
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