Montreal 09 październik 2022

SPRAWOZDANIE
PODSUMOWANIE DZIALALNOŚCI S.I.P. O/Montreal w 2021/2022:
- uczestnictwo w komisji organizującej uroczystości obchodów 80-lecia S.I.P. KANADA
(Barbara Feret, Bogusław Piltz);
- zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Z.G. stowarzyszenia (Barbara Feret)
GRATULACJE !!!!;
- plakat 80-lecia. Projekt, znalezienie sponsora (Fundacja Korwin Szymanowski), druk i dystrybucja.
Koszt druku - $ 3,400.
(Bogusław Piltz);
- dystrybucja plakatów do oddzialów S.I.P. w Edmonton, Toronto, Ottawa, Mississauga, Kitchener i
Hamilton;
- wprowadzenie naszych Koleżanek Barbary Feret (V-ce Prezes), Krystyny Betley i Kolegów Jerzego Rode
I Wojciecha Gorączko do Z.G. Stowarzyszenia;
- docelowo będziemy się starali wypromować Kol. Barbarę Feret na PREZESA S.I.P. Kanada;
- medale z okazji 80-lecia dla członków O/Montreal;
- nasze wydatki, około $ 120.00 na oprawienie plakatów dla O.E.Q. i Stowarzyszenia Weteranów im.
Józefa Piłsudskiego oraz $ 70.00 na zakup wina na spotkanie wielkanocne;
- zmiana na pozycji Prezesa Stowarzyszenia Weteranów im. Józefa Piłsudskiego. W miejsce Kol. Józefa
Foltyna został Kol. Andrzej Okoniewski. Sytuacja naszego Stowarzyszenia pozostaje bez zmian;
- zorganizowanie spotkania w siedzibie O.E.Q. z Prezes Ms Kathy Baig (okres pandemii). Wręczony został
oprawiony plakat i medal. Plakat jest zawieszony w siedzibie O.E.Q. Uczestniczyli: Barbara Feret,
Franek Feret, Wojciech Gorączko, Stanislaw Zajda, Stanislaw Piekarek i Boguslaw Piltz;
- zorganizowanie spotkania wielkanocnego w Casa Grecque w 2022 roku;
- wykonanie projektu dla firmy z zewnątrz (Kol. Wojciech Gorączko);
- uczestnistwo w Walnym zebraniu KPK Quebek. Trudno zrozumieć sens istnienia tej organizacji w
obecnym wydaniu (Bogusław Piltz);
- zorganizowanie bezpłatnego transportu 30. kartonów z książkami z Montrealu do CHATHAM koło
Windsor, Ontario;
- regularne spotkania członków S.I.P. o/Montreal w okresie pandemii;
- zbiórka pieniędzy na pomoc dzieciom i sierotom z Ukrainy w Polsce, $2,650.00 przekazane do KPK Z.G.
Suma zostala przekazana do UNICEF Polska. Pomniejszona o $50.00 kosztów manipulacyjnych.
Stowarzyszenie przekazalo $ 300.00, reszta dotacje personalne. Kol. Adam Chmielewski przekazał
sumę $ 1000.00;
- sprawy finansowe są prowadzone bardzo skrupulatnie i profesjonalnie przez Kol. Staszka Piekarka;
- sprawa legitymacji członkowskich w zawieszeniu z powodu kłopotów osobistych Kol. Andrzeja
Krysztofowicza. Jeśli jest osoba chętna zajęciem się tym tematem, to prosimy o zgloszenie się;
- temat dodatkowych stypendiów wraz z Komitetem Pomocy Dzieciom Polskim zostal zaniechany.
pomimo dobrych checi z obu stron(Kol. Andrzej Boczkowski);

- kwestia ekspansji Stowarzyszenia w prowincji Quebek pozostaje otwarta i ma dobre perspektywy
(Kol. Zdzisław Klim)
Chciałbym podziękować w imieniu Zarządu wszystkim naszym członkom za zaufanie i wsparcie w
ostatnich wyborach w 2021 roku. Z duża satysfakcją pragnę poinformować, że ostatnie wybory
zakończyły się, pomimo dużych tarć na szczeblu centralnym, sukcesem naszego Oddziału.
Mamy trzech przedstawicieli w Z.G.
Pozostały trzy tematy, które poddajemy pod zastanowienie, aby nasze spotkanie sobotnie miało raczej
charakter socjalny.
1. Zaproponowanie daty i miejsca na spotkanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia;
2. Zgłoszenie się chętnych osób do bycia na stanowisku S.I.P. w trakcie Bazaru w kościele
na Snowdon w dniach 5 i 6 listopada od 9:00 A.M. do 5:00 P.M.
Kol.kol. Krystyna Betley, Teresa Jędrzejak i Ryszard Majda wyrazili gotowość. Potrzeba
jeszcze 2-3 osób;
3. Temat Balu Inżynierów powraca. Ustalenie ewentualnego terminu i zgłoszenie się osób do
Komitetu Organizacyjnego.

Tak jak zwykle, przynosimy z sobą wino. Koszty lunchu pokrywamy z własnego budżetu.
Proponowana chronologia sobotniego spotkania w Casa Grecque:
12:00 – 12:15 część organizacyjna;
12:15 – 12:30 powitania i ukłony;
12:30 – 12:45 czas na obstąpienie bufetu;
12:45 - ...... konsumpcja poparta toastami i konstruktywnymi wnioskami.
Jeszcze raz zapraszam w imieniu Zarządu S.I.P. Odzdział Montreal
Boguslaw Piltz
Przewodniczący
S.I.P. o/Montreal

