
Gazetka oddziałowa nr: 4goRM2BB „WIGILIJNO-NOWOROCZNA”

Gazetka oddziałowa Rzeczoznawców Majątkowych oddz. ŚSRM  w Bielsku – Białej.

Numer czwarty: 4goRM2BB z dnia 20 grudnia 2021 roku.

Dzień dobry Szanowni Rzeczoznawcy Majątkowi,

w dniu zdalnego spotkania wigilijnego oddziału bielskiego ŚSRM, z dobrą energią zawartą   
w treści gazetki  i serdecznych życzeniach  zdrowia dla Wszystkich Koleżanek i Kolegów.

Czwarty numer gazetki oddziałowej „ w wydaniu świątecznym wigilijno-noworocznym 2021-
2022”, spontanicznie i serdecznie, w prostej formie przekazu i treści. 

Zestaw  bieżących  informacji  na  grudzień  2021,  zebranych  od  aktualnych  „Gospodarzy
oddziału”   pracujących  w  Zarządzie  oraz  Komisji   Rewizyjnej,  przy  składzie  osobowym:  Joanna,
Izabela,  Małgorzata,  Wiesław,  Wojciech,  Jan,  Michał,  Marek,  z  przyjemnością  i  pasją  zawodową
dla Szanownych Koleżanek i Kolegów  oddziału bielskiego „ ...pod choinkę 2021 oraz pod śledzika
noworocznego 2022 r.”

Aktualny  numer  gazetki  jest  oznaczony  sygnaturą  4goRM2BB  podobnie  i  konsekwentnie
jak  poprzednie  wydania,  sporządzone  w  formie  lekkiej  i  przyjaznej  dla  środowiska  naturalnego,
nieformalnego sprawozdania  z  informacjami  do porannej  kawy lub wieczornej  herbatki  wigilijno-
noworocznej 2021-2022 r.

„Było…” i „ Jest...”  

w 2021 roku, czyli daliśmy radę i wspieramy się nawzajem : 

 

-  w  pierwszym  półroczu  2021   wykonano  „przeniesienie”  siedziby  oddziału  bielskiego   z  formy
fizycznej jednego pomieszczenia komercyjnego wynajmowanego na piętrze w kamienicy, do formy
siedziby niefizycznej-internetowej-zdalnej,  bez konieczności  płacenia  czynszu najmu.  Wyposażenie
spisano  i  zgromadzono  w  bezpiecznym  magazynku  podręcznym  pod  opieką  przewodniczącego
zarządu  oddziału,  do  czasu  podjęcia  stosownych  decyzji  podczas  zebrania  sprawozdawczo  -
wyborczego planowanego w 2022 roku,   

 -  w  drugim  półroczu  2021  r.   jest  „utrzymana”  ciągłość  działań  Zarządu  i  Komisji  Rewizyjnej
przy  pełnym bezpieczeństwie pandemicznym, a szczególnie  zebrań Zarządu i  Komisji  Rewizyjnej,
które odbywają się  regularnie,  zdalnie - internetowo z pomocą komunikatora ( Skyp-e)  bez opłat,
w każdy 3-ci poniedziałek miesiąca o stałej porze „ ...po dobranocce... ”, czyli , gdy jest najlepszy czas
na chwilę spokojnej, kreatywnej i zawsze przyjaznej  rozmowy m.in. „ o bieżącej sytuacji i ciekawych
planach  dla  oddziału  bielskiego”,  a  także  aktualnych  sprawach  istotnych  dla  społeczności
oddziałowej. Okresowo w szerszym gronie dla spotkań i pracy w grupach zorganizowanych podczas
KDW-klub  dobrej  wyceny  O2B  ,  KBS-klub  biegłych  sądowych  O2B  ,  ZEW-zespoły  edukacyjno-
warsztatowe  O2B,  oddział  bielski  posiada  do  dyspozycji  platformę  komercyjną  VMS-NOT
udostępnianą  bezpośrednio z siedziby sekretariatu ŚSRM w Katowicach.
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„Będzie…” 

w  2022 roku, nie poddajemy się żadnym omicronom, wspieramy wzajemnie,  

 IDZIEMY DALEJ CAŁYM ODDZIAŁEM  zgodnie z zasadą

  „ KEEP CALM AND CARRY ON”

Zapraszamy do współpracy w ZESPOŁACH EDUKACYJNO-WARSZTATOWYCH  przy realizacji społecznie
następujące projektów : 

-  25 lutego 2022 roku o godz. 17.00 KLUB DOBREJ WYCENY ciąg dalszy  pt. „ Mapy cenowe...”,

-  11 marca 2022 roku o godz. 17.00 KLUB BIEGŁYCH SĄDOWYCH  ciąg dalszy  pt.  „ Bezumowne
korzystanie…”

- w okresie wiosennym/letnim  2022 r. Projekt szarfy  „ od Koleżanek i Kolegów z Oddziału bielskiego
ŚSRM – Pamiętamy …..tak szybko odeszli” 

-   28  maja  2022  roku  o  godz.  17.00  KLUB  DOBREJ  WYCENY  ciąg  dalszy  pt  „  Powierzchnia
zabudowy ...”/ możliwy termin połączony z oddziałowym „ Walnym” Zebraniem Sprawozdawczo –
Wyborczym maj 2022 r.  Członków Oddziału Bielskiego . 

- lato/jesień 2022  roku BIELSKI ZEW pt. „WARSZTATY LEŚNE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH
NA ŚWIEŻYM POWIETRZU” spotkajmy się na zewnątrz – na leśnej ścieżce edukacyjno-warsztatowej
w żywieckim/cieszyńskim/bielskim plenerze lasów górskich.

Z uszanowaniem oraz  pozdrowieniami w dniu bielskiej  i  nie  tylko oddziałowej tradycji  Spotkania
Wigilijnego, a także na cały Nowy Rok 2022 i dalej... ,

 zdrowia, pomyślności ,

od Zarządu wspólnie z Komisją Rewizyjną Oddziału Bielskiego ŚSRM,

dla Szanownych Koleżanek  i Kolegów  Rzeczoznawców  Majątkowych ,

życzą: Marek, Iza, Gosia, Janek, Michał, Joasia, Wiesław, Wojciech.

Dziękuję  Społecznikom  w  Zarządzie  oraz  Komisji  Rewizyjnej,  Wykładowcom  oraz  Prowadzącym
Spotkania Klubowe, Koleżankom i Kolegom w oddziale bielskim, a także Pani Prezes Ewie wraz z Całą
Radą  Stowarzyszenia  oraz  personelem  Sekretariatu  Stowarzyszenia  na  czele  z  Panią  Teresą,
za poświęcony czas i wspaniałe pomysły oraz Nasze zdalne spotkania w 2021 roku, 

Przewodniczący Zarządu Oddziału ŚSRM w Bielsku-Białej, 

z pozdrowieniami świątecznymi dla „bratniego” oddziału  Koleżanek, Kolegów w Częstochowie,

Marek Gancarczyk  ( tel. 661133913 ) .
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