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dostojtugo Juńiteuszu 7Gbcia dziak[ności otćziatu sI*tQ w 'lilafńEycfr.tŁ
w inieruiu Zfizątu Qłóuugo Stawarz1szettia In4ftbraw i tecń.niĘóul %'ecńattiĘaw <PotsĘicfr. oraz
ułfasryWb przeĘazujery ruI ręce Szanmtrcgo trpbg nnc sertŁcznyfr zyzłłi gratutacji dIa wsz1łĘicń
KpbżauĘi Kpbgfu, Ętorz1 pnyzynifr sĘ do rozwoju Waszego of,tziału ul ofuesic ćoqrfrczasawej jego
fiistotti
czterecń.
Śwętuię tefl wtw Juńi{crcz wypaća uĘee przwmtieć, że rubĄric do
oćtziatfuwSI%8zsiłtłndzicsĘcbtetnimrotowoten
afugobnĘ fiistofii odtziłfu tawarz1sryłf rozwój struĘjur organizacyjrytcfi. Ęał i seĘgji ruĄauntecńnicztrycń ordz stdnu frczeflrcgo, Ętorl
mjbpszy otgesic, tj. ul 19s0 roĘp ułynosit fia6 czfonĘgw
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Wdfrfitsqjruj.
z ottzia{efi slx4.a w 'Iilałhtzyńu związaqrń. ryo i jr't ndćdt unatu zrufomit1cfr tziałacz1,
ttóry odcimęti swoją prrcą społeczą rliepowtanafrc pnętrc, uływbrając urpfu ru postrzegattic'Iłaszego
ottziału ru tb inrycń jeńnsuĘ tłenłułyńStaularz1szenia oraz ze wzgQda ru zdsługi dk cdł{
sinptwsĘbj orgańzacji Nabż1 to ircfl grupt 12 Ą7tgJflyfi pzewotniczącyń i pnzesóul ottziatq
z t1óryń.3 oso6y zasńqĘąruuryńżnienie. Sąto:
. folbga Stańskw Wiser (pzewoćtticzącym zortatw 1957 roĘu) Ętory d.oprwatzit [o aĘtywizacji t9ł

zaĘ{.ataułyĘą{dćąc nacisĘru fuaafr.fĘacy oraz f,oświatczeńe zawotcułeispołeczrc członĄyw;
ĘqbżanĘg Stłfdnia Jattiga (pzewtnaąca ot{ziafu w ktacfr 1972-1983) oĘru jej Ęieraulańa
ottziafpm uiązdt nę z rujruĘĄłry rozfołitm dzin{ahości (ńżnorcńu inprez1, Ęonferercy,
qłnpĄ+ sm.hnłĘ uĘre o cfraraĘ7erze whrqofrĘn i nię.tzynarodłułyn, ryjazĄ specja'frsqrztu,
urystaw) tecńn:icztu, toratztwo w zatgxie wcfrnĄi organizowańe fut sów jęrlĘł- oficyfr) oraz
wzro stffil fu, b cztonĄyw [o najrĄ fuzy ń w ń.is torii o ttkiału ro zmiarów;
Ę9bg41(1z1sztof frącforwiłĘ (pnza oć[ziłfu o rujthzszyn stażu, ońejmującytt r4t4 1991-2020)
ĘtĘ uttzyut stańiIłą frcz6ę cztoĄóul łnryaitukyń (złs tu Ęoilłł2020 r,) i ucz1ruił z otdzia[u
nulĄnczestą jećnostĄę organizaqią, o 6ogdĘ i różnoroćtuj tzinfdhnścł
oraz frcztu grupa osó6 Ęienłjęa 9 t7(mi z Ętorlcń tujrĄĄEze 110 osońaule Kpło qv,eczoztuwców SlfuL?
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Rok załoźenla 1926

-Zrł %a/aźo;v'frt
dla Kolegi

Dariusu RYLA
Szanowny Prezesie, lależanki i lroledzy,

w

imieniu htzqdu oddziahł Stowarzyszenia InĘnierów i Teclmi6w
Mecłnników Polskich we Wrocłanłiu oraz własrryn pragnieny przelrazać
najserdeczniejsze gratulacje i wyrazy uznania Koledze, hnqdowi i wsrystkim członkom
Waszego oddziału z olrazji jubileuszu 70-lecia działalrnścioddziału SIMP w
Wałbrzychu.

Działalrnśćoddziału Wałbrzyskiego nie

ĘaĘ możliwa bez zaangażowania

wielu oddanych Stou,arzyszeniu osób, które tworzyły jego historĘ, przycryniajqc się do
sukcesów w przeszłości,jak i obecnie. To zbiormy efeW pracy inżynierów i techników
shtpionych ną realizowaniuwyałań i osĘgnięć w twórczej działalrnścirta ruecz rozuloju
regionu i kraju.
Wydaje się, że Waszej organizacji przyświecamotto:

marryć,

to

potraftsztolcże tego dokonać'. stqd Wasze sukcesy.

Dlatego tenJubileusz jest okazjq,

"reśIi

potrafts6 o

Ę docenić pracę ipoświęcenie każdego z Was;

cryrzrś

niech

będzie to również okazja dowspólnego świętowania.
Zyczymy lrolejnych 70 lat pomyślrnści.
Z

wrazani szacunht i ka leżetts kimi poz&owieniami
Praes oddziału SIMP we'lVrocławiu
zvs'

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Oddział w Gorzowie Wielkopolskim

LIST GRATULACYJNY
dla

Kolegi Dariusza Rydla
p.o. Prezesa Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Mechaników Polskich w Wałbrzychu

Z okazji Jubileuszu 70 - lecia działalności Oddziału SIMP
w Wałbrzychu przekazujemy najserdeczniejsze gratulacje wszystkim
członkom Oddziału.
W tym uroczystym dniu życzymy Wam satysfakcji z dotychczasowych
osiągnięć,

wielu

nowych

sukcesów

w

działalności

statutowej

Stowarzyszenia, życiu osobistym oraz realizacji nowych projektów
i zamierzeń w przyszłości.
W imieniu Zarządu Oddziału
Prezes Zarządu
Włodzimierz Fleischer

Gorzów Wielkopolski, 4 listopada 2021 r.

