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Drodzy Przyjaciele! 
 

Poza nami Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze naszego Stowarzyszenia, na którym dokonano oceny działalności 
Zarządu w okresie od listopada 2005 do 20 listopada roku bieżącego. 

Do stałych form działalności Zarządu należy zaliczyd: 

 comiesięczne spotkania w co 3-cią środę miesiąca (godzina 17.00 w siedzibie Zarządu) 

 organizacja wyjazdów integracyjnych (wiosna, jesieo) do Ośrodka Harcerskiego w Kokotku 

 spotkania wigilijne dla wszystkich zainteresowanych członków Stowarzyszenia 

 coroczne Bale Budowlanki (styczeo) 

 wizyty delegacji Zarządu przed Świętem Zmarłych na grobach naszych nauczycieli, dyrektorów, pracowników szkoły oraz 
członków Zarządu Stowarzyszenia (Bytom, Chorzów, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Radzionków i Piekary Śląskie) 

 wydawanie 4x w roku Biuletynu Informacyjnego Stowarzyszenia 

 prowadzenie na bieżąco strony internetowej Stowarzyszenia (www.tost.bytom.pl/absolwent)  

 wyróżnienie medalami „Bene Meritus Scholae” oraz „Summa Cum Laude” nauczycieli, uczniów, pracowników szkoły oraz 
firm i instytucji współpracujących ze szkołą 

 pomoc organizacyjno-finansowa podczas wizyt w szkole delegacji szkół budowlanych z Lublina, Gdaoska, Dmitrowa i 
Trnawy, z którymi nasza placówka współpracuje od lat 

 współfinansowanie wykonania tablicy pamiątkowej w holu szkoły 

 redakcja oraz wydanie nowej wersji monografii szkoły z okazji 65-lecia działalności szkoły (szczególny wkład finansowy 
kol. Andrzej Dobrowolski) oraz wkładki „O tych co odeszli” (gorące podziękowania kol. kol. Marianowi i Tomaszowi 
Ostapczykom) 

 ufundowanie statuetki dla osób i instytucji wybitnie zasłużonych szkole (fundator Ewa i Andrzej Stokłosowie) 

 dofinansowanie remontu auli gimnastycznej oraz innych przedsięwzięd podjętych przez dyrekcję szkoły z okazji jej 
jubileuszu. 

Po sprawozdaniu z działalności zarządu za okres ostatnich 5 lat, sprawozdaniu Komisji rewizyjnej, Sadu Koleżeoskiego oraz 
dyskusji udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi. Następnie przewodniczący zebrania kol. Henryk Kabus przypomniał 
zasady ordynacji wyborczej i po jej uchwaleniu odbyły się wybory prezesa i członków nowego zarządu. 
W skład zarządu na okres 2010-2015 weszli: prezes: Zbigniew Szczerba oraz członkowie zarządu: Henryk Kabus, Janina Kałus, 
Danuta Żysko, Grażyna Borzęcka, Franciszek Buszka, Andrzej Dobrowolski, Klaudiusz Kowolik, Anna Hyla (dyr. szkoły), Eugeniusz 
Rajchman, Bogdan Ciepłak, Krystyna Żmuda, Andrzej Lewicki, Władysław Olszewski, Krzysztof Firlus, Stanisław Chytra, Janusz 
Krasnowski, Zbigniew Kostewicz, Marian Ostapczyk. 
Na najbliższym posiedzeniu 8.12. o godzinie 17.00 zarząd się w pełni ukonstytuuje, powołując 2-ch zastępców prezesa i 
przewodniczących poszczególnych komisji. Nastepnie uchwalono wysokośd składek członkowskich obowiązujących od 01.01.2011 
roku: 

 dla członków pracujących zawodowo – 40 zł / rocznie 

 dla studentów, emerytów, rencistów – 20 zł / rocznie 
Przyjęto do realizacji zaproponowane przez prezesa główne kierunki działania zarządu na lata 2010-2015. Naczelnym celem 
będzie przygotowanie szkoły do jubileuszu 70-lecia (koniec maja 2015). 
Komisja Uchwał i Wniosków w składzie K.Kowolik i A.Dobrowolski przedstawiła protokół z posiedzenia powyższej komisji w celu 
jego oceny i zatwierdzenia, a w szczególności: 

 przyjąd do działalności na najbliższą kadencję zasadnicze kierunki przedstawione w wystąpieniu nowo wybranego 
Prezesa 

 pomoc w uzyskiwaniu uprawnieo budowlanych przez absolwentów naszego technikum, uzupełniając programy 
nauczania przedmiotów zawodowych i ekonomicznych o zagadnienia wymagane przez Komisję kwalifikacyjna Izby 
Inżynierów Budownictwa w Katowicach 

 kontynuowad organizację bezpłatnych szkoleo z zakresu nowych technologii w budownictwie przez firmy budowlane 
(możliwośd uzyskiwania certyfikatów) 

 podjąd działania w zakresie pozyskiwania nowych członków Stowarzyszenia 

 wystąpid do dyrekcji szkoły z prośbą o wyznaczenie stałego przedstawiciela Rady Pedagogicznej do spraw współpracy z 
Zarządem Stowarzyszenia 

 zebranie wyraża uznanie dla pani dyrektor szkoły mgr Anny Hyli za dotychczasową pracę na rzecz kształcenia 
zawodowego przyszłych kadr dla budownictwa oraz za trud i zaangażowanie włożone w organizację jubileuszu 65-lecia 
działalności szkoły. 

http://www.tost.bytom.pl/absolwent


Ostatnim akcentem posiedzenia był wspólny obiad uczestników w restauracji „U Młynarza”. 
 
Powoli zbliża się zakooczenie roku kalendarzowego i stąd moje zaproszenie skierowane do wszystkich zainteresowanych abyśmy 
spotkali się jak najliczniej na naszej absolwenckiej kolacji wigilijnej, która została zaplanowana na 20 grudnia na godzinę 17.00. 
Zainteresowani winni swój zamiar zgłosid w sekretariacie szkoły u kol. Danuty Żyśko najpóźniej do godziny 12.00 w dniu 
spotkania. Koszt kolacji wigilijnej skalkulowano na 35zł. 
15 stycznia już 2011 roku odbędzie się kolejny jubileuszowy Bal Budowlanki – o godzinie 20.00 w auli szkolnej 
Program Balu jak zawsze bardzo atrakcyjny, a w szczególności: 

 5 osobowy zespół muzyczny złożony z profesjonalnych muzyków 

 konkursy i loteria – prowadzone przez wodzireja 

 smaczne i obfite jedzenie 

 wyjątkowy nastrój 

 pokazy taneczne 
Koszt uczestnictwa 125 zł od osoby – niezmiennie od 5-ciu lat. podobnie jak w przypadku spotkania wigilijnego, zainteresowani 
udziałem w Balu winni jak najszybciej zgłosid się u koleżanki D. Żyśko w sekretariacie szkoły. 
 
 
 

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia i chciałbym z tej wyjątkowej okazji życzyd aby były one 
zdrowe, radosne, pogodne oraz mile spędzone w gronie rodziny. Życzę aby Nowy Rok przyniósł 
Wam wiele szczęścia i satysfakcji w pracy zawodowej i społecznej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Zbigniew Szczerba 
                     prezes 
 
 
 
 
 
 
Bytom  01.12.2010. 
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