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Drodzy Przyjaciele! 

 

Rozpoczął się nowy rok szkolny, już 67 w historii naszej placówki. Rok wyjątkowy z racji przyznania szkole organizacji centra lnego 

finału XXV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. W dniach 11-14 kwietnia 2012 roku będziemy gościli zwycięzców zawodów 

okręgowych, ich opiekunów, jurorów finału centralnego, gości i sponsorów. W imprezie uczestniczyć będzie około 180 osób, którym trzeba 

zapewnić noclegi, wyżywienie oraz atrakcyjny program pobytu. Jest to przedsięwzięcie trudne organizacyjnie i finansowo. 

Przyznanie szkole organizacji jubileuszowej Olimpiady jest wyróżnieniem za wyjątkowo dobre wyniki, jakie młodzież Bytomskiej 

Budowlanki uzyskała w dotychczasowych jej edycjach. Godzi się przypomnieć, że w roku ubiegłym nasi młodzi koledzy wygrali zmagania w finale 

centralnym zarówno indywidualnie (1, 3, 6 miejsce na 81 uczestników) jak również byli najlepsi w rywalizacji zespołowej. Za wzorowe 

przygotowanie reprezentantów szkoły do Olimpiady nasi nauczyciele: mgr inż. Anna Tomczyk-Dyszy oraz mgr inż. Marian Ostapczyk zostali 

wyróżnieni podczas miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej Nagrodą Prezydenta Bytomia. Uroczystość odbyła się w Operze Śląskiej, w 

pięknej Sali im. Adama Didura. Natomiast Pani dyrektor szkoły mgr Anna Hyla została wyróżniona Nagrodą Kuratora Oświaty podczas 

uroczystości w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. 

Tradycyjnie rozpoczęliśmy kolejny rok działalności spotkaniem koleżeńskim, tym razem w Zajeździe „Leśniczówka” w Reptach Śląskich. 

Pogoda i frekwencja dopisała. W ramach konkurencji sportowych wyłoniono zwycięzców w celności rzutek i piłek do puszkowych piramid. W 

części merytorycznej omówiono czekające nas najbliższe wydarzenia i tak: 

- 28 października z okazji Wszystkich Świętych delegacja Stowarzyszenia uda się na groby byłych nauczycieli i członków naszego 

Zarządu. 

- Coroczne zebranie sprawozdawcze zaplanowano na 19 listopada bieżącego roku w siedzibie Stowarzyszenia i sąsiadującej z nią Sali 

projektowania architektonicznego. Początek zebrania przewidziano na godzinę 10.00. Koleżanki i Koledzy zainteresowani obiadem 

winni na 2 dni wcześniej zgłosić taki zamiar w sekretariacie szkolnym. Koszt obiadu szacuje się na kwotę 20 złotych (uszczegółowiony 

program walnego zebrania znajduje się na odwrocie niniejszego Biuletynu). 

- Spotkanie wigilijne odbędzie się 21 grudnia o godzinie 17.00 w stołówce szkolnej. Koszt udziału oszacowano na kwotę 40 złotych. 

Zgłoszenie udziału w spotkaniu najpóźniej do 19 grudnia. 

- Bal Absolwenta zaplanowano na 28 stycznia 2012 roku. Szczegóły organizacyjne będą przekazane na naszym Walnym Zebraniu. 

Przyjęto zasadę, że osoby zainteresowane udziałem w Balu winny tytułem zaliczki wpłacić kwotę 100 złotych do 16 stycznia 2012 roku. 

Przy małym zainteresowaniu balem może być on odwołany. 

 

Zwracam się z prośbą, aby członkowie naszego Stowarzyszenia uregulowali opłaty członkowskie za bieżący rok kalendarzowy, najlepiej na 

zebraniu sprawozdawczym. Przypominam, że aktywni zawodowo członkowie opłacają 30 złotych rocznie, zaś emeryci, renciści i studenci 15 

złotych. Opłacając regularnie składki członkowskie pomagamy naszej organizacji w realizacji zadań ujętych w planie zamierzeń. Zapraszam na 

naszą stronę internetową, gdzie znajduje się pełny serwis zdjęciowy z bieżącej działalności Stowarzyszenia. Proszę o przekazanie aktualnych 

adresów e-mailowych, niezbędnych do bieżącej korespondencji. Następny numer Biuletynu ukaże się w połowie grudnia br. 

 

Z wyrazami szacunku 

Prezes – Zbigniew Szczerba 

 

 

październik 2011 

 



Uszczegółowiony program zebrania sprawozdawczego Stowarzyszenia Absolwentów PSB w Bytomiu 

za okres od listopada 2010 do listopada 2011r. 

 

Termin:   19 listopada 2011 

Miejsce:   Sala Stowarzyszenia oraz sąsiadująca sala projektowania architektonicznego 

 

 

Proponowany porządek zebrania: 

 

1. Powitanie oraz przyjęcie porządku obrad – prezes Stowarzyszenia 

2. Wybór przewodniczącego zebrania – prezes 

3. Powołanie protokolantów – przewodniczący zebrania 

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków – przewodniczący 

5. Sprawozdanie finansowo-księgowe oraz merytoryczne – księgowa, prezes 

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – przewodniczący Komisji 

7. Sprawozdanie Sadu Koleżeńskiego – przewodniczący Sądu 

8. Wystąpienie dyrektora szkoły mgr Anny Hyli 

9. Dyskusja – propozycje uchwał i wniosków – przewodniczący zebrania 

10. Przerwa 15 minut 

11. Propozycja skwitowania pracy Zarządu za okres XI.2010 – XI.2011 – przewodniczący zebrania 

12. Plan zamierzeń na najbliższy rok działania – prezes Stowarzyszenia 

13. Sprawy różne – przyjęcie zgłoszonych propozycji zmierzających do poprawy działalności Stowarzyszenia – prezes Stowarzyszenia 

14. Zamknięcie posiedzenia 

 

 

Uwaga! 

Dla zainteresowanych możliwość obiadu (koszt 30 zł) w restauracji „U Młynarza” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

KONTO STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW PSB W BYTOMIU 
PKO BP ODDZIAŁ BYTOM 

7 4 1 0 2 0 2 3 6 8 0 0 0 0 2 4 0 2 0 0 2 1 8 4 4 6 

 

 

ADRES KONTAKTOWY: 

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ BUDOWNICTWA W BYTOMIU 

41-902 BYTOM, ULICA POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 10    TELEFON:  32 2813363  WEWNĘTRZNY 12 

W INTERNECIE:  WWW.TOST.BYTOM.PL/ABSOLWENT  ORAZ  WWW.PSB.BYTOM.PL 

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

