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Koleżanki i Koledzy! 
 
Czas biegnie nieubłaganie. Za nami nasze coroczne jesienne spotkanie w Zajeździe „Leśniczówka” w Reptach Śląskich 

(17.9.2016). Tym razem, niestety, pogoda nie dopisała ale dobre humory tak. W spotkaniu nie mogła uczestniczyć dyrektor naszej 
szkoły Anna Hyla, przyczyną były inne ważne obowiązki. Na naszym spotkaniu dyskusji nie było końca. Jednym z tematów była 
ocena postępu robót przy nowej siedzibie naszego zarządu (parter szkoły obok sali numer 37). 

Tradycyjnie uczczono pamięć zmarłych w minionym czasie Kolegów: Zbigniewa Kostewicza oraz Mariana Kazka. Koleżanki 
i Koledzy podzielili się swoimi wspomnieniami ze współpracy z przedwcześnie zmarłymi Kolegami. Następnie przewodniczący 
Zarządu przedstawił czekające nas wydarzenia w okresie do naszego spotkania wigilijnego włącznie.  

W wieku 75 lat zmarła w dniu 4 października absolwentka szkoły i jej wieloletnia nauczycielka mgr inż. Stefania Gzyl. 
Delegacja Stowarzyszenia licznie uczestniczyła w uroczystościach pogrzebowych, które miały miejsce 10 października na cmentarzu 
Mater Dolorosa w Bytomiu.  W ostatniej drodze zmarłą żegnało liczne grono jej wychowanków oraz nauczyciele i pracownicy szkoły. 
Grała szkolna orkiestra. Był także poczet sztandarowy.  

Zakończyła się zbiórka zniczy w ramach akcji „Podaruj znicz na Kresy”. Zarząd Stowarzyszenia ufundował 40 zniczy. Dziękuję 
Koledze Jackowi Chrząszczowi, który zainicjował tę akcję w naszym Stowarzyszeniu.  

Tradycyjnie z okazji Święta Zmarłych odwiedzimy groby naszych byłych nauczycieli i członków Zarządu Stowarzyszenia 
spoczywających na cmentarzach w Bytomiu, Goduli, Chorzowie, Brzozowicach-Kamieniu oraz Siemianowicach Śląskich. Na kilka dni 
przed 1 listopada zostanie przez naszych Kolegów uporządkowany grób pierwszego dyrektora szkoły inż. Karola Machalskiego na 
cmentarzu Świętej Jadwigi w Chorzowie.  

Przed nami kolejne, już 29, Walne Zebranie naszego Stowarzyszenia. Odbędzie się ono 26 listopada (sobota) o godzinie 
10.00. Porządek posiedzenia podano w załączeniu do Biuletynu. Serdecznie zapraszam Koleżanki i Kolegów do udziału w naszym 
spotkaniu, podczas którego dokonamy oceny całorocznej działalności. Na spotkaniu przedstawiona będzie również oferta biura 
podróży udziału w wycieczce do Lwowa (19-21 maja 2017). Koszt uczestnictwa wyceniono na kwotę 500 złotych.  

Nasze tradycyjne absolwenckie spotkanie wigilijne zaplanowano na 19 grudnia o godzinie 17.00 w sali 37 na parterze 
szkoły. Koszt wieczerzy wigilijnej skalkulowano na 50 złotych. Serdecznie Koleżanki i Kolegów zapraszam do udziału w naszej 
absolwenckiej Wigilii.  

Nasz przedstawiciel uczestniczył w sesji Rady Miejskiej na temat „Rola organizacji pozarządowych jako realizacja 
europejskiej idei solidarności”.  

Co prawda do naszego Balu Budowlanki (4 luty 2017) pozostało jeszcze sporo czasu ale już trwają prace organizacyjne. 
Jesteśmy po spotkaniu z szefem orkiestry, która będzie nam grała na Balu. Ustalono, że koszt udziału w Balu od pary wyniesie 300 
złotych. Szczegóły w naszym grudniowym wydaniu Biuletynu.  

Chciałbym serdecznie podziękować firmie „Korabud” z Gliwic za pomoc w remoncie tarasu nad wejściem do budynku 
szkolnego. 

Następne zebranie robocze zarządu zaplanowano na 9 listopada na godzinę 17.00 w naszej, mam nadzieję, 
wyremontowanej nowej siedzibie Stowarzyszenia, natomiast następny numer naszego Biuletynu ukaże się 15 grudnia bieżącego 
roku, dokonamy wtedy oceny całorocznej działalności. 
 

Zbigniew Szczerba – prezes 
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Zaproszenie 

na XXIX Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Absolwentów 

Państwowych Szkół Budownictwa w Bytomiu 

 

Termin: 26 listopad 2016 (sobota godzina 10.00, II termin godzina 10.30) 

 

Miejsce: Sala numer 37 (dawniej sala 26) na parterze szkoły 

 

Propozycja ramowego programu zebrania: 

1. Powitanie – przyjęcie porządku obrad     - prezes 

2. Wybór przewodniczącego zebrania     - prezes 

3. Przyjęcie porządku zebrania      - przewodniczący zebrania 

4. Powołanie Komisji:       - przewodniczący zebrania 

- Uchwał i Wniosków 

- Protokolanta 

5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia za okres od 12.11.2015 do 26.11.2016   

- prezes 

6. Sprawozdanie finansowe z rocznej działalności Stowarzyszenia - skarbnik Stanisław Chytra 

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej     - przewodniczący Komisji Aleksander Kurnik 

8. Sprawozdanie Sadu Koleżeńskiego     - przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego Janina Kałus 

9. Wystąpienie dyrektora szkoły     - dyrektor Anna Hyla 

10. Wspomnienie o zmarłej w dniu 6 października bieżącego roku wieloletniej nauczycielce szkoły mgr inż. Stefanii Gzyl 

- Marian Ostapczyk 

11. Dyskusja - propozycja uchwał i wniosków    - przewodniczący zebrania 

12. Przerwa - 15 minut 

13. Podsumowanie zebrania i pracy Zarządu za okres XI 2015 do XI 2016 - przewodniczący zebrania 

14. Plan działania Stowarzyszenia na najbliższy rok   - prezes 

15. Sprawy różne       - prezes 

16. Zakończenie walnego zebrania     - przewodniczący 

 

 

Uwaga! 

 Chętni skorzystania z obiadu      - prezes 

(stołówka szkolna - koszt 25 zł)   

 


