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Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Wkraczamy w rok jubileuszu 30-lecia oficjalnej działalności naszego Stowarzyszenia. Na naszym tradycyjnym
październikowym spotkaniu w Zajeździe Leśnym w Reptach określiliśmy ramowy plan zamierzeń. Wspominaliśmy również
zmarłych w tym roku naszych nauczycieli i jednocześnie absolwentów naszej szkoły mgr inż. Stefanię Gzyl oraz mgr inż.
Antoniego Gzyla.
Na spotkaniach zarządu (październik, listopad) obok bieżących spraw omawialiśmy przygotowania do jubileuszu
naszego Stowarzyszenia. Planujemy, iż uroczystości te odbędą się 9 czerwca 2018 roku. Rozpoczną się mszą święta o
godzinie 14.00 w kościele Świętej Barbary. Następnie w programie przewidujemy zwiedzanie szkoły, spotkania
koleżeńskie, mecz siatkówki (absolwenci kontra aktualna reprezentacja szkoły), koncert w wykonaniu szkolnych zespołów
artystycznych, gwiazdę wieczoru oraz na zakończenie zabawę taneczną. Program ten będzie jeszcze przedmiotem dyskusji
na walnym zebraniu.
Za nami 1 listopada, dzień, w którym tradycyjnie wracamy pamięcią do tych, którzy odeszli od nas. Nasza delegacja
w składzie - Koledzy Marian Ostapczyk, Zbigniew Szczerba, Jacek Chrząszcz odwiedziła groby byłych dyrektorów szkoły –
mgr inż. Karola Machalskiego, Michała Czernuszki, mgr inż. Kazimierza Laburdy, mgr Stefana Kosoka, mgr Kazimierza
Maruszczyka oraz wicedyrektorów mgr inż. Piotra Zemyra i mgr Barbarę Bieniek oraz członków naszego Zarządu.
Delegacja Samorządu Szkolnego odwiedziła pozostałe groby naszych nauczycieli i pracowników szkoły. Zapaliliśmy również
znicze w 10 rocznicę śmierci na grobie byłej Minister Budownictwa i Honorowego Członka naszego Stowarzyszenia
Barbary Blidy na cmentarzu parafialnym w Michałkowicach.
Zgodnie z tradycją spotykamy się na naszej absolwenckiej Wigilii, którą zaplanowaliśmy na dzień 18 grudnia o
godzinie 18 w Sali numer 37 (parter). Koszt udziału wynosi 50 zł. Prosimy o wcześniejsze telefoniczne potwierdzenie
udziału w spotkaniu wigilijnym (telefon do szkoły lub do Kolegi Zbigniewa Szczerby).
Przyjęto również ustalenia dotyczące zabawy karnawałowej organizowanej przez Stowarzyszenie (nie balu).
Termin zabawy jest zgrany z terminem ferii zimowych w szkołach i wypada na dzień 27.1.2018 – godzina 19.00. Zabawa
odbyłaby się w auli szkolnej przy muzyce mechanicznej obsługiwanej przez profesjonalnego diskjockeja (mały koszt).
Więcej informacji zostanie przekazanych na naszym walnym zebraniu, w tym również koszt uczestnictwa (staramy się by
był możliwie jak najmniejszy).
Przypominam o potrzebie uiszczenia składek członkowskich – emeryci, renciści i studenci w wysokości 20 zł
rocznie, a aktywni zawodowo członkowie Stowarzyszenia – 40 zł.

Z okazji Świętego Mikołaja życzymy Mu,
by nie zapomniał o prezentach dla absolwentów.

Następny Biuletyn ukarze się 15 grudnia

prezes Stowarzyszenia
Kol. Zbigniew Szczerba
Bytom, listopad 2017

Program porządku XXX Walnego Zebrania Sprawozdawczego
Stowarzyszenia Absolwentów Państwowych Szkół Budownictwa w Bytomiu
Termin:
Miejsce:

25 listopad 2017 (sobota) godzina 10.00 drugi termin 10.30
sala numer 37 (dawniej sala numer 26) na parterze szkoły

Propozycja ramowego programu zebrania:
1. Powitanie, przyjęcie porządku obrad
2. Wybór przewodniczącego zebrania
3. Przyjęcie porządku zebrania
4. Powołanie protokolanta oraz Komisji Uchwał i Wniosków
5. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za okres 26.11.2016-25.11.2017
6. Sprawozdanie finansowe z rocznej działalności Stowarzyszenia
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
9. Wystąpienie dyrektora szkoły
10. Dyskusja – propozycje uchwał i wniosków
11. Przerwa 15 minut
12. Podsumowanie zebrania i pracy Zarządu za okres XI 2016 do XI 2017
13. Plan działania Stowarzyszenia na najbliższy rok,
w tym w szczególności na jubileusz 30-lecia Stowarzyszenia (9 czerwca 2018)
14. Sprawy różne
15. Zakończenie walnego zebrania

- prezes
- prezes
- przewodniczący zebrania
- przewodniczący zebrania
- prezes
- skarbnik S. Chytra
- przewodniczący A. Kurnik
- przewodnicząca J. Kałus
- dyrektor A. Hyla
- przewodniczący zebrania
- przewodniczący zebrania
- prezes, viceprezes
- prezes
- przewodniczący zebrania

Uwaga!
Chętni skorzystania z obiadu (stołówka szkolna – koszt 15 zł) proszeni są o wcześniejsze zgłoszenie (sekretariat szkoły) lub
najpóźniej na początku zebrania

prezes

www.absolwentpsb.bytom.pl
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