Biuletyn Informacyjny 4/2017
Stowarzyszenia A
bsolwentów Państwowych Szkół Budownictwa w Bytomiu
Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Za nami XXX Walne Zebranie Sprawozdawcze naszego Stowarzyszenia
(25 XI 2017). Obrady prowadziła Kol. Krystyna Żmuda a w skład Komisji
Uchwał i Wniosków weszli Kol. Leopold Kamiński i Kol. Aleksander
Kurnik, protokolantem został Edward Aleksandrowicz. Wicedyrektor
szkoły mgr Jadwiga Radzikowska dokonała oceny aktualnej sytuacji
dydaktycznej i wychowawczej szkoły. Obserwuje się wyraźny spadek
zainteresowania uczniów ofertą kształcenia w naszej szkole. W
bieżącym roku szkolnym dokonano naboru jedynie do 3 klas
pierwszych (1 klasa technikum, 1 klasa wojskowa oraz 1 klasa branżowa
(dawna zasadnicza szkoła budowlana)). Aktualnie szkoła liczy jedynie 14
klas. Dyrekcja szkoły czyni wiele zabiegów, aby było więcej chętnych
do naszej szkoły. Niestety, akcja promocyjna nie daje oczekiwanych
rezultatów. Następnie pani dyrektor odpowiadała na pytania
uczestników zebrania. Przewodniczący Stowarzyszenia złożył roczne
sprawozdanie
z
działalności
Stowarzyszenia.
W
okresie
sprawozdawczym odbyło się 6 zebrań zarządu, wiosenne i jesienne
spotkanie członków Stowarzyszenia w Zajeździe Leśnym w Reptach
Śląskich, wycieczka do Lwowa (34 uczestników), coroczna wizyta przed 1
listopada delegacji Stowarzyszenia (Kol. Ostapczyk, Szczerba i Chrząszcz)
na grobach byłych dyrektorów szkoły i członków zarządu. Na bieżąco
prowadzona jest strona internetowa, trwają przygotowania do 30-lecia
działalności naszego Stowarzyszenia. Powołany zespół pracuje nad
aktualizacją Statutu. Następnie skarbnik Kol. Stefan Chytra złożył
informację o aktualnej sytuacji finansowej Stowarzyszenia. Na naszym
koncie w banku znajduje się 2643 zł a w bieżącym obrocie 999 zł
(łącznie 3453 zł. Podczas zebrania spora grupa członków uregulowała
składki członkowskie. Do protokołu skarbnik złożył pełne sprawozdanie
z wpływów i wydatków za roczny okres sprawozdawczy.
Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego Kol. Janina Kałus poinformowała,
że nie wpłynęły do zarządu w okresie sprawozdawczym żadne skargi
czy zażalenia dotyczące pracy zarządu. Wiceprezes Stowarzyszenia Kol
Jacek Chrząszcz w swoim wystąpieniu skoncentrował się na dwóch
zagadnieniach – aktualizacją Statutu oraz na planowanych
przedsięwzięciach na 30-lecie działalności naszego Stowarzyszenia.
Zaproponował aby uaktualnić stan członków (deklarację wstąpienia do
Stowarzyszenia złożyło dotychczas 400 naszych koleżanek i Kolegów).
Problemem jest regularne opłacanie składek członkowskich i aktywny
udział w działalności Stowarzyszenia.. zaproponował (co zostało
przyjęte), aby grubą kreską odciąć zaległości w opłacaniu składek za
okres do 2015 roku. Ci nasi Koledzy i Koleżanki, którzy uregulują składki
za lata 2016 i 2017 do końca stycznia przyszłego roku, będą nadal
członkami naszego Stowarzyszenia. Aktualizacja stanu członków jest
istotna dla dalszej pracy zarządu. Przypomniał, że wysokość składki
członkowskiej dla emerytów, rencistów i studentów wynosi rocznie 20
zł natomiast dla członków aktywnych zawodowo 40 zł. Następnie Kol.

Jacek Chrząszcz doprecyzował program przedsięwzięć na 30-lecie
naszego Stowarzyszenia (9 czerwca 2018). Uszczegółowiony program jest
prezentowany na naszej stronie internetowej jak i będzie również na
tablicy informacyjnej przed budynkiem szkoły (w trakcie realizacji).
Przewidujemy, że w naszym czerwcowym spotkaniu będzie uczestniczyć
co najmniej 200 naszych Koleżanek i Kolegów. Prosimy, aby kanałami
koleżeńskimi zachęcić naszych absolwentów do czerwcowego spotkania.
Zatwierdzono proponowany przez Zarząd program naszych czerwcowych
uroczystości podany syntetycznie w poprzednim Biuletynie (nr 3/2017)
Następnie uczestnicy spotkania przyjęli przedstawione przez Komisję
uchwały podjęte na dzisiejszym zebraniu. Zatwierdzono terminy
najbliższych przedsięwzięć Stowarzyszenia:
- zebranie zarządu 5 grudnia o godzinie 17.00 w naszej siedzibie
- spotkanie wigilijne, na które Koleżanki i Kolegów serdecznie
zapraszam, zaplanowano na 18 grudnia o godzinie 18.00 – sala 37.
Koszt udziału wynosi 50 zł. Jest prośba, aby swoje uczestnictwo
zgłosić telefonicznie u Koleżanki Danuty Żyśko w sekretariacie szkoły
- zabawa karnawałowa planowana jest na 27 stycznia na godzinę 20.00
w auli szkolnej. Koszt udziału w zabawie skalkulowano w kwocie 90
zł od osoby (zgłoszenia w sekretariacie szkoły najpóźniej do 25
stycznia)
- następny Biuletyn ukaże się w połowie stycznia przyszłego roku.
Upływające szybko jesienne dni wprowadzają nas w czas przygotowań
do Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Jest to okres
najpiękniejszy w roku, pełen miłości i wybaczenia, skłania do poczynań,
które mają dać nadzieję na dobry kolejny rok. Wigilia to święto miłości
i zgody. W dniu tym nasze serce „jeśli coś ma przebaczyć – przebacza,
jeśli coś ma zapomnieć – zapomina”.
Poeta tak opisuje ten szczególny dzień:
Ciepły i jasno oświetlony pokój, stół pięknie rękami matki nakryty,
Opłatek z rąk do rąk przechodzi, w powietrzu rozbrzmiewają życzenia i
błogosławieństwa,
Na choince lśnią bombki, anielskie włosy i betlejemska gwiazda na
szczycie choinki,
A pod choinką ileż niespodzianek i gwiazdkowych prezentów
A potem niezapomniane dźwięki prastarych kolęd
„Bóg się rodzi, moc truchleje
Pan nie biosów obnażony”
Magicznych, zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia,
rodzinnego ciepła, wielkiej radości, odpoczynku od codziennych trosk
oraz świąt niosących nadzieję na dobry Nowy Rok
życzy w imieniu Zarządu
prezes Stowarzyszenia Zbigniew Szczerba
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