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Drodzy Przyjaciele!

Już za kilka dni zasiądziemy do wigilijnego stołu, by wspólnie z najbliższymi zanurzyć się w ciepłej rodzinnej atmosferze tych
najbardziej rodzinnych świąt. Boże Narodzenie to czas radości, życzliwości, wspólnego kolędowania. Czekający nas Nowy Rok 2012 zapowiada
się jako rok ważnych wydarzeń zarówno w skali kraju, jak i w życiu naszej szkoły. Mam tu na uwadze przede wszystkim organizację finału
centralnego jubileuszowej bo 25 edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, której organizatorem będzie nasza szkoła. Jest to
wyróżnienie naszej placówki za wyjątkowo dobre wyniki, jakie reprezentacja szkoły uzyskała w ubiegłorocznej edycji Olimpiady (najlepsi w kraju
indywidualnie i zespołowo).
Z okazji Wszystkich Świętych, podobnie jak w latach ubiegłych, delegacja Stowarzyszenia zapaliła symboliczne znicze na blisko 30
grobach naszych byłych nauczycieli, pracowników szkoły oraz członków prezydium naszego zarządu. Istnieje pilna potrzeba naprawy nagrobka
pierwszego dyrektora szkoły inż. Karola Machalskiego (cmentarz parafii Świętej Jadwigi w Chorzowie). Przyjęto to zadanie do realizacji na
wiosnę 2012 roku. Równolegle Samorząd Szkolny odwiedził groby osób zasłużonych dla naszej szkoły. Postanowiono zaktualizować opracowanie
„O tych, co już odeszli” i uzupełnić o dokładniejsze lokalizacje miejsc pochówku naszych nauczycieli (kwatera, rząd itd.). Koleżanki i Koledzy
zobowiązali się odwiedzić cmentarze w poszczególnych miastach, aby uzyskać potrzebne dane, i tak: Kolega K. Kowolik – Siemianowice Śląskie,
K. Żmuda – Rudę Śląską, D. Zyśko – Radzionków, Zb. Kostecki, A. Kamiński, E. Rajchman, A. Kurnik – cmentarze bytomskie, M. Ostapczyk, K.
Firlus – Chorzów, Wł. Olszewski – Miechowice i Karb. Koleżanka D. Zyśko zobowiązała się uaktualnić bazę adresów mailowych naszych członków.
Na corocznym zebraniu sprawozdawczym Stowarzyszenia (19 listopada) wysłuchano sprawozdania przewodniczącego obejmującego
działalność zarządu od listopada 2010 do listopada 2011. Sprawozdanie zawierało część merytoryczną i finansową. Komisja Rewizyjna
potwierdziła zgodność pracy zarządu ze Statutem Stowarzyszenia i zaproponowała przyjęcie sprawozdania. Uczestnicząca w obradach dyrektor
szkoły mgr Anna Hyla podziękowała za dotychczasową współpracę oraz zasygnalizowała czekające szkołę zadania w bieżącym roku szkolnym.
Najwięcej uwagi poświęciła organizacji finału OWiUB (kwiecień 2012), w tym właściwemu przygotowaniu szkoły do tego trudnego pod
względem organizacyjnym i finansowym zadania. Na prośbę pani dyrektor Stowarzyszenie zobowiązało się sfinansować wykonanie na finał
centralny olimpiady okolicznościowego medalu. Uczestnicy posiedzenia zapoznali się z projektem medalu i nanieśli pewne poprawki. Medali
będzie potrzeba 80 sztuk (laureaci olimpiady i wyjątkowi goście). Szacuje się, iż koszt tego przedsięwzięcia wyniesie 3 tysiące złotych.
Zwracam się do Koleżanek i Kolegów z prośbą, aby w miarę możliwości wsparli finansowo organizatorów, fundując między innymi
indywidualne nagrody dla przyszłych laureatów olimpiady (radio, rower, dobry podręcznik, sprzęt komputerowy). Będzie okazja, aby te nagrody
osobiście wręczyć podczas uroczystości zamknięcia olimpiady (14 kwietnia 2012).
Na wniosek Kol. K. Firlusa zostanie zweryfikowany wzór deklaracji wstąpienia do Stowarzyszenia. W poprzednim Biuletynie mylnie
podano wysokość składki członkowskiej a mianowicie: dla czynnych zawodowo członków składka roczna wynosi 40 zł a nie jak podano 30 zł a dla
emerytów i rencistów 20 zł zamiast podanych 15 zł. Serdecznie przepraszam za pomyłkę.
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią potwierdzam, że nasze uroczyste wigilijne spotkanie odbędzie się 21 grudnia o godzinie 17.00 w
stołówce szkolnej. Koszt udziału w spotkaniu wyceniono na kwotę 40 zł. Zgłoszenia udziału przyjmuje Kol. D. Zysko – sekretarka szkoły, do dnia
19 grudnia br.
Tradycyjny Bal Budowlanki zaplanowany na 28 stycznia 2012 roku odbędzie się jedynie przy odpowiedniej liczbie jej uczestników
(minimum 50 par). Koszt udziału jest niezmienny od kilku lat i wynosi 250 zł od pary. Pozwoli to wówczas organizatorom na bogatą oprawę Balu.
Serdecznie zapraszam do wspólnej zabawy jako najlepszej formy integracji naszej szkolnej braci, a jednocześnie formy pomocy swojej byłej
szkole.
Następny numer Biuletynu ukaże się w kwietniu 2012 roku.

Choć z wiekiem zmieniają się nasze marzenia, oczekiwania, styl życia to wciąż najbardziej cieszą tradycyjnie obchodzone polskie
święta. Niech nadchodzące święta Bożego Narodzenia będą dla Koleżanek i Kolegów radosne, pełne ciepła i magii, a Nowy Rok wyjątkowo
pomyślny, pełny rodzinnego szczęścia i sukcesów osobistych i zawodowych. Świąteczny numer naszego Biuletynu kończę fragmentem znanej
kolędy „Bóg się rodzi”, jako piękne wprowadzenie w świąteczny nastrój tych wyjątkowych świąt.

„Podnieś rękę, Boże Dziecię,
Błogosław ojczyznę miłą
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę swą siłą
Dom nasz i majętność całą
I wszystkie wioski z miastami”

Z życzeniami wszelkiej pomyślności
Prezes – Zbigniew Szczerba
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