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Drodzy Absolwenci! 

 
Zakończyliśmy kolejny rok działalności naszego Stowarzyszenia, a zebranie sprawozdawcze, które odbyło się 24 

listopada, dokonało jego podsumowania i oceny. Jednym z postulatów, który uczestnicy zebrania wysunęli wobec zarządu, było 
reaktywowanie Biuletynu w papierowej formie. Stąd aktualny numer Biuletynu wraca w postaci informacji do wydarzeń z 
końcówki ubiegłego roku szkolnego oraz obejmuje okres od kwietnia do listopada br. Decyzją władz miasta nasza szkoła od 
września bieżącego roku została jedynym gospodarzem obiektu, dotychczas współgospodarzem obiektu było Centrum Kształcenia 
Ustawicznego. Wynika stąd obowiązek w większym niż dotychczas stopniu dbałości o dobry stan techniczny obiektu szkolnego. 
Najpilniejszym zadaniem jest przekładka pokrycia dachowego (dachówka karpiówka) na głównym budynku szkolnym. Potrzebną 
ilość dachówek zgromadzono już kilka lat temu. Drugim ważnym przedsięwzięciem remontowym jest wykonanie nawierzchni 
asfaltowej na głównej i górnej płycie boiska szkolnego. Każda pomoc zarówno materialna, finansowa czy w formie robocizny 
pozwoli dyrekcji szkoły uporać się z tymi zadaniami. 

Przy okazji chciałbym jeszcze raz podziękować za wydatną pomoc w organizacji finału centralnego Olimpiady Wiedzy i 
Umiejętności Budowlanych, którego gospodarzem była nasza szkoła w dniach 12-14 kwietnia bieżącego roku. Był to zarówno 
sukces organizacyjny jak i merytoryczny. W rywalizacji szkół zajęliśmy II miejsce w kraju a indywidualnie czterech naszych uczniów 
uzyskało tytuł laureata. 

Tradycyjnie spotkaliśmy się na wiosnę (maj) oraz w jesieni (wrzesień) w „Zajeździe Leśnym” w Reptach Śląskich. 
Spotkania poświęcone były wspomnieniom z okresu szkolnych lat oraz aktywnej rekreacji. Z okazji Święta Wszystkich Świętych 3-
osobowa delegacja naszego Stowarzyszenia odwiedziła groby naszych dyrektorów oraz członków zarządu. Natomiast delegacja 
Samorządu Uczniowskiego odwiedziła groby naszych byłych nauczycieli i pracowników szkoły. 

W sobotę 24 listopada w sali Stowarzyszenia odbyło się coroczne walne zebranie członków, na którym dokonano oceny 
działalności w okresie od listopada 2011 do listopada 2012. W imieniu zarządu zebranie poprowadziła bardzo sprawnie kol. 
Krystyna Żmuda. Pozytywnie oceniono pracę zarządu w okresie sprawozdawczym. W celu aktywacji działań należy bardziej 
rozpropagować działalność Stowarzyszenia wykorzystując fakt, iż dwiema największymi organizacjami zawodowymi tj. Śląską 
Okręgową Izbą Budownictwa oraz Oddziałem Katowickim Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa kierują nasi 
absolwenci. Zaproponowano spotkanie przedstawicieli naszego Stowarzyszenia z naszymi Kolegami kierującymi tymi 
organizacjami. Zaapelowano do dyrekcji szkoły, aby reaktywowano Szkolną Izbę Pamięci i sprawdzono możliwości czy na tego 
typu działalność istnieje szansa uzyskania unijnych środków. Należy wykorzystać w działalności możliwość dotarcia z naszą ofertą 
do „Życia Bytomskiego” oraz do audycji radiowej „Lwowska Fala”.  

Należy rozpropagować poprzez Zarząd i naszych członków karnawałowy Bal Budowlanki, zaproponować dyrekcji szkoły, 
aby we wręczaniu dyplomów ukończenia szkoły oraz świadectw maturalnych uczestniczył przedstawiciel naszego Stowarzyszenia.  

Poinformowano, iż coroczne spotkanie wigilijne członków odbędzie się 20 grudnia o godzinie 17.00. Koszt udziału 
podobnie jak w ubiegłym roku wynosić będzie 40 zł. Osoby zainteresowane udziałem prosi się o uiszczenie powyższej kwoty do 18  
grudnia w sekretariacie szkoły u kol. Danuty Żyśko lub potwierdzić informacją telefoniczną. 

Z racji kończącego się roku kalendarzowego proszę Koleżanki i Kolegów o uiszczenie rocznej składki członkowskiej (40 zł 
dla zawodowo czynnych członków a dla emerytów i rencistów 20 zł).  

Informuję, iż istnieje możliwość zakupu „Monografii szkoły”, obejmującej działalność naszej placówki od 1945-2010. 
Zakupu można dokonać u kol. Danuty Żyśko. Cena 30 zł. 

Przyjęto propozycję opracowania pisemnych wspomnień o naszym pierwszym prezesie Stowarzyszenia kol. Mieczysławie 
Piotrowskim. Stąd apel do Koleżanek i Kolegów o spisanie wspomnień związanych z osobą Mietka i przekazanie ich na ręce 
zarządu. 

Trwają przygotowania do organizacji ewentualnego kolejnego Balu Budowlanki, którego organizatorem jest 
Stowarzyszenie. Jego organizacja uzależniona jest pewnego udziału minimum 50 par (kalkulacja kosztów) Bal odbyłby się tuż 
przed feriami zimowymi, które w naszym województwie przypadają na okres od 11 do 22 lutego 2013 roku. Koszt jak dotychczas 
czyli 250 zł od pary. O ile będą sygnały o sporym zainteresowaniu to wówczas w styczniowym (druga połowa) wydaniu Biuletynu 
zostanie przedstawiony szczegółowy program. 

 
 
 
 
 
 



 
 
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2013, dlatego proszę przyjąć życzenia ujęte w wierszowej formie 
 
 

„Piękna jest radość w Święta 
 
Ciepłe są myśli o bliskich 
 
Niech pokój, miłość i szczęście 
 
Otoczy dzisiaj Was Wszystkich” 

 
 

 
Powyższe życzenia proszę przyjąć od Zarządu, 
któremu ma honor kierować 

 
kol. Zbigniew Szczerba – prezes Stowarzyszenia 

 
 
 

 
 
 
Bytom, grudzień 2012 
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