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Koleżanki i Koledzy

Zbliża się nieuchronnie jubileusz 70-lecia naszej Szkoły. W uzgodnieniu z dyrekcją uroczystości te zaplanowano
na dzień 12 czerwca 2015 roku (piątek). Z początkiem przyszłego roku kalendarzowego podany zostanie w Biuletynie
szczegółowy program uroczystości związanych z jubileuszem szkoły.
Za nami zakończenie bieżącego roku szkolnego. Dzięki sponsorom mogliśmy pomóc dyrekcji szkoły wyróżnić
medalem „Summa Cum Laude” w stopniu brązowym dwoje tegorocznych maturzystów tj. Ewelinę Ciesielczuk i Dawida
Jędrucha za wyróżniające wyniki w nauce. Ponadto za szczególne zaangażowanie na rzecz szkoły wyróżniono uczennice
– Żanetę Chwolik oraz Ewę Domagałę nagrodami rzeczowymi (e-bookami). Zakup tego sprzętu zasponsorowali nasi
absolwenci: Koledzy Henryk Kogut, Marian Gnus i Krzysztof Tarnowski. Serdecznie dziękuję tym Kolegom. Akt wręczenia
wyróżnień i nagród miał miejsce podczas uroczystej akademii kończącej bieżący rok szkolny.
Miło mi poinformować, iż nasz Kolega, Przyjaciel Szkoły i Stowarzyszenia Mieczysław Ligarski 28 sierpnia br.
ukończy 90 lat. Mietek Ligarski całe życie zawodowe związany był z naszą szkołą, najpierw jako nauczyciel przedmiotów
zawodowych, następnie naczelny inżynier i dyrektor Kombinatu Budowlanego w Bytomiu, który to zakład był przez
wiele lat zakładem opiekuńczym naszej szkoły. Aktualnie pełni obowiązki inspektora nadzoru, pilnując właściwego
przebiegu robót remontowych wykonywanych w naszym obiekcie. Chcemy zaprosić Jubilata na nasze jesienne
spotkanie w Reptach Śląskich. Spotkanie to zaplanowaliśmy na dzień 6 września bieżącego roku (sobota). Program
spotkania obejmuje tradycyjnie zarówno wspomnienia jak i ocenę dnia dzisiejszego Szkoły i Stowarzyszenia. Udział w
naszym spotkaniu zapowiedzieli nasi absolwenci, obecnie kierujący pracą Oddziału Katowickiego PZITB Kol. Andrzej
Nowak oraz przewodniczący Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Kol. Franciszek Buszka. Będzie okazja do
wspomnień jak również możliwość zadawania pytań związanych z aktualną działalnością związkową Kolegów. Spotkanie
rozpocznie się w „Zajeździe Leśnym” w Reptach o godzinie 10.00. Dla niezmotoryzowanych zabezpieczymy możliwość
dojazdu z kolegami, którzy przyjadą własnymi środkami transportu. Koszt udziału w naszym koleżeńskim spotkaniu
tradycyjnie wynosi 50 zł. Proponuję, aby wpłat dokonać wcześniej u naszej koleżanki Danuty Żyśko w sekretariacie w
godzinach pracy naszej szkoły.
Chcielibyśmy godnie przywitać uczestników uroczystości jubileuszowych szkoły, stąd zaplanowano sporo
przedsięwzięć w celu poprawy stanu technicznego i estetycznego obiektu szkolnego. Jak już pisałem, jest realna szansa
na wymianę pokrycia dachowego (koszt ~ 1 mln zł). W budżecie miasta zabezpieczono na ten cel w tym roku kwotę 500
tysięcy złotych i taką samą kwotę na rok przyszły. Dzięki pomocy Kol. Pawła Bomby zostanie wybrukowane kostką
betonową ścieżka biegnąca równolegle do frontonu budynku szkoły i zamontowane będą na niej ławki (6 sztuk). Przy

pomocy naszych absolwentów w kraju i tych zamieszkałych w Niemczech chcielibyśmy wykonać kolejną nową gablotkę
w holu szkoły, przed aulą, w której będą eksponowane pamiątki związane z historią szkoły. Niedługo pojawi się na
elewacji szkoły baner informujący o naszym jubileuszu. Trwają prace nad suplementem obejmującym ostatnie 5 lat
działalności szkoły i naszego Stowarzyszenia tak, aby udokumentować całą 70-letnią historię naszej Budowlanki.
Stowarzyszenie zobowiązało się pokryć koszt wydruku 300 sztuk Suplementu i 50 płytek DVD.
Uaktualniamy stan członków naszego Stowarzyszenia, został opracowany i wydrukowany nowy wzór deklaracji.
Serdecznie zapraszam absolwentów naszej szkoły, aby wstępowali do naszego Stowarzyszenia. Służymy szkole i naszym
Kolegom. Przypominam o obowiązku uregulowania opłat członkowskich w wysokości 40 zł rocznie od osób pracujących
zawodowo i 20 zł od emerytów.

Serdecznie pozdrawiam Koleżanki i Kolegów
i zapraszam na nasze najbliższe spotkanie w Reptach Śląskich

Zbigniew Szczerba - prezes

P.S.
Nasz kolejny Biuletyn ukaże się z końcem października przed naszym walnym corocznym zebraniem, które zaplanowano na drugą
połowę listopada.
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