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Moi Drodzy!
Miło mi poinformować, że podczas VI Śląskiego Forum Inwestycji, Budownictwa i Nieruchomości, które odbyło się w
nowo wybudowanej auli Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach w dniach 24-25 września ubiegłego roku, Zbiorową
Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego” została wyróżniona nasza szkoła. Odznakę tę wręczył Pani
Dyrektor Annie Hyli przewodniczący Sejmiku województwa śląskiego Andrzej Gościniak. W uzasadnieniu zaznaczył, że jest to
najstarsza szkoła budowlana na Śląsku, wywodząca się z tradycji Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych i że w roku 2015
obchodzić będzie jubileusz 70-lecia.
Natomiast w Operze Śląskiej w Bytomiu 7 listopada odbyła się uroczysta XVII Gala Budownictwa zorganizowana przez
Forum Budownictwa Śląskiego (Śląska Izba Budownictwa, Śląska Okręgowa Izba Budownictwa, Oddział Katowicki PZITB).
Wydarzenie zgromadziło osobistości świata nauki, administracji państwowej i samorządowej. Była to okazja, aby wyróżnić
firmy, osoby, których zasługi w działalności branżowej na rzecz naszego województwa zostały wysoko ocenione. Miło mi
poinformować, że wśród wyróżnionych znaleźli się nasi Koledzy. Nagrodę wraz z tytułem „Autorytet Budownictwa i
Gospodarki Śląskiej” otrzymał Janusz Krasnowski, a Tytuł Honorowy wraz z Medalem „Osobowość Budownictwa Śląskiego”
emerytowany wieloletni dyrektor naszej szkoły Marian Ostapczyk. Zarząd Stowarzyszenia gratuluje obu wyróżnionym
Kolegom.
22 listopada ubiegłego roku odbyło się XXVII Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Absolwentów
szkoły.
Program zebrania obejmował:
•

Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres od 23 listopada 2013 do 22 listopada 2014, które złożył przewodniczący
Zarządu Zbigniew Szczerba

•

Sprawozdanie finansowe obejmujące powyższy okres sprawozdawczy - skarbnik Kol. Grażyna Borzęcka

•

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej - złożył Kol. Edward Aleksandrowicz

•

Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego przedstawił Kol. Stanisław Chytra

•

Dokonano rozliczenia z realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzednim walnym zebraniu

•

Przedstawiono zamierzenia Zarządu na kolejny rok działalności

•

Miała miejsce dyskusja oraz wystąpienie dyr. Anny Hyli

•

Sprawy bieżące i komunikaty.

Zgodnie ze statutem głównym celem działalności Stowarzyszenia jest zintegrowanie wszystkich absolwenckich roczników przez
utrzymanie koleżeńskich więzi i stałych kontaktów ze szkołą oraz wspomaganie materialne i finansowe szkoły w jej
przedsięwzięciach.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 7 spotkań członków Zarządu. Zarząd zrealizował przyjęty na okres sprawozdawczy
plan zamierzeń, a w szczególności:
•

19 grudnia 2013 roku odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne z udziałem Prezydenta Bytomia Damiana Bartyli.

•

18 stycznia 2014 roku odbył się Bal Budowlanki - po dwuletniej przerwie. Gościem Balu był Prezydent Miasta. Urząd
Miasta zasponsorował oprawę muzyczną. Dużą część uczestników balu stanowili młodzi absolwenci szkoły z rocznika
2013.

•

10 maja 2014 w „Zajeździe Leśniczówka” w Reptach Śląskich odbyło się tradycyjne wiosenne spotkanie członków
Stowarzyszenia. W programie znalazły się wspomnienia o zmarłym w ubiegłym roku wieloletnim członku Zarządu Kol.
Andrzeju Lewickim. W spotkaniu uczestniczyła dyrektor szkoły Anna Hyla, która przedstawiła bieżącą sytuację szkoły
oraz planowane zamierzenia związane z jubileuszem szkoły.

•

6 września odbyło się kolejne spotkanie koleżeńskie, które miało szczególnie uroczysty charakter w związku z 90-leciem
urodzin naszego wieloletniego członka Zarządu inż. Mieczysława Ligarskiego. Życzenia Jubilatowi złożyła dyrektor
szkoły, członkowie Zarządu, delegacja byłego Kombinatu Budowlanego, którego dyrektorem przez wiele lat był nasz
Kolega Mieczysław Ligarski.

•

Koleżanki i Koledzy z rocznika 1957 postanowili ufundować nagrobek swojemu nauczycielowi i wychowawcy prof.
Tadeuszowi Niewolańskiemu. Podjęte zobowiązanie zrealizowano przed Świętem Zmarłych. W imieniu Zarządu pragnę
serdecznie podziękować za tak szlachetną inicjatywę, a w szczególności pomysłodawcom tego przedsięwzięcia Kol. Kol.
Januszowi Krasnowskiemu i Krzysztofowi Firlusowi.

•

Przed Świętem Zmarłych, jak co roku, delegacja Zarządu w składzie: Kol. Kol. Zbigniew Szczerba, Edward Aleksandrowicz i
Stanisław Chytra odwiedziła groby naszych dyrektorów szkoły oraz członków Zarządu Stowarzyszenia. Został również
uporządkowany grób pierwszego dyrektora naszej szkoły inż. Karola Machalskiego. W tych pracach uczestniczyli Kol.
Kol. Eugeniusz Rajchman, Edward Aleksandrowicz, Stanisław Chytra i Zbigniew Szczerba.

•

Trwają przygotowania do jubileuszu 70-lecia istnienia naszej szkoły. Odbyły się dwa spotkania członków Zarządu z
dyrekcją szkoły, na których omówiono stan przygotowań do czerwcowych uroczystości. Część planowanych zamierzeń
została już zrealizowana, wykonano ścieżkę przed szkołą, zakupiono komplet tuszy do drukarki, wykonano Gablotę
Pamięci. Dziękuję wszystkim sponsorom za pomoc w realizacji tych zadań.

•

W okresie sprawozdawczym wydano 3 Biuletyny Informacyjne Stowarzyszenia oraz na bieżąco redagowana jest nasza
strona internetowa (Kol. Tomasz Ostapczyk i Edward Aleksandrowicz).

•

Ze środków Urzędu Miasta trwa remont dachu budynku szkoły (na dzień dzisiejszy część robót została już wykonana).
Dach prezentuje się bardzo okazale.
Z zamierzeń planowanych już w nowym roku działalności odbyło się 19 grudnia 2014 roku absolwenckie spotkanie

opłatkowe. Oprócz licznego udziału naszych członków, w spotkaniu uczestniczyła Dyrektor Szkoły oraz Prezydent naszego
miasta. Składano sobie serdeczne życzenia przy dźwiękach pięknych polskich kolęd.
Już od kilku lat w styczniu młodzież naszej szkoły w ramach Koncertu Noworocznego prezentuje swój dorobek
artystyczny. Tegoroczny koncert odbędzie się w auli szkoły 16 stycznia 2015 roku o godzinie 18.00. Serdecznie zapraszam.
Przed nami kolejny Bal Budowlanki, szczególny, gdyż przypada w roku jubileuszu 70-lecia naszej szkoły. Odbędzie się on
31 stycznia a auli szkoły i rozpocznie się o godzinie 20.00 uroczystym polonezem. Koszt niezmiennie od lat wynosi od pary 250
złotych. Zapewniamy żywą muzykę, obfite i smaczne jedzenie, konkursy i fajne nagrody. Bal poprowadzi znany na Śląsku
wodzirej, redaktor Radia Piekary - Roman Kurosz. Prezydent naszego miasta i kilku radnych potwierdziło już udział w Balu.
Serdecznie zapraszam. Dla zainteresowanych balem podaję telefony kontaktowe:
- Danuta Zyśko

- 32 281 97 02

- Zbigniew Szczerba

- 604 560 027

Przed nami nowy rok 2015. Składam moim Koleżankom i Kolegom życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia, szczęścia i
spełnienia marzeń.

Zbigniew Szczerba
prezes Stowarzyszenia

Bytom 2015.01.01.
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