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Koleżanki i Koledzy!
Przed nami nowy rok kalendarzowy, to już trzydziesty piąty rok działalności naszego Stowarzyszenia. Zgodnie z przyjętymi
ustaleniami na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, w dniu 10 grudnia 2015 roku odbyło się robocze posiedzenie Zarządu,
którego celem było ukonstytuowanie się składu nowego Zarządu i doprecyzowanie najpilniejszych zadań. Przyjęto, iż Zarząd działać
będzie zgodnie ze statutem w 8 osobowym składzie, natomiast komisja rewizyjna i sąd koleżeński w 3 osobowych składach. Prezes
przedstawił nowy skład Zarządu, który po jednej korekcie został przyjęty i tak na okres od listopada 2015 do listopada 2020 roku
Zarząd działać będzie w składzie: prezes Zbigniew Szczerba, v-ce prezes Jacek Chrząszcz, sekretarz Edward Aleksandrowicz, skarbnik
Stanisław Chyra, członkowie: Tomasz Fiałkowski, Marian Ostapczyk, Eugeniusz Rajchman, Krystyna Żmuda. Komisja Rewizyjna:
przewodniczący Aleksander Kurnik, członkowie: Andrzej Dobrowolski i Klaudiusz Kowolik. Sąd Koleżeński: przewodniczący Janina
Kałus, członkowie: Danuta Żyśko i Zbigniew Kostewicz. Uznano za pilną potrzebę uaktualnienie statutu Stowarzyszenia. Powołano
komisję do opracowania nowej wersji statutu i przedstawienia jej na Walnym Zebraniu w listopadzie 2016 roku. W skład komisji
weszli: Jacek Chrząszcz, Tomasz Fiałkowski i Krystyna Żmuda. Ustalono również zasady płatności dla księgowej oraz wysokość
ryczałtu na paliwo i rozmowy telefoniczne dla prezesa. Przyjęto wielkość pogotowia kasowego w wysokości 500 zł.
Prezes zaprosił członków nowo wybranego Zarządu na tradycyjne spotkanie wigilijne, które odbyło się 18 grudnia. Naszą
absolwencką wigilię zaszczycili swoją obecnością prezydent Bytomia Damian Bartyla, Przewodniczący Oddziału Katowickiego PZITB
kol. Andrzej Nowak, dyrektor naszej szkoły Anna Hyla, najstarszy członek naszego Stowarzyszenia, wieloletni dyrektor Kombinatu
Budowlanego w Bytomiu kol. Mieczysław Ligarski. Wieczerza wigilijna miała uroczysty charakter, dzielono się opłatkiem, składano
życzenia, kolędy śpiewano pod pięknie ustrojoną choinką. Były też na wigilijnym stole tradycyjne potrawy. Wyczuwało się serdeczną
świąteczną atmosferę. Prezydent Damian Bartyla poinformował co udało się miastu zrealizować w mijającym roku i jakie są plany i
perspektywy na rok 2016. Potwierdził również swój udział w najbliższym Balu Budowlanki.
Już po raz szósty odbędzie się Koncert Noworoczny Talentów Budowlanki. W roku bieżącym odbędzie się on 15 stycznia o
godzinie 18.00 w auli szkoły. W programie między innymi popis szkolnej orkiestry dętej oraz występ szkolnego koła teatralnego.
Serdecznie zapraszam na kolejny Bal Budowlanki, który zaplanowano na dzień 30 stycznia na godzinę 20.00. Tradycyjnie
Bal odbędzie się w murach szkoły, w pięknie ustrojonej auli. Oprawę muzyczną zapewni zespół, który grał w roku ubiegłym, będzie
wodzirej i różne niespodzianki. Dotychczas od kilku lat koszt udziału w Balu od 1 osoby wynosił 125 zł, jednakże w bieżącym roku,
aby zapewnić właściwą oprawę Balu oraz obfite i smaczne jedzenie, zmuszeni jesteśmy koszt ten podnieść o 25 zł (150 zł) na osobę.
Sądzę, że podwyżka ta nie zniechęci absolwentów oraz sympatyków szkoły do udziału w Balu. Gwarantujemy wyjątkowy nastrój,
serdeczną koleżeńską atmosferę.

Wkraczając w nowy rok życzę Koleżankom i Kolegom wszelkiej pomyślności
Zbigniew Szczerba

Bytom, styczeń 2016
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