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Drodzy Przyjaciele!

Za  nami  kolejny  rok  działalności  naszego  Stowarzyszenia,  a  przed  nami  coroczne  walne  zebranie 
sprawozdawcze, które odbędzie się 22 listopada bieżącego roku (sobota) o godzinie 10.00 w budynku naszej szkoły 
(szczegółowy porządek w załączeniu).

Zbliża się nieuchronnie jubileusz 65-lecia szkoły, który przypadnie w roku szkolnym 2009/2010. Uroczystości są 
planowane  wstępnie  na  początek  czerwca  2010  roku.  Dokładną  datę  oraz  program  uroczystości  określi  Komitet 
Organizacyjny, który będzie powołany przez dyrekcję szkoły, a w którego skład wejdą również przedstawiciele naszego 
Stowarzyszenia. Aby godnie zaznaczyć w tym jubileuszu nasz udział, zwracam się do Was z gorącym apelem o pomoc 
finansową. Pozyskane przez Stowarzyszenie pieniądze będą przeznaczone na poprawę bazy do działalności sportowej 
szkoły. Chcielibyśmy w ten sposób spełnić wolę przedwcześnie zmarłego dyrektora szkoły mgr Kazimierza Maruszczyka, 
który planował właśnie tego typu przedsięwzięcie.

Tradycyjnie  z  końcem  września  spotkaliśmy  się  w  Ośrodku  Harcerskim  w  Kokotku  tym  razem  hufca 
lublinieckiego  (ładniejszy  niż  poprzedni)  aby  pożegnać  lato.  Pogoda  wyjątkowo  dopisała,  także  i  uczestnicy. 
Najliczniejszą grupę stanowili  absolwenci  technikum z roku 1973 (klasa IIIa),  którzy obchodzili  35 rocznicę zdania 
matury. Delegacja tej klasy przed spotkaniem w Kokotku zapaliła znicz na grobie swojej wychowawczyni mgr Barbary 
Bieniek. Postać pani dyrektor zaprezentował były dyrektor szkoły kol. Marian Ostapczyk. W spotkaniu uczestniczyła 
córka pani dyrektor mgr Jadwiga Radzikowska, która obecnie pełni funkcję wicedyrektora naszej szkoły. Rozegrano 
kilka konkursów sprawnościowych, a najlepszych wyróżniono nagrodami. I tak: w rzutach lotkami najlepsi okazali się: 
Andrzej Lewicki, Krystyna Kubica, Krzysztof Kowolik, w rzutach do kosza: Andrzej Bloch, Stefan Kurczyk, Sylwester 
Dubas,  w  strzelaniu  z  wiatrówki:  Sylwester  Dubas,  Eugeniusz  Rajchman,  Małgorzata  Hoduła.  Omówiono  również 
najbliższe zamierzenia Stowarzyszenia, i tak:

– 30 października z okazji  Dnia Zmarłych delegacja Stowarzyszenia uda się na groby byłych nauczycieli  oraz 
członków naszego zarządu,

– tradycyjne spotkanie wigilijne odbędzie się w dniu 19 grudnia br (piątek). Koleżanki i Koledzy zainteresowani 
udziałem w tym spotkaniu powinni najpóźniej do 18 grudnia dokonać wpłaty w kwocie 30 zł w sekretariacie 
szkoły u koleżanki Danuty Zyśko

– XIII Bal Budowlanki zaplanowano na 24 stycznia 2009. Jak zawsze odbędzie się w auli szkolnej (szczegóły będą 
podane na walnym zebraniu). Koszt niezmienny od lat – 250 zł od pary.

Zwracam się  z  prośbą,  aby  członkowie  naszego  Stowarzyszenia  uregulowali  opłaty  za  bieżący  rok  kalendarzowy, 
najlepiej do zebrania sprawozdawczego. Przypominam: członkowie aktywni zawodowo opłacają 30 zł rocznie a emeryci 
i renciści 15 zł rocznie. Zapraszam na naszą stronę internetową, gdzie znajduje się pełny serwis zdjęciowy z bieżącej 
działalności Stowarzyszenia. Następny numer Biuletynu ukaże się na początku grudnia bieżącego roku.

Z wyrazami szacunku

        prezes – Zbigniew Szczerba 
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