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Drodzy Absolwenci!
Rozpoczął się kolejny rok działalności naszej szkoły. Poza nami uroczystości jubileuszu 65-lecia szkoły (czerwiec bieżącego roku).
Chciałbym serdecznie podziękowad wszystkim, którzy wsparli finansowo przygotowania szkoły do tej uroczystości, a w szczególności
następującym firmom i ich szefom:
Przedsiębiorstwo Budowlane „ROBUT” - Adam Kordek, Firma Handlowo-Usługowa „RELEW-2” - Renata Wawrzyniak, „UNI-KOSZT” - Krystyna
Żmuda i Tadeusz Solik, Stowarzyszenie Wychowanków Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej - Stefan Mercik, Zespół ProjektowoRealizacyjny „PRO-SAN II” - Zbigniew Janoszek, „MICROCHIP” - W i T Wrodarczyk, Oddział Katowicki PZiTB – Andrzej Nowak, Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe „MIKS” – Sylwester Dubas, „AD ASTRA” – Marek Gajoch, Laboratorium Inżynierii Lądowej „LABOTEST” – Jadwiga Wilczek, Zakład
Produkcyjno-Handlowy – Jerzy Fuchs, Piotr Szuba, „PRO-INWEST” – Andrzej Dobrowolski, „Konsorcjum Inwestycji Gospodarczych” – Leszek
Sulej, Zakład Robót Sztukatorskich i Wykooczeniowych – Ewa i Andrzej Stokłosa, „DREWBET” Kłobuck – Zbigniew Grzyb.
Dzięki pozyskanym od sponsorów środkom finansowym można było wydad nową wersję monografii, obejmującą lata działalności
szkoły 1945-2010, wyremontowad posadzkę klepkową w sali gimnastycznej oraz wesprzed finansowo przedsięwzięcia organizacyjne szkoły.
Stowarzyszenie posiada jeszcze pewną ilośd egzemplarzy monografii. Osoby zainteresowane jej zakupem (cena 30 zł) winny skontaktowad się z
sekretarką szkoły Danutą Żyśko lub ze Stowarzyszeniem.
We wrześniu tradycyjnie odbyło się spotkanie koleżeoskie w Ośrodku Harcerskim w Kokotku. Pogoda i frekwencja dopisały. Dokonano
oceny uroczystości jubileuszowych szkoły oraz przeprowadzono konkurencje sportowe. I tak w rzutach lotkami: I miejsce zajął Stefan Kurczyk, II
miejsce - Marek Wawrzyniak a III miejsce – Anna Wawrzyniak. W strzelaniu z wiatrówki: I miejsce zajął Andrzej Bloch, II miejsce – Eugeniusz
Gerlic, III miejsce – Zygmunt Czekaoski. Spotkanie przebiegło w miłej, koleżeoskiej atmosferze. Prezes poinformował o zbliżającym się w
listopadzie zebraniu sprawozdawczo-wyborczym i zaprosił do licznego w nim udziału. Mija bowiem 5 kolejnych lat działalności aktualnego
zarządu i zgodnie ze statutem najbliższe zebranie musi wyłonid nowy jego skład i przewodniczącego. Przed nowym zarządem stanie główne
zadanie – przygotowanie Szkoły i Stowarzyszenia do jubileuszu 70-lecia działalności szkoły (2015 r)
W tym roku Dzieo Nauczyciela miał skromniejszy niż zazwyczaj charakter, gdyż wszystkie finansowe środki, dyrekcja szkoły i
Stowarzyszenie wykorzystało do przygotowao uroczystości jubileuszu szkoły. Jak co roku w październiku gościliśmy w szkole delegację bratniej
szkoły rosyjskiej z Dmitrowa. Tradycyjnie w przeddzieo Święta Zmarłych delegacja Stowarzyszenia oraz Samorządu Szkolnego zapaliła
symboliczne znicze na grobach byłych nauczycieli, pracowników szkoły oraz członków naszego zarządu.
Przed nami Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w sobotę 20 listopada w siedzibie Stowarzyszenia i
sąsiadującej z nią sali projektowania architektonicznego. Początek zebrania zaplanowano na godzinę 10.00. Serdecznie zapraszam do licznego w
nim udziału. Następny numer Biuletynu ukarze się na początku grudnia bieżącego roku. Wigilijne spotkanie zaplanowano na dzieo 20 grudnia na
godzinę 17.00. Koszt udziału w spotkaniu wynosi 35 zł.
Zapraszam na naszą stronę internetową, gdzie znajduje się ciekawy serwis zdjęciowy z bieżącej działalności Stowarzyszenia.

Zbigniew Szczerba
prezes Stowarzyszenia
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