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Koleżanki i Koledzy

Chciałbym na wstępie poinformować, że po dwuletniej przerwie udało się nam zorganizować nasz Tradycyjny
(już XVI) Bal Budowlanki. Sukces zawdzięczamy przede wszystkim dużemu zaangażowaniu się władz miasta a osobiście
prezydentowi Damianowi Bartyli i naszym absolwentom, którzy zapewnili niezbędną frekwencję. Uczestnicy balu byli
bardzo zadowoleni i mam nadzieję, że już teraz będzie nam łatwiej zorganizować kolejne jego edycje. W połowie marca
3 osobowa delegacja Stowarzyszenia złożyła wizytę w Urzędzie Miasta, podziękowała Panu Prezydentowi za pomoc w
organizacji balu i uświetnienie go swoją obecnością. Omówiono również pilną potrzebę wymiany pokrycia dachowego
budynku szkoły i wykonania nowej nawierzchni na obiektach sportowych.
Chcę również podziękować kierownictwu Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego oraz Bytomskiemu
Towarzystwu Budownictwa Społecznego za pomoc finansową, która umożliwiła Stowarzyszeniu dalszą aktywną
działalność statutową.
Tradycyjnie chciałbym zaprosić Koleżanki i Kolegów na nasze wiosenne spotkanie w „Zajeździe Leśniczówka” w
Reptach Śląskich przy Górnośląskim Centrum Rehabilitacji w dniu 10 maja bieżącego roku o godzinie 10.00.
Niezmotoryzowanych zapraszam na godzinę 9.00 na podwórko szkolne, skąd zapewnimy transport do Rept. Koszt
uczestnictwa wynosi 50 zł. Opłatę należy uiścić w sekretariacie szkoły u koleżanki Danuty Żyśko. Program obejmuje
poczęstunek, obiad, gry i zabawy oraz wspomnienia o zmarłym rok temu kol. Andrzeju Lewickim – wieloletnim członku
naszego Zarządu. Wskazana byłaby wcześniejsza deklaracja udziału, aby zapewnić odpowiednią liczbę posiłków przez
gospodarzy Zajazdu. Informacja w sekretariacie szkoły u kol. Danuty Żyśko (telefon: 32 281 33 63) lub u Prezesa
Stowarzyszenia Zbigniewa Szczerby (telefon: 604 560 027)
Dla osób zainteresowanych udziałem w posiedzeniach zarządu, informuję, że spotykamy się w zasadzie co
miesiąc i tak najbliższe nasze zebranie zaplanowano na 15 kwietnia na godzinę 17.00 w szkole w siedzibie naszego
Stowarzyszenia.
Proponuję śledzić nasze informacje na stronie internetowej Stowarzyszenia, gdyż zawsze może nastąpić zmiana
terminu lub miejsca spotkania. Wciąż mam prośbę o przekazywanie zdjęć i informacji o naszej działalności kol.
Tomaszowi Ostapczykowi w celu zamieszczenia ich na naszej stronie internetowej (np. zdjęcia z ostatniego balu).
Za półtora roku czekają nas uroczystości jubileuszu 70-lecia szkoły. Zobowiązaliśmy się pomóc szkole w
sfinansowaniu brakujących gablot w holu przed aulą oraz pomoc w opracowaniu wkładki do Monografii szkoły
obejmującej okres od 2010 do 2015 roku. Bez pozyskania sponsorów trudno będzie nam wywiązać się z przyjętych
obowiązków. Czas biegnie nieubłaganie i przygotowanie szkoły do uroczystości 70-lecia swej działalności wymaga od
nas bardziej zaangażowanej postawy.

Za kilka dni Święta Wielkiej Nocy, chciałbym z tej okazji złożyć Koleżankom i Kolegom życzenia
aby nadchodzące Święta przyniosły radość i spokój i niech napełnią nasze serca wiosennym ciepłem i miłością.

Prezes Stowarzyszenia
Zbigniew Szczerba
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