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Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Rozpoczął się nowy rok szkolny. Szkołę czeka konkurs na nowego dyrektora, który musi się odbyć 

najpóźniej  do  końca  listopada  br.  Tradycyjnie  na  zakończenie  letniego  sezonu  odbyło  się  wyjazdowe 

spotkanie w ośrodku wypoczynkowym w Kokotku. Pogoda wyjątkowo sprzyjała. Obok omówienia bieżących 

spraw oraz czekającego nas w listopadzie walnego posiedzenia, przeprowadzono konkursy sprawnościowe, 

w których zwyciężyli:

- w kategorii strzelanie z wiatrówki do celu

1. Sylwester Dubas

2. Józef Królik

3. Darek Żysko

- zbijanie piramidy z puszek

1. Barbara Kampczyk

2. Krzysztof Cichoń

3. Darek Żyśko

- lotki

1. Sylwester Dubas

2. Zbigniew Szczerba

3. Barbara Kupczyk

Z  okazji  Dnia  Nauczyciela  złożono  w  imieniu  Stowarzyszenia  życzenia  Dyrekcji  i  Gronu 

Pedagogicznego podczas uroczystej  akademii  w dniu 10 X 2007r.  W uroczystości  uczestniczyła rodzina 

zmarłego dyrektora mgr Kazimierza Maruszczyka. Ostatnim oficjalnym akcentem uroczystości było bowiem 

nadanie sali w której uczył matematyki – Jego imienia. Stowarzyszenie ufundowało do tej sali przeszkloną 

szafkę w której są eksponowane jego prace naukowe z matematyki oraz osobiste pamiątki.

W ramach współpracy między bratnimi szkołami z Lublina, Gdańska i Bytomia odbyło się 4-dniowe 

spotkanie w PSB w Gdańsku. Obok atrakcji turystycznych odbyły się konkursy: matematyczny, wiedzy o 

regionie  oraz  rozgrywki  sportowe  w  siatkówce  chłopców.  Reprezentanci  naszej  szkoły  okazali  się  być 

najlepszymi  matematykami  oraz  siatkarzami.  Pod  koniec  kwietnia  bieżącego  roku  szkolnego  Bytomska 

Budowlanka będzie gospodarzem kolejnego spotkania. 



Na prośbę zarządu Stowarzyszenia odbyło się spotkanie naszej delegacji z nową dyrekcją szkoły. W 

spotkaniu  uczestniczyło  kierownictwo  szkoły:  mgr  Anna  Hyla  –  pełniąca  obowiązki  dyrektora  szkoły, 

polonistka, absolwentka szkoły oraz zastępcy mgr Jadwigi Radzikowskiej – polonistka, dr Bogdana Ciepłaka 

– fizyk. W dyskusji poruszono przede wszystkim sprawę dbałości o dobre imię szkoły oraz jej znaczącą rolę 

w środowisku szkół budowlanych. 

W okresie od 21 X do 29 X gościła w szkole delegacja nauczycieli i uczniów z zaprzyjaźnionej szkoły 

z Dmitrowa (Rosja). Stowarzyszenie zorganizowało uroczyste spotkanie w swojej siedzibie. Była okazja do 

serdecznej rozmowy, życzeń oraz przekazania pamiątek. 

Tradycyjnie  z  okazji  Święta  Zmarłych  delegacja  Stowarzyszenia  odwiedziła  groby  dyrektorów, 

nauczycieli oraz członków naszego zarządu. Na ich mogiłach zapaliliśmy symboliczne znicze. 

Przed nami coroczne walne zebranie sprawozdawcze, które odbędzie się 17 listopada. Zaproszenie z 

uszczegółowionym  programem  obrad  jest  dołączone  do  niniejszego  Biuletynu.  Z  dalszych  zamierzeń 

Stowarzyszenia należy wymienić:

– uroczysta kolacja 19 XII br godz. 17.00 – koszt 30 zł

– Bal Budowlanki, który zaplanowaliśmy pod koniec szkolnych ferii zimowych 26 I 2008 godz 

20.00 (aula szkolna). Koszt udziału w balu to tradycyjnie 250 zł od pary. Uszczegółowiony 

program balu podany będzie w świątecznym wydaniu Biuletynu.

Z koleżeńskim pozdrowieniem

  Zbigniew Szczerba - prezes
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Zaproszenie
na

Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Absolwentów PSB w Bytomiu

termin: 17 listopada 2007 godzina 10.00

miejsce: sala Stowarzyszenia oraz sąsiednia sala rysunkowa

Proponowany porządek:

– powitanie i powołanie przewodniczącego zebrania,

– powołanie komisji mandatowej oraz uchwał i wniosków,

– roczne sprawozdanie z działalności zarządu,

– merytoryczne,

– finansowe,

– sprawozdanie komisji rewizyjnej,

– skwitowanie pracy zarządu,

– wyróżnienie pośmiertnie dyrektora mgr Kazimierza Maruszczyka medalem „Bene meritus 

scholae”,

– dyskusja,

– wystąpienia Gości,

– sprawy różne,

– przyjęcie uchwał i wniosków,

– prezentacja nowej strony internetowej Stowarzyszenia,

– wspólny obiad dla zainteresowanych – koszt 20 zł

Prezes Stowarzyszenia


