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Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Przekazuję Wam kolejny numer naszego Biuletynu, w którym informuję o najważniejszych wydarzeniach w 
naszym Stowarzyszeniu z ostatnich trzech miesięcy oraz o zamierzeniach do końca bieżącego roku szkolnego. 

Tradycyjnie w styczniu bawiliśmy się 26.01.2008 na kolejnym już XII Balu Budowlanki. W ocenie uczestników 
był  bardzo  udany,  frekwencja  była  dobra  mimo  niekorzystnego  terminu  (ostatni  dzień  ferii  zimowych  w  naszym 
województwie). Przy dobrej muzyce, ciekawym programie i smacznym jedzeniu bawiliśmy się do wczesnych godzin 
rannych. Szeroki serwis zdjęciowy prezentujemy na naszej stronie internetowej (www.tostbytom.neostrada.pl/psbud). 
W balu uczestniczyła pani dyrektor szkoły mgr Anna Hyla z mężem oraz wizytator mgr Janusz Mikrut z małżonką. Za 
szczególną aktywność w organizacji chciałbym podziękować kolegom: Henrykowi Kabusowi, Andrzejowi Lewickiemu, 
Stanisławowi Chytrze. I znowu trzeba będzie czekać rok na kolejny bal.

Grupa naszych uczniów wraz z 2 nauczycielami (mgr Marek Wójcicki i mgr inż. Marian Ostapczyk) przez pięć dni 
uczestniczyła w organizacji Warsztatów Pracy Projektanta konstrukcji w Szczyrku. W bieżącym roku organizacja tych 
warsztatów przypadła Katowickiemu Oddziałowi Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Przy naszej 
szkole działa koło PZITB i gdyby ktoś z naszych absolwentów chciał aktywnie włączyć się w działalność związkową, w 
imieniu przewodniczącej mgr inż. Ilony Mrozek serdecznie zapraszam. Jesteśmy jedyną szkołą budowlaną, przy której 
działa takie koło.

8 marca w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach odbyły się zawody okręgowe (20 szkół – 79 uczestników) 
XXI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Nasi reprezentanci (Maria Cichy, Bartosz Wolniok z klasy 
maturalnej  oraz  Dawid  Skutela  z  klasy  IIIc)  znaleźli  się  w  pierwszej  jedenastce,  która  w  dniach  3,  4  i  5  maja 
uczestniczyć będzie w finale w gronie około 70 najlepszych uczniów – laureatów zawodów okręgowych z całego kraju. 
Finał centralny odbędzie się w Zespole Szkół Zawodowych w Wieluniu. Trzymajmy kciuki, aby naszym reprezentantom 
powiodło się jak najlepiej. 

Najbliższą okazją do wspólnej zabawy będzie coroczne wiosenne spotkanie w Ośrodku Wypoczynkowym w 
Kokotku. Zainteresowani winni wpłacić w sekretariacie szkoły u koleżanki Danuty Zyśko kwotę 50 zł. W ramach tej 
wpłaty  mieścić  się  będzie  przejazd  w  obie  strony,  poczęstunek,  obiad  oraz  udział  w  różnych  konkursach 
sprawnościowych.  Wyjazd nastąpi  w dniu  31.5 o  godzinie  8.30 z  podwórka naszej  szkoły.  Serdecznie  zapraszam. 
Zwracam się z gorąca prośbą, aby możliwie szybko podjąć decyzję w sprawie wyjazdu (najpóźniej do 29.5. br). 

Proszę  Koleżanki  i  Kolegów  o  uregulowanie  składek  członkowskich  za  rok  2008.  Działalność  naszego 
Stowarzyszenia w dużej mierze opiera się na w/w składkach.

W maju mija pierwsza rocznica śmierci (25.5.2007) dyrektora mgr Kazimierza Maruszczyka, stąd w programie 
spotkania przewidziałem krótkie wspomnienie o naszym dyrektorze.

Na koniec chciałbym złożyć serdeczne życzenia 
pełnych wiosennej radości i nadziei 
Świąt Wielkanocnych.

Zbigniew Szczerba - prezes

Bytom, 16 marca 2008
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