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Drodzy Absolwenci! 

 
 
Rozpoczęty rok szkolny 2009/2010 to rok 65-lecia działalności PSB-ZS w Bytomiu. 3 września bieżącego roku odbyła się uroczystośd 

inaugurująca rok jubileuszowy z udziałem prezydenta miasta Bytomia Piotra Koja i posła ziemi bytomskiej w polskim parlamencie Jacka 
Brzezinki. W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele Delegatury Kuratorium Oświaty, dyrektorzy bytomskich szkół średnich oraz 
delegacja naszego Stowarzyszenia. Po części oficjalnej i koncercie naszej szkolnej orkiestry dętej nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej w 
holu szkoły. W tym doniosłym akcie oprócz Prezydenta miasta i Posła uczestniczył również wieloletni prezes naszego Stowarzyszenia kolega 
Mieczysław Piotrowski. 

Tradycyjnie pod koniec września spotkaliśmy się w Ośrodku Harcerskim w Kokotku na imprezie zatytułowanej „Pożegnanie lata”. 
Gościem honorowym spotkania był prof. Tadeusz Niewolaoski. Zgodnie z programem, oprócz informacji o stanie przygotowao szkoły do 
jubileuszu, dyrektor szkoły Anna Hyla zaapelowała o wszechstronną pomoc finansową i materialną, aby jak najlepiej przygotowad obiekty 
szkolne oraz sale lekcyjne do uroczystości jubileuszowych. Uczestnicy spotkania w pełni zaakceptowali przedstawiony program przedsięwzięd 
jubileuszowych oraz roli w tych planowanych zamierzeniach naszego Stowarzyszenia. Zwracam się z serdecznym apelem do Koleżanek i Kolegów 
o aktywne włączenie się do jubileuszowych przygotowao. Do niniejszego Biuletynu dołączony jest stosowny Apel. Oczekuję, iż spotka się on z 
pozytywnym odzewem. Tym wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy już zadeklarowali pomoc, serdecznie dziękuję. Szczególnie dziękuję 
członkowi naszego zarządu kol. Janowi Wojdyle, który przekazał już znaczną kwotę na zakup materiałów niezbędnych do prowadzonej 
modernizacji Sali do technologii budownictwa. Przypomnę, iż nasze Stowarzyszenie podjęło się między innymi sfinansowania nowej wersji 
monografii (kol. Andrzej Dobrowolski), pomocy w modernizacji sal szkolnych oraz poprawy stanu technicznego otoczenia szkoły. W naszym ko 
kotkowym spotkaniu uczestniczył dyrektor szkoły z Dymitrowa (Rosja), z którą od kilku lat ma miejsce wymiana nauczycieli i uczniów. Pozostała 
częśd delegacji zwiedzała wówczas zabytki Krakowa.  

W tym roku Dzieo Nauczyciela miał skromniejszy niż zazwyczaj charakter, gdyż wszystkie środki finansowe dyrekcja szkoły planuje 
wykorzystad podczas finału uroczystości jubileuszowych (11, 12 czerwca 2010). 

Tradycyjnie w przeddzieo Święta Zmarłych delegacja Stowarzyszenia zapaliła symboliczne znicze na grobach dyrektorów oraz zmarłych 
członków naszego zarządu. Delegacja Samorządu szkolnego odwiedziła natomiast pozostałe groby nauczycieli i pracowników szkoły.  

Przed nami kolejne, coroczne walne zebranie Stowarzyszenia, które zostało zaplanowane na sobotę 28 listopada bieżącego roku. 
Obrady rozpoczną się o godzinie 10.00 w auli szkolnej. W programie spotkania przewidziana jest poszerzona informacja dyrekcji szkoły i naszego 
zarządu o stanie zaawansowania prac realizowanych w związku z jubileuszem szkoły. Dla zainteresowanych istnieje możliwośd skorzystania z 
obiadu (koszt 20 zł) po wcześniejszym zgłoszeniu w sekretariacie szkoły u koleżanki Danuty Żyśko. 

Powoli zbliża się zakooczenie roku kalendarzowego i stąd moje zaproszenie skierowane do wszystkich zainteresowanych, obyśmy 
spotkali się jak najliczniej na naszej absolwenckiej kolacji wigilijnej, która została zaplanowana na 18 grudnia na godzinę 17.00 w stołówce 
szkolnej. Chętni udziału w naszej wigilii winni swój zamiar zgłosid w sekretariacie szkoły najpóźniej do 16 grudnia br. Koszt udziału został 
skalkulowany na 35 zł.  

Ze względu na jubileusz szkoły organizatorzy tegorocznego Balu Budowlanki chcą mu nadad szczególną oprawę. Bal zaplanowany jest 
na dzieo 23 stycznia na godzinę 20.00 w auli szkolnej. Koszt udziału jest stały od kilku lat i wynosi 125 zł od uczestnika. Program balu zapowiada 
się w tym roku szczególnie atrakcyjnie. Szczegóły będą w stosownym czasie podane na naszej stronie internetowej, do której odwiedzania 
zapraszam. Natomiast ze względów organizacyjnych proszę o możliwie jak najszybsze zgłoszenia i ewentualną wpłatę zaliczki. Liczba 
uczestników balu ze względów lokalowych jest ograniczona. 

 
Na zakooczenie chciałbym złożyd serdeczne życzenia okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 

 
Życzę Wam przepełnionych spokojem, miłością 
i rodzinnym ciepłem Świąt Bożego Narodzenia 
oraz wszelkiej pomyślności w 2010 roku 
 
 
     Prezes Stowarzyszenia Absolwentów 
      Zbigniew Szczerba 
 
 

 

 

 

KONTO STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW PSB W BYTOMIU 
PKO BP ODDZIAŁ BYTOM 

7 4 1 0 2 0 2 3 6 8 0 0 0 0 2 4 0 2 0 0 2 1 8 4 4 6 

 

 

ADRES KONTAKTOWY: 

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ BUDOWNICTWA W BYTOMIU 

41-902 BYTOM, ULICA POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 10    TELEFON:  32 2813363  WEWNĘTRZNY 12 

W INTERNECIE:  WWW.TOSTBYTOM.NEOSTRADA.PL/PSBUD  

http://www.tostbytom.neostrada.pl/PSBUD

