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Drodzy Absolwenci! 
 

Rozpoczął się kolejny rok kalendarzowy. Witaliśmy go na naszym corocznym Balu Budowlanki. Dziękuję wszystkim 
koleżankom i kolegom, którzy w balu tym uczestniczyli. Nasz udział w balu winniśmy traktowad jako okazję do zamanifestowania 
przywiązania do macierzystej szkoły i włączenia się do bieżącej jej działalności. 

Mam nadzieję, że kolejny bal będzie cieszył się jeszcze większym zainteresowaniem. Na najbliższym posiedzeniu Zarządu 
w dniu 20 kwietnia godzina 17.00 dokonamy uściślenia naszych zamierzeo do walnego zebrania sprawozdawczego, które 
planowane jest na listopad bieżącego roku. 

Tradycyjnie spotykamy się na wiosnę w Ośrodku Harcerskim Chorągwi Lublinieckiej w Kokotku. Do udziału w tej imprezie 
serdecznie wszystkich zapraszam. Odbędzie się ona w sobotę 21 maja bieżącego roku. Wyjazd dla niezmotoryzowanych nastąpi o 
godzinie 9.30 z podwórka szkolnego. W programie spotkania, obok omówienia bieżących spraw, wspominad będziemy postad 
niedawno zmarłego profesora Tadeusza Niewolaoskiego. Sylwetkę profesora przybliżą nam Jego wychowankowie koledzy K. 
Firlus i J. Krasnowski. Planowane są konkurencje sportowe: rzuty lotkami, rzuty do puszek oraz strzelanie z wiatrówki. Jak zwykle 
serwowany będzie gorący posiłek. Powrót planowany jest do szkoły na godzinę 18.00. Koszt udziału skalkulowano w kwocie 50zł. 
chętni do udziału w imprezie winni dokonad wcześniej zgłoszenia u koleżanki Danuty Żyśko (sekretariat szkoły). Dla 
zainteresowanych istnieje możliwośd skorzystania z noclegu  z soboty na niedzielę (koszt 20zł). Kolejny wyjazd do Kokotka 
planowany jest w dniu 24 września (pożegnanie lata).  

Miło mi poinformowad, że do finału krajowego XXIV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych 
zakwalifikowało się 4-ech naszych uczniów, zajmujących w eliminacjach wojewódzkich cztery pierwsze miejsca. W zawodach 
centralnych uczestniczyd będzie 12 reprezentantów z 4-ech śląskich szkół. Zawody wojewódzkie odbyły się z początkiem marca w 
Zespole Szkół Architektoniczno-Budowlanych w Sosnowcu-Zagórzu. Organizatorem zawodów centralnych w bieżącym roku 
będzie szkoła w Augustowie (14-16.04). Trzymajmy kciuki za naszych reprezentantów. 

Proszę o bieżące regulowanie składek członkowskich. Przypomnę, że na ostatnim walnym zebraniu (w listopadzie 
ubiegłego roku) ustalono wysokośd składki na 40zł rocznie dla pracujących zawodowo członków naszego Stowarzyszenia a dla 
niepracujących i emerytów w kwocie 20zł.  

Dla lepszej bieżącej korespondencji proszę o przekazanie na moje ręce lub u koleżanki Danusi swoich adresów email. W 
pilnych sprawach bieżących proszę o bezpośredni kontakt. Zapraszam również na naszą stronę internetową. 

www.tost.bytom.pl/absolwent 
Nasze Stowarzyszenie na prośbę pani dyrektor wsparło finansowo akcję naboru kandydatów do naszej szkoły na rok 

2011/2012. Dyrekcja szkoły oraz zarząd Stowarzyszenia posiada jeszcze pewną ilośd wydanych na jubileusz 65-lecia szkoły 
egzemplarzy monografii naszej szkoły. Bardzo proszę, aby przekazywad informację o naszej szkole i działalności Stowarzyszenia 
wykorzystując koleżeoskie i zawodowe kontakty. 

 
Zbliżają się Święta Zmartwychwstania Paoskiego i z tej okazji chciałbym koleżankom i kolegom życzyd zdrowych, 
rodzinnych i pogodnych Świąt Wielkiej Nocy, bogatego zajączka oraz miłych spotkao przy świątecznym stole. 
 
 
 
          Zbigniew Szczerba 

           
           prezes 

Bytom  10.04.2011. 
 

 
 

 
 

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.TOST.BYTOM.PL/ABSOLWENT  ORAZ  WWW.PSB.BYTOM.PL 

http://www.tost.bytom.pl/ABSOLWENT

