
Łowicz dnia 2008-01-18 r.

Sprawozdanie

z działalno ści Zarz ądu Stowarzyszenia Wychowanków Szkół Technicznych w Łowiczu w okresie od IX
Walnego Zgromadzenia Członków, które odbyło si ę

dnia 24 11 2006 r. do dnia 18 01 2008 r.

Zarząd działał w następującym składzie:

Piotr Pikulski - Prezes,

Dariusz Żywicki - Zastępca Prezesa,

Ireneusz Jabłoński - Zastępca Prezesa,

Zbigniew Kuczyński - Sekretarz,

Dariusz Gradek - Skarbnik.

Najważniejszym przedsięwzięciem minionego roku była organizacja Trzeciego Zjazdu Wychowanków w dniu
02 czerwca 2007 r. Kierowany przez kol. Zbigniewa Kuczyńskiego Komitet Organizacyjny Zjazdu przygotował
bogaty program uroczystości i wydał Gazetkę Zjazdową. Zjazd zgromadził 102 wychowanków oraz ok. 30
gości. W czasie Zjazdu odsłonięto tablicę poświęconą pamięci nauczycieli i wychowawców, umieszczoną na
budynku głównym, którą ofiarował i wykonał kol. Czesław Kmieciak. Atrakcją Zjazdu była wystawa fotografii
ofiarowana  Szkole  przez  kol.  Józefa  Tomalę.  Zarząd  rozesłał  uczestnikom  Zjazdu  film  na  DVD
dokumentujący jego przebieg. Film wykonał Pan mgr Ireneusz Rosa. Kieruję słowa uznania i podziękowania
dla koleżanek i kolegów pracujących w tym Komitecie.

W okresie  objętym niniejszym sprawozdaniem odbyło  się  jedenaście  zebrań  Zarządu,  w  czasie  których
podejmowano uchwały i omawiano bieżące sprawy Stowarzyszenia oraz pracowano wspólne z Komitetem
Organizacyjnym Zjazdu

Zarząd włączył się w tworzenie szkolnej izby pamięci. Zarząd, w imieniu Stowarzyszenia, ufundował nagrodę
Dla najlepszego zawodowca wręczoną na zakończenie roku szkolnego w 2006/7.

Stowarzyszenie  dysponuje  środkami  ze  składek  i  darowizn  w  wysokości  5307,35  zł,  saldo  na  dzień
31-12-2007 r.

Członkowie Zarządu reprezentowali Stowarzyszenie na tradycyjnych imprezach szkolnych:

Kwiecień Miesiącem Pamięci Narodowej, w kwietniu;

Zakończenie roku szkolnego i rozdanie świadectw maturalnych, w czerwcu;

Rozpoczęcie roku szkolnego, we wrześniu;

Dzień Edukacji Narodowej, w październiku;

Święto Szkoły i przyrzeczenie uczniów klas pierwszych, w listopadzie;

Zarząd zabiegał o obecność Szkoły w mediach lokalnych.

Pragnę  złożyć  podziękowanie  członkom  Stowarzyszenia,  których  ofiarna  postawa  umożliwiła  realizacje
postawionych  przed  nami  celów,  w  szczególności  naszym  sponsorom,  kolegom  z  Zarządu  i  Komisji
Rewizyjnej, oraz władzom Szkoły, pedagogom i pracownikom szkoły reprezentowanym przez Dyrektora ZSP
Nr 1 kol. Dariusza Żywickiego, wreszcie wszystkim licznym sympatykom naszego Stowarzyszenia.

Piotr Pikulski


