
Łowicz dnia 2010-02-19 r.

Sprawozdanie

z działalno ści Zarz ądu Stowarzyszenia Wychowanków Szkół Technicznych w Łowi czu
w okresie od XI Walnego Zgromadzenia Członków,

które odbyło si ę dnia 16 01 2009 r. do dnia 19 02 2010 r.

Zarząd działał w następującym składzie:

Piotr Pikulski - Prezes

Dariusz Żywicki - Zastępca Prezesa

Zbigniew Stefanowicz - Zastępca Prezesa

Zbigniew Kuczyński - Sekretarz

Dariusz Gradek - Skarbnik

Liczba członków Stowarzyszenia wynosi 43 osoby.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem odbyły się 4 zebrania Zarządu, w czasie których
podejmowano uchwały i omawiano bieżące sprawy Stowarzyszenia. Zarząd prowadził bieżącą
korespondencję.  Złożono  zeznanie  podatkowe za  2008  rok.  Działalność  finansowa i  nasze
księgi zostały skontrolowane przez Komisję Rewizyjną. Stowarzyszenie dysponuje środkami ze
składek i darowizn w wysokości 4287,24 zł.

Pod patronatem Stowarzyszenia zakończono inwentaryzację zasobów Szkolnej Izby Pamięci.
Trwa poszukiwanie partnerów dla Szkoły w ramach Klubu Europejskiego - obecnie poszukiwani
są sponsorzy wyjazdu dla 4 lub 6 uczniów – jednak nie ufundowaliśmy deklarowanych nagród
dla osób zaangażowanych w powyższe działania. W ramach spotkań młodzieży z ciekawymi
ludźmi  zorganizowano  spotkanie  z  Krzysztofem  Miklasem.  Członek  Stowarzyszenia  Paweł
Kolas przeprowadził  spotkanie z młodzieżą  klas maturalnych poświęcone sztuce prezentacji
pod  katem  przygotowania  uczniów  do  egzaminu  maturalnego.  Zarząd,  w  imieniu
Stowarzyszenia,  ufundował  nagrodę  dla  najlepszego zawodowca  wręczoną  na  zakończenie
roku  szkolnego  2008/2009.  Zarząd zabiegał  o  obecność  Szkoły  w  mediach  lokalnych  oraz
podejmował  działania  na  rzecz  rekrutacji  w  szeregi  Stowarzyszenia  nowych  członków.
Przygotowano  też  edycję  kart  okolicznościowych  Stowarzyszenia.  Członkowie  Zarządu
reprezentowali  Stowarzyszenie  i  prezentowali  jego  działalność  na  tradycyjnych  imprezach
szkolnych:

Kwiecień Miesiącem Pamięci Narodowej, w kwietniu

Zakończenie roku szkolnego i rozdanie świadectw maturalnych, w czerwcu

Święto Pułkowe 10 PP, w czerwcu

Rozpoczęcie roku szkolnego, we wrześniu

Dzień Edukacji Narodowej, w październiku



Święto Szkoły i ślubowanie uczniów klas pierwszych, w listopadzie

Nawiązano  kontakty  ze  Stowarzyszeniem  Historycznym  im.  10  Pułku  Piechoty  w  zakresie
przyszłej współpracy dotyczącej promowania patrona szkoły.

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


