
Łowicz dnia 2011-01-21 r.

Sprawozdanie
z działalno ści Zarz ądu Stowarzyszenia Wychowanków Szkół Technicznych

w Łowiczu w okresie od XII Walnego Zgromadzenia Czł onków, które odbyło si ę 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 45 osób.

    W okresie  objętym niniejszym sprawozdaniem odbyło się  5  zebrań  Zarządu,  w czasie których podejmowano
uchwały i omawiano bieżące sprawy Stowarzyszenia. Zarząd prowadził bieżącą korespondencję. Złożono zeznanie
podatkowe  za  2009  rok.  Działalność  finansowa  i  nasze  księgi  zostały  skontrolowane  przez  Komisję  Rewizyjną.
Stowarzyszenie dysponuje środkami ze składek i darowizn w wysokości 3866,64 zł. na dzień 31 grudnia 2010 r.

    Zarząd, w imieniu Stowarzyszenia, ufundował nagrodę dla najlepszego zawodowca wręczoną na zakończenie roku
szkolnego 2009/2010.  Zarząd  rozesłał ulotkę promującą Stowarzyszenie do wybranej grupy wychowanków Szkoły.
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, we wrześniu
•    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. Zarząd wsparł wykonanie sztandaru Stowarzyszenia Historycznego kwotą 300
zł.

Kolega Paweł Kolas 9 i 11 marca przeprowadził ,po raz kolejny, zajęcia szkoleniowe dla uczniów klas maturalnych
technikum pt.  ”Sztuka prezentacji  –  jak przemawiać  z  sukcesem?”.  Celem szkolenia było  zaprezentowanie treści
opisujących efektywną prezentację i elementów gwarantujących klucz do sukcesu projektu. Zajęcia wzbogaciły wiedzę
i umiejętności uczniów, przygotowujących się do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego i języków
obcych.

Z inicjatywy i dzięki staraniom Kolegi Leona Masztanowicza ,przy współpracy z Zarządem ,zorganizowano 29 marca
kolejne spotkanie dla  młodzieży szkoły z cyklu  „Spotkania z ciekawymi ludźmi”.  Gościem tym razem był  prof.  dr
Włodzimierz Stanisławski,  absolwent Technikum Elektrycznego o specjalności elektroenergetyka, które ukończył  w
1967 r. Obecnie pracuje w Politechnice Opolskiej na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. Jest autorem
kilkunastu książek i podręczników z dziedziny energoelektroniki i informatyki.

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


