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Szanowni  Państwo! 

Chcę w kilku słowach przedstawić cele naszego stowarzyszenia i wskazać 

podstawowe działania, w które byliśmy zaangażowani w ostatnich latach. Stowarzyszenie 

Edukacyjno – Sportowe „Staszic – Kutno” jest organizacją pożytku publicznego, 

współpracuje ze szkołami, samorządami oraz organizacjami społecznymi w celu 

wspomagania organizacji zajęć pozaszkolnych, konkursów, festynów i turniejów o zasięgu 

przede wszystkim lokalnym. Mamy na celu także promowanie i wspieranie uczniów 

wyróżniających się w nauce oraz działania na rzecz szkół. Szczególnym naszym 

zainteresowaniem cieszy się Zespół Szkół nr 1 im. St. Staszica w Kutnie, ale wspieramy 

także inicjatywy zewnętrzne.  

Jeżeli chodzi o nasze zaangażowanie w ostatnich latach to przedstawię kilka działań, 

które sfinansowaliśmy:  

- ufundowane stypendia dla uczniów Staszica wyróżniających się w nauce i sporcie - 3700 zł, 

-  pokrycie kosztów uczestnictwa w zawodach na szczeblu ogólnopolskim drużyny Staszica 

w koszykówce chłopców – 3500 zł, 

- pokrycie kosztów uczestnictwa w zawodach na szczeblu okręgowym drużyn Staszica  

w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców – 1000 zł,  

- finansowanie obozu sportowego młodziczek KKS Pro –Basket Kutno – 1000 zł,  

- finansowanie turnieju siatkówki dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych o Puchar Starosty 

Kutnowskiego – 7000 zł,  

- zakup nagród książkowych dla wyróżniających się uczniów Staszica – 1500 zł, 

- zakup nagród rzeczowych dla wyróżniających się uczniów Staszica – 1500 zł,  

- finansowanie turniejów brydża sportowego na szczeblu regionalnym – 6000 zł. 

To tylko niektóre projekty i działania z zakresu edukacji i sportu sfinansowane przez 

nasze stowarzyszenie. W przyszłości nowy Zarząd stowarzyszenia zamierza utrzymać,  

a nawet rozszerzyć zakres wspierania potrzeb edukacyjnych i sportowych w naszej 

społeczności lokalnej, a w szczególności w Zespole Szkół nr 1 im. St. Staszica w Kutnie.  

Bardzo proszę o przekazanie tych informacji na spotkaniach z rodzicami i w miarę 

możliwości o wspieranie naszego Stowarzyszenia poprzez darowizny i odpis 1% podatku.  
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