
Protokół z posiedzenia Komitetu Ośrodka LPC w dniu 10 czerwca 2019 r 

 

1. Otwarcie posiedzenia (Agnieszka Lokaj, godz. 19:05) 

 

2. Odczytanie porządku obrad – porządek obrad był dostępny na stronie internetowej Ośrodka  

LPC - członkowie zapoznali się z porządkiem obrad indywidualnie – porządek obrad przyjęto 

przez aklamację. 

 

3. Odczytanie protokołu z poprzedniego spotkania z 11 lutego  2019 r. - Agnieszka Bozzao 

Komentarz do protokołu – A. Lokaj: 

- W zwiazku z tym, ze Tomek Zarzycki przebywa obecnie w Polsce sprawa scieżki oraz płyt 

chodnikowych zostaje chwilowo odłożona na później; 

- Nie było zainteresowania sesją  EERC, na którą  przyszła jedna osoba; 

- Poprawka do protokołu: Dzien Otwarty LPC odbędzie się 16/6/19 (a nie 15/6/19 jak bylo 

zaprotokołowane). 

Po wprowadzeniu poprawki  protokół został przyjęty przez aklamację. 

4. Bilans finansowy – Pawel Dokurno 

 Paweł przedstawił bilans finansowy za okres 01/04/19 – 08/06/19 i wytłumaczył jego treść. 

Część pieniędzy z konta bieżącego będzie przelana na konto depozytowe w zwiazku z 

nadwyżką funduszy; 

 Paweł dostarczył również do wglądu Rady raport finansowy za zeszły rok. 

5. Wybór Prezesa, Sekretarza i Skarbnika LPC 

 Agnieszka Łokaj została ponownie wybrana Prezesem LPC ilością 11 głosów; 

 Pawła Dokurno ponownie wybrano na stanowisko Skarbnika LPC (11 głosów); 

 Agnieszka Bozzao nadal będzie pełnić funkcję Seketarza LPC (11 głosów). 

 3 członków Komitetu było nieobecnych na zebraniu (D. Kwasny, A. Nastaga, T. Zarzycki). 

6. Przyjecie nowych członków LPC 

Nie przyjęto nowych członków 

7. Następne wydarzenia 

 Dzień Otwarty w LPC – 16/06/19 

- Zgłosiło się wielu sponsorów: - Sklep Anna Grocery dostarczy produkty spożywcze oraz 

nagrodę elektroniczną; 

- Odbędzie się loteria fantowa, na którą wielu sponsorów dostarczyło nagrody; 

- Odbędą się zawody sportowe, malowanie twarzy oraz teatrzyk dla dzieci; 

- Impreza bedzie fotografowana przez naszych fotografów; 

- W zależności od pogody impreza będzie na zewnątrz lub wewnątrz; 

- Grafik imprezy dostepny na stronie internetowej. 

 



 Kobiety w Słowianskim Kręgu - impreza Wiolety Kalka 30/06/19. 

 

Wydarzenia, które są płatne - dla członków Osrodka są darmowe lub ze zniżką. 

8. Sprawy szkolne 

- 23/04/19 odbyła się impreza topienia Marzanny;  

- W kwietniu miał miejsce konkurs pt:”Moja rodzina”; 

- 15/05/19 odbył się Dzień Rodziny (wspólne obchody Dnia Matki, Dnia Ojca i Dnia Dziecka); 

- 16/06/19 szkoła weźmie czynny udział w Dniu Otwartym LPC; 

- 06/07/19 – zakończenie roku szkolnego – godz.12.00 – rozdanie świadectw – godz. 13.00 – 

poczęstunek i zabawa; 

- 14/09/19 – rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2019/2020; 

- Podczas przerw “half term” w soboty szkoła jest nieczynna; 

- W nowopowstałej klasie dla dzieci, których polski jest drugim jezykiem, jest już 7 osób oraz 

zapisały się kolejne 4 osoby. W związku z tym Ula Kiermasz planuje otworzyć dodatkową 

klasę o tym samym profilu, rownież w piątek o późniejszej porze. 

 

9. Sprawy parafialne 

 23/06/19 swiętujemy Boże Ciało w kościele na Mottingham; 

 W ogłoszeniach podczas mszy niedzielnej ksiądz poinformował zgromadzonych o Dniu 

Otwartym w LPC. 

10. Wolne wnioski 

 Agnieszka Łokaj poinformowała Komitet o nawiązaniu współpracy z Polish Yacht Club, który 

obchodzi w tym roku 38-lecie założenia. Grupa PYC chciałaby mieć swoją bazę w Osrodku, w 

zamian za co wspieraliby Ośrodek finansowo oraz organizowaliby ciekawe spotkania i 

imprezy. Jedna z imprez już sie odbyla wczoraj (09/06/19). Było grilowanie i szanty – 

frekwencja dopisała. PYC zainstalował maszt przed budynkiem Ośrodka, na którym będzie 

sie wywieszać, między innymi, polską flagę w swięta narodowe. Członkowie PYC wezmą 

udział w Dniu Otwartym. A. Lokaj zapewnila, ze Lewisham Council nie ma nic przeciwko 

masztowi, poniewaz spełnia wymogi gabarytowe. P. Dokurno zwrócił uwagę na to, że 

Osrodek powinien był grzecznościowo wystąpic z prośbą do sąsiadów o pozwolenie instalacji 

masztu. M. Lisik-Hulak zaproponowała wystosowanie listu do sasiadów, informujacego o 

przeznaczeniu masztu z zapewnieniem, iż flagi nie beda bez przerwy trzepotać (hałasować). 

 U.Kiermasz wystapiła z prośbą o to, aby nie rozpoczynać imprez sobotnich wcześniej, niż od 

17.00, tak aby był czas zakończyć zajęcia szkolne. 

 Bannery: powstały dwa oddzielne pomysły na bannery. Jeden, na Dni Otwarte, gdzie w puste 

miejsca zmywalnym pisakiem wpisywałoby się aktualnosci; oraz drugi, dla Polskiej Szkoły. T. 

Zarzycki poinformował, że ma mozliwość zorganizowania naklejek, o podobnym charakterze, 

naklejanych na szybę. W przypadku Polskiej Szkoły są 3 opcje do rozważenia: banner, 

naklejka w oknie lub tabliczka na budynku. 



 Tablica informacyjna przed budynkiem Ośrodka – A. Lokaj poinformowała, że pomysł 

podupadł, gdyż Council nie jest pewien, czy projekt podchodziłby pod informację, czy 

reklamę. 

 Należy dokonać wymiany narzędzi i środków czyszczących. (Gosia Zalejasz) 

 W związku z tym, że podloga w Osrodku jest stara i nie można już jej cyklinować P.Dokurno 

zaapelował o oszczędność i zakup lepszych środków czyszczących, przeznaczonych do tego 

typu podłóg. 

 PYC chce zainstalowac szklaną gablotę. Ustalono, że gablota powinna być zawieszona poza 

zasięgiem dzieci. 

 Obecnie minimalny koszt wynajmu sali w Osrodku wynosi £75, bez względu na czas trwania 

imprezy. 

 A. Lokaj zaproponowała, aby klucz do Ośrodka znajdował się w sejfiku z kodem, zainstalowanym 

z boku budynku? 

 M.Zalejasz zaoferowała zajmowanie sie wynajmem sal Ośrodka. 

 Wystąpiono z propozycją odświeżenia pomysłu organizowania regularnych gield handlowych, 

typu carboot sale. 

  

11. Wyznaczenie terminu kolejnego zebrania  

Termin kolejnego spotkania ustalono na poniedziałek, 23 września 2019, na godz. 18.30. 

12. Zakonczenie zebrania godz. 20.23. 

 


