
Sprawozdanie z Zebrania Komitetu w dniu 5grudnia 2019 

Obecni: MałgorzataLisik-Hulak, Marcin Libera, Paweł Dokurno, Aneta Wójcik, Agnieszka Łokaj 

Nieobecni: Mirosław Kraszekski,Eliza Nowosielska, Tomasz Zarzycki, Ula Kermasz, Małgorzata 

Zalejasz, Remigiusz Szarama, Agnieszka Bozzao, Danuta Kwaśny, Agnieszka Kopeć 

Gość: Sławek Rutkowski 

1. Otwarcie zebrania- Agnieszka Łokaj, Odczytanie protokołu i jego omówienie. Na zebranie nie 

zebrało się kworum.  

2.  Bilans finansowy zostałprzedstawiony przez Pawła Dokurno. Nie było pytań 

4. Przyjęcie nowych członków Ośrodka LPC. 

Agnieszka Łokaj zgłosiła na członka Magdę Czuła, która zaczęław Ośrodku prowadzić kurs języka 

angielskiego. Magda została wstępnie przyjęta, jeśli na następnym zebraniu nie będzie sprzeciwu. 

5. Sprawy szkolne- zaproponowanoi regał na ksiązki, aby można było wymieniać się w Ośrodku 

książkami 

6. Wolne wnioski: 

Kod do klucza został podany członkom. Zostanie stworzona lista, aby można było rejestrować, kto 

korzysta z klucza. 

Myszy w Ośrodku- Zdecydowaliśmy zacząć od elektrycznych odstraszaszy myszy i zobaczymy czy jest 

to skuteczne. Sławek Rutkowski zadeklarował zakup wtyczek. 

Gosia Zalejasz może sprawdzić koszt mat do ogródka. Paweł Dokurno zapyta ogrodnika czy możemy 

przearanżować płyty w ogródku i wykorzystać je doalejek do domków w ogródku. 

Pani Sprzątająca zapytała Agnieszkę Łokaj o podwyżkę. Komitet podjął wstępną decyzję o podwyżce 

do £12.00na godzinę na 2 lata obowiązującą od stycznia 2020. Powyżka została wstępnie przyjęta, 

jeśli na następnym zebraniu nie będzie sprzeciwu. Agnieszka Łokaj przekaże informację pani 

sprzątającej. 

WOSP- w Ośrodku odbędzie się zbiórka podczas Piątków przy planszy. Organizacja-Mirek 

Kraszekwski z ekipą Gramy W Londynie. Lewisham Polish Centre figuruje jako partner wydarzenia. 

Agnieszka Kopeć (Kwoka w Londynie) podjęła się koordynacji wydarzenia dziecięcego WOŚP w 

Londynie. Szkoła na Forest Hill organiuje sprzedażciastek w sobotę 11.01. Do akcji dołączyły też 

zaprzyjaźnione z Ośrodkiem polskie biznesy. Zbiórka pieniędzy będzie też możliwa po mszy świętej w 

parafii Lewisham-Mottingham 

Listwy i antyramy na wystawy- temat do omówienia między Marcinem Liberą a Tomkiem Zarzyckim 

Firanki w Sali reprezentacyjnej nadają się do wymiany- Marcin Libera zmierzy okna i poda Agnieszce 

Łokaj wymiary. Firankami zajmie się Agnieszka Łokaj- zamówienie, Aneta Wójcik- obszycie 

Rolety do Sali Harcerskiej oraz do Sali głównej- Aneta Wójcik oraz Marcin Libera 



Ubezpieczenie- zostało odnowione w oparciu o nowy raport strukturalny 

Zdecydowaliśmy do deklaracji członkowskiej dodać klauzulę o ochronie danych osobowych 

Parafia jak coroku organizuje Wigilię. Jak  co roku deklarujemy pomoc. Aneta Wójcik porozmawia z 

księdzem odnośnie formy pomocy ze strony Ośrodka 

CRB- Mirek Kraszewski może się tym zająć i dowiedzieć jak to zorganizować 

Ustalenie terminu kolejnego zebrania: 13.02.2020 g. 19 

7. Zamknięcie zebrania godz. 20:42 


