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Protokół z posiedzenia Komitetu Ośrodka LPC z dnia 26 kwietnia 2022 r 
 

1. Otwarcie posiedzenia - prezes Zarzadu Osrodka LPC, Agnieszka Lokaj; sekretarz, Agnieszka 

Bozzao, godz.18:35 

Obecnosc: A.Lokaj, A.Bozzao, T.Zarzycki, G.Lisik-Hulak, P.Dokurno, B.Rutkowski, U.Kiermasz, M. 

Kraszewski, M. Libera, G. Zalejasz 

Nieobecni: R. Szarama, A.Kopec, E.Nowosielska, A. Wojcik, A. Badura, Jola ? 

 

2. Odczytanie i przyjecie porządku obrad – ze wzgledow technicznych nie odczytano protokolu z 

poprzedniego zebrania. Protokol ten bedzie oczytany na kolejnym zebraniu. 

Akcje: Przygotowac protocol z poprzedniego zebrania 

 

3. Bilans finansowy – Paweł Dokurno 

• Paweł przedstawił roczny bilans finansowy i wytlumaczył jego tresc;  

• Pawel odczytal sprawozdanie z zebrania powiernikow; 

• Pawel podsumowal wydatki zwiazane z akcja “Pomoc Ukrainie”. 

 

4. Ustne sprawozdanie prezesa zarzadu z akcji “Pomoc Ukrainie” 

 

- W przeciagu pierwszych czterech dni zebrano i wyslano 2 tony odzieży; 

- Skladowano dary czesciowo w budynku osrodka LPC, budynku Labour Party oraz w magazynie 

“self-storage”. Lewisham Council rowniez zaoferowal miejsce na przechowywanie darow, ale nie 

na zbiorke; 

- Zbiorka darow nadal trwa (G.Zalejasz juz zarezerwowala kolejne trzy transporty); 

- A.Lokaj udzielila kilku wywiadow lokalnym stacjom radiowym, telewizyjnym oraz internetowym 

dzieki czemu zatrzymane wczesniej na granicy ciezarowki z darami zostaly przepuszczone poza 

kolejka brexitowa; 

- 24 kwietnia – kolejna zaplanowana zbiorka darow (Eliza/Gosia); Na sobote, 30/4/22 

zarezerwowano juz transport (dwa jeepy); 

- Zbiorki darow beda odbywac sie raz w miesiacu; 

- Zalozylismy strone Just Giving, gdzie mozna wplacac datki. Przez Just Giving mozna pomoc 

sierocincowi w Niznie (Ukraina). Sponsorowani sa tam tylko chlopcy, a dziewczynki nie sa 

http://www.osrodeklpc.com/


dofinansowywane, wiec licza jedynie na dary. W przypadku przyjecia przez sierociniec 

dziewczynek-uchodzcow moglibysmy wplacic trzy razy po 2.5 tysiaca zlotych. W przeciwnym razie, 

nie wesprzemy sierocinca, gdyz nie popieramy segregacji plci; 

- 28 kwietnia o 12.30 A.Lokaj spotyka sie z MP; 

- Osrodek LPC jest bardzo chwalony za szybka i sprawna akcje; 

- Podziekowania dla wszystkich, ktorzy przylaczyli sie jakkolwiek do akcji: Lewisham Council, 

Southwark Council, szczegolne podziekowania dla rodzicow z sobotniej szkoly, od ktorych pomocy 

zaczela sie ta akcja; Brytyjczykowi, panu Markowi z Twittera, ktory rowniez bardzo nam pomogl 

oraz wszystkim wolontariuszom-czlonkow LPC. 

 

5. Wybor nowych czlonkow osrodka 

Po przeprowadzeniu glosowania nowymi czlonkami LPC zostali: 

- Remigiusz Juzkiewicz nominowany przez M. Kraszewskiego (9 glosow za, 1 osoba sie 

wstrzymala); 

- Wioletta Wojdakowska nominowana prze A.Lokaj (9 glosow za, 1 osoba sie wstrzymala). 

 

6. Sprawy szkolne 

 - W piatki dzialaja dwie klasy przygotowujace dzieci do egzaminow GCSE i A levels od 17.15-19.30 

 - Podziekowania od szkoly dla rodzicow za akcje “Pomagamy Ukrainie”; 

 - Projekt “List do Borysa” – dzieci otrzymaly odpowiedz; 

 - Nakrecone filmiki zostaly wyslane do TV Polonia; 

 - Zakonczenie roku szkolnego – druga sobota lipca (09/07/22). 

 

7. Walne Zebranie LPC 

- Walne Zebranie osrodka odbedzie sie 12 Maja 2022 o godz. 19.00; 

- Rezygnacje zlozyla A. Wojcik; 

- Kadencje koncza sie E. Nowosielskiej i A. Bozzao; 

- Glosowanie odbedzie sie zarowno internetowo oraz na miejscu (w budynku osrodka) – zostanie 

 powtorzona procedura z poprzedniego roku; 

- Zglaszanie kandydatur – do konca przyszlego tygodnia (08/05/22). 

Akcje: - Rozeslac zaproszenia oraz formularze do glosowania; 

 - Poinformowac czlonkow osrodka o procedurach wysuwania kandydatur oraz glosowania. 

 

8. Wydarzenia 

 - Dzien Otwarty Osrodka LPC – 19 czerwca 2022 

 

Akcje: Zalozyc grupe organizacyjna Dnia Otwartego. 

 

9. Wolne wnioski 

- M. Kraszewski zlozyl wniosek o zwolnienie Remiego Szaramy z placenia skladki w tym roku poniewaz 

zakupil wzmacniacz do osrodka, (9 glosow za, 1 osoba sie wstrzymala); 

- G. Zalejasz zlozyla wniosek o obnizenie kosztow wynajmu sal osrodka jego czlonkom na prywatne imprezy 

do £50, (9 glosow za, 1 osoba sie wstrzymala); 

- A. Lokaj zlozyla wniosek dotyczacy wynajmu sal osrodka na imprezy kulturalne osobom nie bedacym jego 

czlonkami za £75. Poparto wniosek jednoglosnie; 



- A.Lokaj poinformowal o pracach nad nowa strona internetowa osrodka LPC. Nowa domena wyniesie £12, 

dotychczasowa strona zostanie podczepiona pod nowa i bedzie stanowic czesc archiwalna. Koszt 

utrzymania strony dolaczy do miesiecznych wydatkow osrodka. Szukamy osoby chetnej do zarzadzania 

nowa strona; 

- A.Lokaj poinformowala o trwajacych pracach nad podlaczeniem osrodka do internetu; 

- Pawel Dokurno zlozyl rezygnacje z piastowania urzedu skarbnika LPC; 

- A.Bozzao zlozyla rezygnacje z piastowania urzedu sekretarza LPC. 

 

Akcje:  

- Wybor nowego skarbnika, sekretarza i osoby zarzadzajacej nowa strona internetowa 

osrodka; 

- Kontynuowanie prac nad podlaczeniem LPC do internet; 

- Zmiana danych dotyczacych wynajmu sal osrodka LPC. 

 

11. Wyznaczenie terminu kolejnego zebrania komitetu 

Nastepne zebranie komitetu zostalo ustalone na 27 czerwca 2022, na godz. 18.30. 

 

13. Zakonczenie zebrania godz. 20.20 

 


