
 AGENDA (propozycja) Zebrania Członkowskiego - Saturday,  January 11, 12:30 PM  
P&S FCU,  314 Great Neck Road,  Copiague,  NY 11726 

1) Rozpoczęcie Zebrania – przywitanie zebranych 

2) Inwokacja 

3) Zatwierdzenie AGENDY 

4) Sprawdzenie kworum – składki członkowskie    

5) Wybór prowądzacego Zebranie  

6) Zatwierdzenie sprawozdania z poprzedniego zebrania (wysłanego emailem i pocztą)  

7) Przeczytanie korespondencji  

8) Weyfikacja adresów i telefonów (kto nie otrzymał życzeń) 

9) Poprawki do Statutu (odczytanie poprawek, dyskusja, wniosek o zatwierdzenie, 

 poparcie wniosku, głosowanie): 

a. Zarząd ma prawo do ustanawiania i odwoływania nowych stanowisk poza  

wymienionymi w Statucie, które następnie muszą być zatwierdzane przez 

pierwsze Zebrania Członków. (propozycja zbiorowa) 

b. Zarząd jest zobowiązany ustalić plan działania na dany rok. (propozycja Edmunda) 

10) Jeśli poprawka a. do Statutu przejdzie odczytanie propozycji nowych stanowisk, 

  dyskusja – ustalenie nazw, wniosek o zatwierdzenie, poparcie wniosku, głosowanie  

11) Zatwierdzenie nominacji przedstawionych przez Zarząd:  

  Ryszarda Brzozowskiego na Prezesa, Tomka Raczkowskiego na VP for Organizational  

  Development, i Haliny Koralewskiej na PR   (jeśli poprawka do Statutu a. i te lub 

  zmodyfikowane nazwy przejdą). 

12) Propozycje, rezolucje, dyskusja 

13) Ustalenie terminu następnego zebrania. 

14) Pieśń na zakończenie.  

     przesyłam  Życzenia Noworoczne księdza Piotra z kościoła św. Jadwigi, 
     wygłoszone pod koniec mszy, bo są inne, ciekawe:  
v Miejcie serce otwarte dla innych 
v Zróbcie coś ważnego, 
       nie tylko dla siebie, ale również dla Polonii, 
       Polski i kraju który nas zaadoptował, a jeśli z jakiś względów 
       nie możecie się udzielać to przynajmniej wspierajcie działania innych 
v Trzymajmy się razem, nie dajmy się podzielić i w ten sposób osłabić 
***************************************************************** 

Let me repeat to you the New Year's wishes of our Pastor Peter, 
of the church of St. Hedwig in Floral Park: 

 Have heart open for others 

 Do something important 
    not only for yourself but also for the Polish community, Poland 
    and for America, the country that adopted us, and if for some reason 
    you can't act, at least support actions of others 

   Let's stick together, let's not be divided and thus weaken 
 
Zbyszek Koralewski 
718 – 343-4316 
PS.  polecam przeczytać, co polscy Żydzi sądzą nt. S447: 

http://aleszuma.neon24.pl/post/152389,mocny-glos-forum-zydow-polskich-w-sprawie-
ustawy-447 
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