
 

Szanowni Polacy z Rygi! 
 

Śpieszę Państwa poinformować, że Ryski Oddział Związku Polaków na 

Łotwie żyje!!! 

30 marca b.r. odbyła się konferencja Ryskiego Oddziału Związku Polaków 

na Łotwie, na której został wybrany nowy prezes naszego Oddziału. Została 

nim Andżella Liepa, która na co dzień, pracuje jako wicedyrektor i 

nauczycielka języka łotewskiego w Ryskiej Średniej Szkole Polskiej im. Ity 

Kozakiewicz. 

Na konferencji wybrano nowy zarząd Ryskiego Oddziału Związku 

Polaków na Łotwie w składzie: 

Prezes –    Andżella Liepa (29299432) 

Wiceprezes –   Irena Strautmale (29575771) 

Księgowa –   Jolanta Jelińska (26838056) 

Członkowie –  Ewa Sjuciłło, Irena Iwanowa, Adam Kropiwiec,  

Witold Markiewicz, Danuta Szawdyne. 

Komisja rewizyjna –  Wiktor Walewko, Karina Sokołowa,  

Galina Nikiforowa 

Założyciel strony internetowej Ryskiego Oddziału ZPŁ – Mariusz Duka 

 

Drodzy Rodacy! 
 

Nasz Oddział przez pewien czas nie działał aktywnie (trochę odpoczywał), 

ale teraz nastały nowe czasy i jesteśmy pełni energii oraz chęci do pracy. Mamy 

dużo planów związanych z działalnością naszego Oddziału. 

    BIULETYN INFORMACYJNY Nr. 1-2016  

Ryski Oddział Związku Polaków na Łotwie 

Latvijas Poļu Savienības Rīgas nodaļa 

     



W najbliższym czasie zostanie uporządkowana strona internetowa naszego 

Oddziału, na której systematycznie będziemy zamieszczać aktualne informacje.  

Dla wszystkich Państwa, niekorzystających z Internetu, wznawiamy 

wydawanie drukowanego „Biuletynu informacyjnego” (dawniej „Informator”), 

w którym będziemy zamieszczać aktualne informacje. 

Na konferencji doszliśmy do wniosku, że centrum działalności Ryskiego 

Oddziału ZPŁ będzie Średnia Polska Szkoła im. Ity Kozakiewicz w Rydze 

mieszcząca się przy ulice Nīcgales 15. 

Postaramy się informować Państwa o wszystkich aktualnych 

wydarzeniach. 

Jak już mówiłam, mamy dużo różnych ciekawych pomysłów, zarówno dla 

ludzi młodych, jak i dla seniorów. 

W najbliższym czasie – 7 maja (sobota) o godz. 16.00 w szkole (Nīcgales 

15) odbędzie się akademia z okazji Narodowego Święta Trzeciego Maja. Po 

części oficjalnej serdecznie zapraszamy na „wieczór koszyczkowy” zapraszamy 

wszystkich członków Ryskiego Oddziału ZPŁ, jak i osoby niezrzeszone, a 

sympatyzujące z nami. 

Proszę Państwa, gdyby ktoś zapomniał, że jest członkiem naszego 

Oddziału, prosimy o pilne zgłoszenie się do p. Jolanty Jelińskiej (Nīcgałes 15), 

która zajmuje się sprawami członkowstwa. 

Chcemy przeprowadzić ewidencję i ustalić, ilu nas w ogóle jest!?! Prosimy 

o uporządkowanie tej sprawy. Z wielką radością przyjmiemy do Ryskiego 

Oddziału ZPŁ nowych członków. 

Będziemy pracować!!! Mamy nadzieję, że wesprzą Państwo naszą 

działalność swoim zaangażowaniem. Przecież losy naszego Związku zależą od 

naszej aktywności! 

Pragnę przypomnieć, że większość członków zarządu pracuje, na co dzień, 

w szkole (Nīcgales 15), to znaczy, że nie możemy być do Państwa usług w 

dowolnym czasie. Proponujemy najpierw telefoniczny kontakt i ustalenie 

spotkania! 

Na razie wszystko! Czekamy na Państwa! 

Z wyrazami szacunku, 

Irena Strautmale 

Wiceprezes Ryskiego Oddziału ZPŁ 

 


