
 

Dzień dobry! 
 

Witam wszystkich serdecznie! 

Oto już wrzesień. Wróciliśmy do pracy. 

Ale chcę powiedzieć, że Prezes naszego oddziału na rzecz naszego związku 

pracowała owocnie również latem. 

Pani Andżelli udało się otworzyć konto bankowe Ryskiego Oddziału. A to 

wcale nie było łatwe. Mimo początkowych trudności mamy konto bankowe: 

LV33HABA0551042395989 

Na to konto możecie, drodzy Państwo, wpłacać również członkowskie. 

Kolejna sprawa. Wszystkie projekty imprez, które napisała i zgłosiła nasza 

Pani Prezes, są zaakceptowane i wydzielono nawet na nie pieniądze. 

Obiecana w sierpniu impreza koszyczkowa pod hasłem „Szarlotka” odbędzie 

się 24 września o godz. 15.00 w szkole (przy ulicy Nicgales 15). 

Jak już wspominaliśmy będzie zorganizowany konkurs na lepszy jabłecznik. 

Będzie jury, które oceni każdy wypiek. Kryteria oceniania szarlotek: wygląd, smak, a 

przede wszystkim – nazwa swojej sztuki. Za uczestnictwo każdy otrzyma dyplom, 

będą też przyznane miejsca. 

Oprócz tego będzie ogłoszony konkurs, – „Co wiesz o szarlotce?”  Będziemy 

odpowiadać na różne pytania, związane z tematem. 
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Proszę się przygotować! 

Następna impreza – spotkanie – gra w kręgle. Spotkanie odbędzie się 18 

października o godz.19. w klubie „MĒNESS” ul.Vaidavas (niedaleko szkoły). 

Muszą być zorganizowane 6-osobowe drużyny. Każda drużyna będzie miała 

swój tor. Musimy wiedzieć, ile takich torów zarezerwować. Chętni zgłaszają się do 

Pani Andżelli do 11 października. Każda drużyna musi mieć swoją nazwę. Każdy 

uczestnik będzie musiał kupić na miejscu zmienne obuwie. 

Liczymy na Państwa aktywność! 

Co nas czeka w bliższej przyszłości? 

- impreza, związana ze Świętem Niepodległości Polski; 

- spotkanie integracyjne „Śpiewamy razem” – karaoke; 

- obchody Świąt Bożego Narodzenia. 

Ale o tym w następnym numerze! 

Jeszcze jedna sprawa. 

Nasza Pani księgowa – Jolanta Jelińska przeprowadza ewidencję członków 

naszego oddziału. Prosimy o zgłoszenie się do Pani Jolanty z potwierdzeniem swego 

uczestnictwa w związku. 

Na razie wszystko! 

Z wyrazami szacunku, 

Irena Strautmale 

 

 
 

 

Prezes – Andżella Liepa (29299432); Wiceprezes –Irena Strautmale (29575771); 

Księgowa – Jolanta Jelińska (26838056) 
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