DECISION 2011
20 Marca, 2011
Drodzy Członkowie i Delegaci Kongresu Polonii Amerykańskiej,
Podjąłem decyzje kandydowania na prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej Wydziału na Stan Illinois na prośbę moich polonijnych
przyjaciół, którzy mnie rekomendują. Przedstawiam Państwu mój plan dalszej kontynuacji zapoczątkowanych reform i rozliczam się z
mojej działalności w latach 2009 i 2010 w formie szczegółowego raportu. Ten raport zilustruje Państwu rozmiar i rozmach naszej
działalności. Proszę, więc Państwa, aby zapoznać się z raportem i moją ulotką wyborczą.
Załączony raport był już przygotowany do wysyłki w zeszłym roku, ale ze względu na moją trudną sytuacje zdrowotną nie został
opublikowany. Uważałem wtedy i dziś, że ten raport powinien być udostępniony do wglądu dla każdego członka naszej organizacji.
Proszę zwrócić szczególną uwagę na 5-tą i 6-tą stronę raportu.
Pragnę również poinformować członków i delegatów, którzy będą głosowali na nowy statut Wydziału w wyborach 28 marca br., że
niemal w całości ten statut był opracowany podczas mojej prezydenckiej kadencji. Originał proponowanego statutu z 2010 roku
można zobaczyć na stronie internetowej - www.caseyforcongress.com.
Lista raportu jest długa, ale pragnę zaznajomić Państwa z najważnieszymi osiągnięciami administracji mojej kandencji. Pozwoli to
Państwu zauważyć jak solidne fundamenty zostały już zbudowane. Oprócz tradycyjnie organizowanych bankietów zostały
zrealizowane liczne inicjatywy, które są szczególnymi atutami pracy mojej administracji:


W maju i październiku 2009, KPA-IL przedstawił liczne rezolucje do Krajowego KPA. Rezolucja Amerykańskiej Agendy zostala
przyjęta 17-go października 2009. Zobacz http://www.pac-il.org/accomplishments.asp



Ponownie zainicjowany został letni festiwal KPA-IL w Yorkville połączony z rejestracją do głosowania.



Z inicjatywy „Wspólnoty Polskiej” w listopadzie i grudniu 2009 została nawiązana współpraca z polskimi klubami przy lokalnych
uniwersytetach. Rownież, podjęta została współpraca z polskimi szkołami sobotnimi.



Opracowany i przedstawiony program współpracy ze „Wspólnotą Polską”



Trzykrotnie zostało zorganizowane forum polityczne w White Eagle dla kandydatów Polsko-Amerykańskich, republikańskich i
demokratycznych połączone z rejestracja do głosowania



Instalacja nowoczesnej strony internetowej KPA-IL http://www.pac-il.org



Przygotowany został nowy statut KPA-IL



Zostało ogłoszone stypendium dla studentów „Studniówki”, które było przekazane podczas Bankietu Dnia Pułaskiego

Poprzez liczne i konstruktywne działania podczas mojej kadencji nastąpiła fala odrodzenia Kongresu. Mam nadzieję, że pomożecie
mi dalej kontynuować rozpoczęte reformy. Żyję, więc nadzieją, że po zapoznaniu się z moimi osiągnięciami i administracji KPA-IL za
okres 2009/2010, będę nadal mógł liczyć na Wasz głos. Pracując dalej wspólnie w organizacji dla naszego dobrego polonijnego
wizerunku… Możemy, musimy i zmienimy wizerunek Kongresu Polonii Amerykańskiej w stanie Illinois.
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