Liga Przyjaciół Polskiego Lotnictwa
Zarząd Główny
02-172 Warszawa, ul Gładka 16
przy Zespole Szkół im. Bohaterów Narwiku

KOMUNIKAT 3
W dniu 14.04.2009 o godz. 12:00 złożony został niezbędny do zarejestrowania Stowarzyszenia w
Okręgowym Sądzie Rejestrowym komplet wniosków. W przeciągu 2 tygodni od czasu złożenia wniosków
Sąd powiadomi o przyjęciu wniosku. Z chwilą złożenia wniosku o zarejestrowanie Ligi kończy się okres
założycielski i Liga może przygotować się do działań statutowych.
1.

Krótkie sprawozdanie z Walnego Zjazdu Założycielskiego:

Walny Zjazd Założycielski odbył się w dniu 19 marca 2009r. W zjeździe wzięło udział 42 członków
założycieli oraz 7 zaproszonych gości honorowych. Przed rozpoczęciem obrad odbyła się w kościele pod
wezwaniem Matki Bożej Loretańskiej uroczystość inaugurująca powstanie Ligi. Natępnie udano się do
klubu Ikar. Przed rozpoczęciem głosowań, korzystając z obecności zaproszonych gości podjęto dyskusję
na temat atmosfery w lotnictwie polskim wczoraj i dziś. Na prowadzącego obrady wybrano p. Andrzeja
Rudiuka. W drodze głosowania członkowie założyciele powołali stowarzyszenie pod nazwą Liga Przyjaciół
Polskiego Lotnictwa. Podjęto uchwałę o przyjęciu statutu i wyborze Komitetu Założycielskiego w osobach:
p. Feliksa Borodzika, p. Jana Kacprzyka, p. Tadeusza Królikiewicza oraz p. Andrzeja Rudiuka. W drugiej
części spotkania w drodze głosowania wybrano zarząd w składzie: p. Rozalia Dawiskiba, p. Beata Rząca,
p. Paweł Borowski, p. Julian Malejko, p. Andrzej Rudiuk, p. Mateusz Skrobutan, p. Grzegorz Tarach i p.
Michał Wawerski. Prezesem ligi wybrany został p. Andrzej Rudiuk. Następnie wybrano Komisję Rewizyjną
w składzie: p. Kazimierz Bednarek, p. Feliks Borodzik i p. Jan Kacprzyk. Na zakończenie ustalono
wysokość składek Członkowskich:
- członkowie zwyczajni - 6 zł/mies.
- członkowie młodzieżowi - 3 zł/mies.
- uczniowie i studenci (bez względu na wiek) - 3 zł /mies.
- członkowie wspierający - 300 zł/rok
2.

Spotkania Lotnicze dla najmłodszych.

W zależności od ilości zgłoszonych dzieci w wieku 6-12 lat, chcemy zorganizować imprezę lotniczą
dla dzieci, wnuków lub młodszego rodzeństwa naszych członków oraz ich przyjaciół. Planujemy liczne
atrakcje (warsztaty rysunkowe o tematyce lotniczej, zawody kartonowych modeli latających wykonanych
"na poczekaniu", pokazy lotu modeli zdalnie sterowanych i wiele innych, pod warunkiem że zgłoszonych
zostanie minimum 15-oro dzieci. Zgłoszenia należy przesyłać pisemnie na adres Zarządu Głównego, lub
telefonicznie pod numer (022) 304 40 65 (najlepiej późnym wieczorem) nie później niż do końca maja b.r.
Przewidywany termin imprezy to 21 czerwca b.r.
3.

Wycieczka autokarowa do Muzeum Lotnictwa w Krakowie.

Wycieczka jest przewidywana na pierwszą połowę września b. r. i zostanie zorganizowana pod
warunkiem że zgłosi się przynajmniej 40 osób (członków lub osób towarzyszących) Zgłoszenia prosimy
przesyłać w sposób podany wyżej do 15 czerwca b.r.
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