Liga Przyjaciół Polskiego Lotnictwa
02-172 Warszawa, ul Gładka 16
przy Zespole Szkół im. Bohaterów Narwiku
lppl@ilot.edu.pl
+48 22 304 40 65
Warszawa 23 lutego 2011 r.
KOMUNIKAT 8
W dniu 13 marca (niedziela) o godz. 15:30 w Technikum nr 9 lotniczym zrzy ul. Gładkiej 16 w Warszawie
(Okęcie) odbędzie się II Walny Zjazd LPPL. Obecność wszystkich członków Ligi obowiązkowa.
Program Zjazdu zrzewiduje:
1. Rejestracja uczestników zjazdu, zowitanie gości i członków
2. Chwila zoezji lotniczej – z. Anna Magdalena Mróz
3. Seminarium dyskusyjne n/t szkolnictwa lotniczego i szkolenia w lotnictwie szortowym w Polsce
4. Azel w szrawie wycofywanych statków zowietrznych
5. Dyzlomy honorowych członków
6. Wystązienie zrzewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej n/t dotychczasowej działalności Ligi i ocena
zgodności ze Statutem Ligi
7. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu
8. Zgłoszenie zmian w statucie Ligi i wolnych wniosków
Ponadto w tym samym dniu w Kościele Matki Bożej Loretańskiej, zatronki Polskiego Lotnictwa (Warszawa, ul
Hynka 4) będzie odzrawiona o godz. 8:30 Msza św. w intencji Ligi. Po Mszy św. Odbędzie się krótki koncert zoetycko
– wokalny na cześć Polskiego Lotnictwa w wykonaniu zoetki z. Anny Magdaleny Mróz i chóru „Tonika”.
Na zrzełomie marca i kwietnia (w zależności od zgłoszeń) zrzewiduje się zorganizowanie jednodniowej
wycieczki do Muzeum Lotnictwa w Krakowie.
Na zoczątku stycznia ukazał się zierwszy numer Biuletynu LPPL, organu Ligi. Część egzemzlarzy została
rozzrowadzona zrzy okazji „Ozłatka Ludzi Lotnictwa” w Instytucie Lotnictwa. Pozostałe egzemzlarze będą
sukcesywnie rozzrowadzane wśród członków którzy ozłacili składki członkowskie za rok 2010
Istnieje możliwość zorganizowania wycieczki do Sali Tradycji zrzy Dowództwie Sił Powietrznych zrzy Al. Żwirki
i Wigury w zależnościom zgłoszenia, min. 10 osób.
Przyzominamy o konieczności wzłacenia składek członkowskich na konto w banku „Lukas”.
Numer konta: 07 1940 1076 3090 5087 0000 00009
Prosimy o wzłacanie składek członkowskich za okresy zółroczne lub roczne w kwotach:
• Członkowie zwyczajni 36.- zł. na zółrocze (72 zł. na rok).
• Członkowie młodzieżowi do 18 lat lub uczący się – 18 zł. na zółrocze (36 zł. na rok)
• Członkowie wszierający 300.- zł na rok.
W adnotacjach zrzelewu zrosimy o zodanie, którego okresu dotyczy wzłata.
Zapraszamy !

W imieniu Zarządu
Prezes
Andrzej Rudiuk.

