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KOMUNIKAT 9 

 

Dnia 5 września b.r. odbyło się kolejne Zebranie Zarządu LPPL. Omawiano najpilniejsze zadania 

stowarzyszenia oraz stan finansowy. 

 

Stwierdzono że w stosunku do zamierzeń posiadamy zbyt mało środków finansowych. Powodem 

tego jest fakt, że zaledwie 25% członków płaci regularnie składki. Nie płacą totalnie członkowie młodsi i 

uczący się pomimo iż składka wynosi jedynie 3 zł miesięcznie. Apelujemy gorąco do tych wszystkich którzy 

nie zdecydowali się do tej pory na opłacanie składek o podjęcie męskiej decyzji by poprzeć nasze działania, 

a do tych w ostatnim czasie należy: 

 

1. Zorganizowanie na dzień 14 października b. r. na skalę ogólnopolską seminarium dyskusyjnego p.t. 

„Aktualny stan przemysłu lotniczego i perspektywy rozwoju lotnictwa w Polsce” do którego 

zapraszamy przedstawicieli przemysłu, uczelnie, jednostki naukowo-badawcze, przedstawicieli 

użytkowników oraz stowarzyszenia o charakterze lotniczym. 

2. Zorganizowanie na dzień 1. Października b.r. „III Małego Pikniku Lotniczego” dla młodzieży i dzieci w 

wieku szkolnym. 

3. Przejęcie przez Ligę lokalu w Instytucie Lotnictwa na cele prowadzenia modelarni lotniczej. Będzie 

to więc pierwsza modelarnia LPPL. 

4. Przygotowanie do wydania II Biuletynu LPPL. 

 

Szczególnie prosimy wszystkich członków o osobiste uczestnictwo w wyżej wymienionym seminarium. 

Zachęcamy również wszystkich członków Ligi posiadających dzieci w wieku szkolnym o zachęcenie ich do 

wzięcia udziału w „Małym Pikniku Lotniczym”, który w tym roku będzie szczególnie ciekawy ze względu na 

obecność profesjonalnego symulatora szybowcowego z zamontowaną kabiną szybowca. Szczegóły 

dotyczące seminarium oraz Pikniku przedstawiamy w załączonym zaproszeniu i plakacie. 

 

O ważności seminarium nie rzeba tłumaczyć, a udział wszystkich członków uważamy za obowiązkowy. 

Prosimy o zgłaszanie się wolontariuszy do pomocy w organizacji seminarium. 

 

Przypominamy numer konta w banku „Lukas”:  07 1940 1076 3090 5087 0000 00009 

Składki wynoszą odpowiednio: 

• Członkowie zwyczajni 36.- zł. na półrocze (72 zł. na rok). 

• Członkowie młodzieżowi do 18 lat lub uczący się – 18 zł. na półrocze  (36 zł. na rok) 

• Członkowie wspierający  300.- zł na rok. 

W adnotacjach przelewu prosimy o podanie,  którego okresu dotyczy wpłata. 

 

 

   
W imieniu Zarządu 

 
Prezes 

Andrzej Rudiuk. 
 


