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KOMUNIKAT 10
Drogie Koleżanki i Koledzy, członkowie LPPL
Dnia 21 października 2012 r. minie 3 lata od czasu zarejestrowania naszego stowarzyszenia – LPPL.
Oznacza to, że zgodnie ze Statutem kończy się kadencja zarówno Władz Ligi, jak i Komisji Rewizyjnej.
W związku z tym w dniu tym odbędzie się Uroczysty Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy naszego
Stowarzyszenia. cędzie to dla nas bardzo ważne spotkanie które zadecyduje o dalszych losach Ligi. Dlatego
prosimy o zarezerwowanie czasu na ten dzień, by wszyscy członkowie Ligi wzięli w nim udział, a ci, którym
sprawa Polskiego Lotnictwa leży szczególnie na sercu, włączyli się bardziej aktywnie do współpracy,
ewentualnie zgłaszali siebie i swoich kandydatów do nowych władz stowarzyszenia.
Zanim to jednak nastąpi, „stary” zarząd planuje cztery następujące wydarzenia:
Otwarte zebranie (nie tylko dla członków) poświęcone rzetelnej ocenie problemu „Irydy”, dn.
20.04.2012r (piątek). Prelekcję na temat wygłosi główny konstruktor samolotu I22 „Iryda”, p. mgr inż.
Włodzimierz Gnarowski. Spotkanie odbędzie się w gmachu Technikum Lotniczego przy ul. Gładkiej 16,
o godz. 14:30.
Krajowy Przegląd Polskich Bezzałogowych Systemów Latających organizowany przez LPPL i Muzeum
Techniki w siedzibie Muzeum w Pałacu Kultury i Nauki przy pl. Defilad 1, w dn. Od 22 do 27 maja b.r.
pod patronatem Dziekana wydziału MEiL PW i Dyrektora Instytutu Lotnictwa
IV Towarzyskie Zawody Małych Śmigłowców, w sobotę 9 czerwca o godz. 13:00 , również na terenie
wspomnianego Technikum nr 9. Lotniczego przy ul. Gładkiej.
IV Mały Piknik Lotniczy pod hasłem „Sporty lotnicze”, w sobotę 22 września b.r. o godz. 11:00 także
na terenie Technikum nr 9.
Z wielką prośbą zwracamy się do wszystkich członków Ligi którzy do tej pory nie przyczynili się
finansowo do działania Ligi o uregulowanie swoich składek . Przypominamy numer konta w banku „Crédit
Agricole”: 07 1940 1076 3090 5087 0000 0000. Składki wynoszą odpowiednio: członkowie zwyczajni – 72.zł. /rok, członkowie młodzieżowi (do 18 lat lub uczący się) – 36.- zł. / rok i członkowie wspierający - 300. zł /
rok.
Podajemy do wiadomości że powstała oficjalna strona Ligi Przyjaciół Polskiego Lotnictwa na serwisie
społecznościowym Facebook. Zapraszamy do odwiedzania i komentowania.

Wszystkim naszym Członkom i ich Najbliższym życzymy zdrowych,
spokojnych i radosnych Świąt Wielkanocnych!
W imieniu Zarządu
Prezes
Andrzej Rudiuk.

