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KOMUNIKAT 15 

 

Drogie Koleżanki i Koledzy, Członkowie Ligi. 

 

W najbliższym czasie mijają dwa ważne jubileusze naszego Stowarzyszenia: 21 października mija 5 

lat naszej działalności, zaś 19 listopada – rok nowej kadencji władz LPPL. Informację na temat 

naszej pracy w tym czasie przedstawiliśmy w Biuletynie nr 4, lecz aby była ona kompletna należy 

dodać, że po Wielkim Pikniku Małego Lotnictwa współorganizowanym wraz z Muzeum Techniki i 

Przemysłu NOT, współorganizowaliśmy jeszcze Festiwal Książki Lotniczej. 

 

Obecnie, z okazji wyżej wspomnianych rocznic, organizujemy I Walne Zebranie Członków Ligi 

połączone z Kongresem Modelarzy Stolicy. Liczymy na obecność na Kongresie licznych gości 

zarówno z kręgów modelarskich jak i władz instytucji, od których możliwość uprawiania tego 

sportu zależy. Kongres modelarzy i I Walne Zebranie członków Ligi będą miały miejsce w Urzędzie 
Dzielnicy Warszawa Włochy m. st. Warszawa, Al. Krakowska 257, Sala 205 piętro II, 21 listopada 
2014 r. o godz. 14:00 (Kongres) oraz o godz. 17:30 (Walne Zebranie).  
 

Z kolei następnego dnia, 22 listopada o godz. 18:30, zostanie w związku z pięcioleciem działalności 

odprawiona Msza Św. w Kościele Matki Bożej Loretańskiej  - Patronki Lotnictwa Polskiego przy 
ul. Hynka 4 w intencji pomyślnego rozwoju Ligi Przyjaciół Polskiego Lotnictwa jak również w 

intencji poległych pilotów i załóg doświadczalnych. Po mszy św. pod tablicą upamiętniającą 

poległych pilotów doświadczalnych oraz doświadczalne załogi badawcze zostaną złożone kwiaty 

oraz odbędzie się Apel Poległych. 

 

Na te wszystkie uroczystości oraz spotkania serdecznie zapraszamy. Przypominamy jednocześnie, 

że obecność Członków Ligi na Walnym Zebraniu jest obowiązkowa. 

 

 

Sekretarz Ligi 

 

 

Adam Dziubiński. 

 Prezes Ligi 

 

 

Andrzej Rudiuk. 

 

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. 


