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Warszawa, 14 marca 2017 r. 

 
KOMUNIKAT 19 

 
Drogie Koleżanki i Koledzy, Członkowie Ligi. 

 
 Dnia 28 stycznia b.r. miało miejsce Walne Zebranie Sprawozdawczo — Wyborcze Członków 
LPPL, o którym wszyscy członkowie czynni byli powiadomieni. Mimo to, charakteryzowało się ono 
żenującą frekwencją - w liczbie osób 14. Fakt ten jest bardzo zdumiewający, ponieważ było to 
podsumowanie działalności Ligi przez całe dwie kadencje, albo przez 7 lat istnienia Ligi, od jej 
założenia.  
  
 Ze względu na potrzebę wprowadzenia zmian w statucie, nie pomogło przeprowadzenia 
zebrania w najbliższym kolejnym terminie, gdyż wówczas do przeprowadzenia uchwał obowiązuje 
ściśle liczba 1/5 wszystkich członków. Sytuacja jest o tyle ciężka, że nawet zwołanie 
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania nie gwarantuje tej minimalnej liczby obecnych. Jesteśmy 
zmuszeni, zgodnie ze Statutem, zmniejszyć listę członków o uchylających się od opłacania składek 
członkowskich do wymaganej liczby członków, co wydaje się możliwe.  
 
 Na tym Walnym Zebraniu, zgodnie z regulaminem wynikającym ze Statutu Ligi, wybrano 
nowego prezesa, komisję rewizyjną, zarząd, który wewnętrznie miał dokonać obsady stanowisk w 
terminie późniejszym. Po późniejszym ukonstytuowaniu sie Zarządu, skład nowych Władz LPPL jest 
następujący:  
 

Prezes:   Piotr Jaśkowski 
Wiceprezesi:   Beata Rząca, Andrzej Rudiuk 
Sekretarz:   Adam Dziubiński 
Skarbnik:   Zbigniew Czerwiński 
Członkowie Zarządu: Andrzej Berezowski, Marian Gąsiorowski;  

Waldemar Kołakowski, Dariusz Pliszka 
Komisja Rewizyjna: Krzysztof Czaporowski, Kazimierz Czesnar, Rafał Żurawski 

  
 W najbliższym czasie zostanie wydany 6. Biuletyn LPPL, w którym zostanie przedstawiona 
całkowita działalność LPPL, od początku istnienia aż do Walnego zebrania w dniu 28 stycznia b.r.  
 
W związku z 7-mą rocznicą istnienia Ligi, licząc od I-go Zjazdu Założycielskiego, 20 marca 2017r.  
(poniedziałek) o godz. 17:30 , w kościele Matki Bożej Loretańskiej — Patronki Lotnictwa Polskiego 
ul. Hynka 4A, zostanie odprawiona Msza św. za żywych i zmarłych członków Ligi Przyjaciół 
Polskiego Lotnictwa i o pomyślny rozwój Stowarzyszenia. Szczególnie zostaną wymienieni zmarli 
członkowie. Zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia a szczególnie rodziny Zmarłych.  
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 Z uwagi na tak duży spadek zainteresowania działalnością Ligi, zapraszamy wszystkich 
członków, którym sprawa Polskiego Lotnictwa i jego przyjaciół leży na sercu, na inauguracyjne 
spotkanie w nowej kadencji, w celu szerokiej dyskusji nad przyszłością i ramowym programem Ligi. 
Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 24 kwietnia 2017r. o godz. 17:00, w budynku Technikum 
Lotniczego, przy ul Gładkiej 16. Niezależnie od tego, prosimy wszystkich zaangażowanych 
członków o nadsyłanie na adres Ligi, swoich uwag na temat dotychczasowej działalności 
stowarzyszenia, a także wszelkie propozycje na przyszłość.  
 
 

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. 


