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KOMUNIKAT 20

Drogie Koleżanki i Koledzy, Członkowie Ligi.

Obchodzimy więc mały jubileusz – 20 komunikatów. Dwie kadencje LPPL mamy już za
sobą. Szczegółowy raport z działalności Ligi został przedstawiony w Biuletynie 6 (w załączeniu).

W III kadencji, pomimo niemożności uzyskania zatwierdzenia postanowień 6-go Walnego
Zebrania LPPL w sądzie KRS XIII, przeprowadzono wspólnie z byłym gimnazjum nr.114 i przy
udziale Aeroklubu Warszawskiego, szereg przedsięwzięć o charakterze popularyzującym lotnictwo
polskie. Miało to miejsce na spotkaniach z młodzieżą szkolną i mieszkańcami dzielnicy Warszawa-
Włochy, szczególnie Okęcia.
Między  innymi  zorganizowano  Małe  Pikniki  Lotnicze  o  tematyce:  szybowcowej,  balonowej,
spadochronowej  i  paralotniowej.  Tam  też  przeprowadzono  szereg  turniejów  i  zawodów
nawiązujących do historii polskiego lotnictwa. 
Zorganizowano również szereg wycieczek dla młodzieży szkolnej, a mianowicie do:
- Instytutu Lotnictwa
- Aeroklubu Warszawskiego
- Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
- I Bazy Lotnictwa Transportowego
Zorganizowano również przy współpracy z Dyrekcją Szkoły – Szkolne Koło LPPL. Dodatkowo
powstał zespół zawodniczy złożony z członków koła i modelarzy z Modelarni LPPL w Instytucie
Lotnictwa, który to zespół bierze udział w Zawodach Szybowców Halowych w klasie F1N i odnosi
wiele sukcesów.

Obecnie pragniemy zorganizować towarzyskie spotkanie, na które zapraszamy wszystkich
członków Ligi. Spotkanie odbędzie się w budynku Technikum Lotniczego przy ulicy Gładkiej 16,
w  poniedziałek  15 stycznia  2018 r.  o  godzinie  15:30.  Na spotkaniu  chcemy omówić  bieżącą
działalność  Ligi  oraz  przedyskutować  wiele  możliwych  propozycji  rozwoju  naszego
stowarzyszenia. 
Istnieje możliwość zorganizowania wycieczek do zakładu PZL-Okęcie i na wieżę kontroli lotów
Polskiej  Agencji  Żeglugi  Powietrznej.  Jest  to  uwarunkowane jedynie  ilością  zgłoszeń (min.  15
osób)  ze  strony  członków.  Razem  z  komunikatem  przesyłamy  Biuletyn  nr  6 z  raportem  z
działalności Ligi za zakończone dwie kadencje. 
Podajemy również stan zadłużenia w opłacaniu składek członkowskich prosząc o ich uzupełnienie. 

Korzystając  z  okazji  zbliżających  się  Świąt  Bożego  Narodzenia  i  Nowego  2018  Roku,
życzymy Członkom Ligi  wesołych,  zdrowych,  pełnych miłości  i  pokoju  świąt  oraz  pomyślnego
2018 roku.
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