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KOMUNIKAT  ZARZĄDU 
nr  2/2008 

 

Koleżanki  i  Koledzy 

Zarząd Towarzystwa podjął jednomyślnie decyzję o 
przygotowaniach do zwołania Walnego Zebrania  
w dniu 4 października 2008 r. (sobota) o godz. 
17:00.  

Cel  Walnego  Zebrania 

Walne Zebranie będzie miało charakter nad-
zwyczajny i będzie poświęcone w całości podjęciu 
uchwały w sprawie uzupełnień w statucie, które są 
konieczne ze względu na: 

1. dostosowanie zapisów do faktycznego obszaru 
działalności, 

2. zamieszczenie w tekście statutu zapisów za-
pobiegających zbędnym dyskusjom na przy-
szłych Walnych Zebraniach (np. dotyczących 
skrócenia kadencji), 

3. doprecyzowanie zapisów dotyczących postę-
powań wewnątrz organizacyjnych, albowiem 
dotychczasowe wystarczająco nie zapobiegają 
dokonaniu swoistego „zamachu stanu”. 

Czas  trwania 

Ze względu na jeden punkt porządku obrad (poza 
czynnościami proceduralnymi) Walne Zebranie nie 
powinno trwać dłużej niż 30 minut. 

Miejsce 

Miejscem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania bę-
dzie ośrodek „Szambelan” w miejscowości Łacha 
nad Zalewem Zegrzyńskim koło Serocka. Adres 
witryny internetowej ośrodka: 

http://www.owsz.com.pl/  

Walne Zebranie odbędzie się w trakcie sobotniego 
poobiedniego spotkania w czasie imprezy „Zakończe-
nia Sezonu” – szczegóły są zawarte w Kalendarzu 
spływów - LATO 2008. 

Program  i  materiały 

Program IV Walnego Zebrania (Nadzwyczajnego) 
Towarzystwa Polska-Litwa-Łotwa-Estonia oraz wszelkie 
niezbędne jego uczestnikom druki wraz z nową wersją 
statutu (do uchwalenia), gdzie proponowane uzupeł-
nienia zapisano pogrubioną kursywą, zamieszczone są 
w witrynie internetowej TPLŁE. 

 

Koszulki  Towarzystwa 
Wyprodukowaliśmy koszulki firmowe Towarzy-

stwa. Naszym zdaniem prezentują się całkiem przy-
zwoicie. Ich przybliżony z konieczności wygląd jest do 
oceny pod następującymi adresami w Internecie: 

http://picasaweb.google.com/jan.kramek/Koszulki 

Rozprowadzaniem koszulek wśród członków 
Towarzystwa zajmują się prowadzący tegoroczne im-
prezy oraz Zarząd, a w nim przede wszystkim Kol. 
Barbara Trzpil „Cuma” – kontakty: 

tel.:     0-22  672-60-26, 604  88-47-47 

e-mail: cuma12@wp.pl 

Ze względu na duże zainteresowanie z jakim spo-
tkała się nasza inicjatywa, przewidujemy wyproduko-
wanie drugiej serii koszulek z analogicznym nadrukiem 
ale na ciemniejszym, bardziej ochronnym podkładzie. 

 
Z koleżeńskim pozdrowieniem 

 

Zarząd  TPLŁE 

wszystkie podpisy 

Warszawa, dnia 7 maja 2008 roku 

 

 

 


