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Walne zebranie sprałozdav,,czo-,q,borcze dć]egató ń, okięgu Wielkopoiskie8o
klóre odb}ło się 9 lulego br. Dokonało ńyboru now],,ch ,,r,ładz okięgu.
Pl,ezesenr został ponorłrrie Bogunil Cicsiclski
}iurrkcję wiceprezesów pŃ,lią:

PZi.

Kol. czesła\łJalkowski Prezes Ko}a PZl. ..lv,ietalplast-LeśZb" z Lęsma
jasicki z Poznanja

i<ol. Bronisław

Kol. Jerzy Glabiak został potroparie §ekretaEem
Kol. Jer4y Gwnny zośałskarbniłjem

ż naszego koła Kol. Zdrsłav G]apiak został Przewodriczącym okięsolvej Komisji
Rewizyjnej,

XVIII Zjażd Polskiego Zwi&ku Filateli§tów odĘdże się w Ciechocinku o przebiegu,
którego poinformujemy koleżoki i kolegów w pójłriej§zych komudkatach.

2.

Walne zebranię delęgatów Okręgu WielkopoIskiego podjęło uchwałę dotyczącą
vysokości składek cżonkow§kich, któfa od rolr:u 2002 rł1.liosi 40,00zŁ dla plg@iąqyqb
dla
Prośimyo terminowe regulowanie składek człolkowskich.

b.

].

w toku 2002 na ierenie taszego okęgu Wieikopolskiego tĘdą organizowatre d,,ł-ie
okręgoq€ W]]sta§y Filatelislycżne,
Będą to \łystań_.r' I I l stopnia i odĘdą się u Między-chodzie rł. tenrinie
01-08 czefu.ca 2002r. i§ Margoninie.,\, tenninie 0l -l0 pździemika 2002i.
W dniach 1 1-I9 maja w Costlrliu odbędzje się ,.Tydzień Kolekcjone,ra'' połączolry
z okoIicznościowąrłl sta-wą fllatelisti,czną z oka,zji ,ł5-Lecia Koła GosRń PZF,
{

Szczegóło,w1 Plan rvystań,, spotkań, impr€z i zjaz_dóo
przesyłany w zalączeniu do niniejszego komunikatu).

opubl.

..

Filaielista"

,..]I

3/2002r.

2

4.

Ogólnopolski spotkania rvl,miennc rr, Domu Kultuq; .,Na Skarpie'' .§, Pożnani*
Os. Piastolłskie 10.ł odbędą się zgodoie z planem ri,,terminach: i t inaja. 3 czelwca.
1.1 rłrześnia,J 2 pździemika, 23 listopada i ] 4 giiidnia 2002r. Spolkania tilłają od
godzin:, 9.00 do godziny t 3.00, Kolo Poznań N{iasto jako ich organiżatói seidecznie
zapiasza nie tylkc fiiatelistórv.

5

PE]ł§ĘłślqbśZę§lqchołianinaskupiając) 1ilatelistó\ł, i filuineiiistó.*,
tćnatyką legioni,i częstoclro\"-skiego, R€Ellarnin
wglądu lv naszl-m kole,

ó.

zaintereso.ń,an,ych

Klubu i ,wzór deklaracji zrajd-iiją się rjo

InforfiujeDy, że koło Miejskie PZF § Lesznie organizuje (przez całv rok 2Cc2)
spotkania $,vńienll€ w każdy czwartek o,1 godż. t3.oO do 20.00 \\, pomiesżczelriacii
OśrodkaKuItury przy ulicy }.Iaruto\łicża(U§ACA: ł,chodzi się od uljcy Aplekar§kiej,
II i}iętio).

7.

Przy1lonŃratny" że Koio nasże pósia.ia stałą siedziĘ:

j!llę§: Leszlo. ul, Dąbiowskiego NI -15a
(,,v porilieszczcniach Koła Errreqtórv i ReIrcistół

sPiNKo spółka

Z o,o.)

Dni i gqi|zinv

urżedoŃalli!: Listalo o ia ostatfi wtoiek iliesiąca
do Poiiż. 20.00
Pldajenry G.R.AEIK otwa."Ęvoh po§iąLąi Zatządu Koła PZF w 2002r
30,04.2002r.

]j.06.2002r.
27.03,2002r,
21 .a9 .2aa2t.
29 .10.20o')t

.

2.2002i.(Łajątkc,,i,o)
(O e,*,entuaiirl-ch zńanach po rvia,ioiińry oddziehyrn Korniuńatcr,i,)
i 7.

j

SERDECU NłE ŻAP R sZAniY

(W wlżej wyrlienionlch dniacil i godZiriach .noźna dzvskać wszślkie
ilrtJrma.,je .J,tiiza.. bieżar rj prai5 lIirszig,l Koia l,/ i poJ,,unrrelil
teieionu: 520-28-3E (cł-nny o<i goriz. 17,00 do 20,00).

Z iilatelist_v- cznymi pozdro ł ieni
Za ZaIząd Koła PZF

PzF
Glap

