
Leszno, dnia 24.02.2016r. 
 

 
 

Członkowie   
Koła PZF przy –SPINKO-Sp. z o.o 
w Lesznie 

 
 
K O M U N I K A T   Nr 1/2016 r. 
 
 

1) W dniu 17 lutego br. (o czym informowałem Koleżanki i Kolegów) odbyło się w 

naszym Kole Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze z jubileuszem 30-lecia 

powołania naszego Koła. Dokonano wyboru osobowego Zarządu, który wg stanu 

prawnego na 17.02.2016 r. przedstawia się następująco: 

 
 Prezes       - kol. Zdzisław Glapiak 

 Sekretarz 
(z powierzeniem czynności dotyczących  - kol. Grzegorz Antoniak 
 składek członkowskich) 
 Członek      - kol. Jan Prałat 

 Członek      - kol. Władysław Konarkowski 

 Przewodniczący Komisji  
Rewizyjnej     - kol. Krzysztof Kołodziej 

 Członek Komisji 
Rewizyjnej     - kol. Piotr Płóciniczak 

  
Delegatem na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Okręgu Wielkopolskiego PZF w 

Poznaniu został wybrany kol. Zdzisław Glapiak. 

 
2) Przypominamy, że Koło nasze posiada stałą siedzibę  

Adres: Leszno, ul. Prochownia 25B (z boku Przedszkola) 

 w pomieszczeniach Koła Emerytów i Rencistów –SPINKO- Sp.z o.o. 

 

  Dni i godziny urzędowania: ustalono na każdy 

DRUGI i OSTATNI wtorek miesiąca od godz.1700 do 2000. 

 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY 



 
3) W dniach i godzinach wymienionych w punkcie 2) niniejszego Komunikatu można 

uzyskać wszelkie informacje dotyczące bieżącej pracy naszego Koła PZF pod 

numerem telefonu (65) 520 28 38 (telefon czynny od godz. 1700 do 1900). 

 

4) Dla ułatwienia komunikowania się podajemy numer telefonu. 

Kol. Zdzisław Glapiak - Prezes Koła - nr tel. kom. 519 304 627 

 

5) Posiedzenia Zarządu naszego Koła są posiedzeniami otwartymi dla każdego członka 

naszego Koła. 

Spotkania ujęte w punkcie 2) niniejszego komunikatu są równoprawnymi 

posiedzeniami Zarządu Koła. 

 

6) W miesiącu marcu br. będzie rozdzielony abonament filatelistyczny za I kw. 2016 r. 

 na zasadach takich jak dotychczas. 

 

O ile ktoś już obecnie posiada, a dotychczas nie posiadał adresu e-mail, proszę o 

ewentualne jego podanie, za co z góry dziękuję. 

Wyjaśniam, że bez zgody właściciela adresu e-mail, nie zostanie on udostępniony 

osobom trzecim – postronnym. Każdorazowy e-mail jest li tylko kierowany do 

jednego odbiorcy. 

SERDZECZNIE ZAPRASZAMY 

 

Załączamy filatelistyczne pozdrowienia  

       Za Zarząd Koła 

               Zdzisław Glapiak 


