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                                                                      Koleżanki i Koledzy !

Już 45 lat minęło  

Pamiętacie te nasze młodzieńcze, szkolne lata 1968-1972? Pamiętacie te nasze 
spotkania po 20, 30, 35, 40 latach? Warto i trzeba spotkać się z okazji ukończenia 
szkoły 45 lat temu.
Wszystkich serdecznie zapraszamy! 
Zjazd rocznicowy odbędzie się 3 czerwca 2017r. 

-  godz. 15.oo - Msza Święta w Kościele Świętej Trójcy
-  godz. 16.oo - spotkanie w Liceum Ogólnokształcącym Nr 1(będzie można 
kupić książkę pt. „Księga absolwentów I L.O w Radzyniu Podlaskim (1945-
2015)” cena 50zł. Na stronie internetowej I L.O. w Radzyniu Podlaskim 
w zakładce - Stowarzyszenia Przyjaciół I L.O.(SPILO) zamieszczony jest 
„Regulamin Konkursu "Moje liceum - wspomnienie" 
-  godz. 17.oo – odwiedzenie grobów na cmentarzu parafialnym i komunalnym
-  godz. 18.oo – wyjazd do Firleja
-  godz. 19.oo – zakwaterowanie ( Ci, którzy będą nocowali )
-  godz. 20.oo – spotkanie towarzyskie na tarasie Ośrodka Wypoczynkowego 
MARTA

Spotkanie towarzyskie odbędzie się wspólnie z członkami Klubu Żeglarskiego 
Korab, którzy od wielu lat organizują rozpoczęcie sezonu. Spotkaniu towarzyszy 
zespół szantowy „Hiszpańskie Dziewczyny”.

Rezerwacja noclegów we własnym zakresie:
1. O.W. Marta, Firlej, ul. Wczasowa 3, kontakt Jadwiga Bogusz tel. 508 327 633, 
informacje o ośrodku pod linkiem
https://e-turysta.pl/osrodek-wypoczynkowy-marta-firlej-154442.html?kl=1

2. Ośrodek Sportów Wodnych POLESIE, Firlej, ul. Wczasowa 4,
informacje o ośrodku i rezerwacja miejsc noclegowych pod linkiem:
https://e-turysta.pl/osrodek-sportow-wodnych-polesie-firlej-110055.html?
idw=15868150-duk

Oba ośrodki sąsiadują ze sobą. 

https://e-turysta.pl/osrodek-wypoczynkowy-marta-firlej-154442.html?kl=1


Kosztorys:
- Msza – 100zł.
- Kwiaty dla profesorów, znicze na groby – ok. 200zł.
- Nagranie dla każdego płyty DVD z aktualnym wyglądem Radzynia Podlaskiego – 
300zł.
- Spotkanie towarzyskie (konsumpcja – danie obiadowe, przekąski, wędlina, sałatki, 
pieczywo, gorące i zimne napoje + Zespół – 60zł. od osoby (alkohol we własnym 
zakresie).
- Jeśli przybędziecie na spotkanie i będziecie własnym samochodem to czy będziecie 
mogli przygarnąć innych podczas wyjazdu na cmentarze i do Firleja a jeśli tak to ile 
osób?

Zgłoszenia do 20 maja 2017r. na adres poczty elektronicznej Zbyszka Wojtasia: 
zbynek18@gmail.com 
Przy zgłoszeniu podajcie swój adres poczty elektronicznej, aktualny numer telefonu.

Wpłaty w tym samym terminie w wysokości 100 zł. prosimy dokonać na konto 
Ewy Melchior:
88 8046 0002 3001 0104 5552 0001 

Komitet Organizacyjny:
IVa
Ewa Melchior – 606 336 432 
IVb
Elżbieta Janowska-Mysłowska 502 442 919
Włodek Melchior 604 274 396
Zbyszek Wojtaś 604 617 305 /zbynek18@gmail.com/

Wszelkie pytania czy też propozycje prosimy kierować do w/w.

Ważne – przekażcie informację o organizowanym spotkaniu koleżankom i kolegom, 
do których macie kontakt.

P.S.
W niedzielę, jeśli warunki żeglarskie pozwolą będzie można skorzystać z rejsu 
żaglówką  po J.Firlej oraz z dwóch kajaków będących własnością K.Ż. Korab.

                                                                                                  Do zobaczenia
                                                                                             Komitet Organizacyjny


