SPAM POSŁANIEC Jesień 2013

Posłaniec dobrych i ważnych wiadomości dla członków oraz sympatyków
Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny
1. Daty, o których prosimy pamiętać, spotkania, na które zapraszamy:
15 listopada 2013 roku – zgodnie z zapowiedzią przypominamy, że o
godzinie 18 w Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (Aleja Na
Skarpie 27) odbędzie się spotkanie Towarzystwa Karpackiego, w trakcie
którego przedstawimy temat „ Almanach Muszyny dla Małej Ojczyzny w 725.
rocznicę pierwszej znanej pisemnej wzmianki nazwy Muszyna”. Zapraszamy
ze znajomymi zainteresowanymi nawiązaniem kontaktu z nami lub Muszyną,
albo jednym i drugim!
6 grudnia 2013 roku – Stara Lubowla, godzina 18 – Uroczyste spotkanie z
okazji jubileuszu X-lecia Stowarzyszenia Amos, doroczny koncert
stypendystów Stowarzyszenia AMOS i Funduszu Stypendialnego Almanachu
Muszyny z okazji święta miasta Stara Lubowla. Będziemy organizowali
wspólny transport z Muszyny do Starej Lubowli. Wyjazd z Rynku w Muszynie
o godzinie 16.30. Zainteresowanych udziałem prosimy o sygnał na nasz
email.
7 grudnia 2013 roku – Muzeum Państwa Muszyńskiego, godzina 16 spotkanie organizacji pozarządowych Doliny Popradu na temat koordynacji
działań na rzecz promocji regionu w ramach inicjatywy „Spina Popradu”
1 stycznia 2014 roku – Muzeum Państwa Muszyńskiego w Muszynie,
godzina 17 – Spotkanie Noworoczne członków i sympatyków Stowarzyszenia
Przyjaciół Almanachu Muszyny.
1 marca 2014 roku – Muzeum Państwa Muszyńskiego w Muszynie, godzina
16 – Zebranie Sprawozdawcze SPAM. Ponadto: przed zebraniem o godzinie 9
spotkanie narciarzy przy wyciągu na Szczawniku, po zebraniu o godzinie 19
składkowa rodzinna kolacja z potańcówką na zakończenie karnawału w „Willi
Trela”.
2 maja 2014 roku – Ogród Wandy w Muszynie, godzina 19, doroczne
spotkanie z okazji Dnia Flagi – stroje biało-czerwone mile widziane.
2. Miło nam poinformować, że z tak zwanego 1% zebraliśmy 8.770 złotych;
wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy! Kwota ta, zgodnie z naszymi
zapowiedziami, przeznaczona zostanie w połowie na Fundusz Stypendialny
Almanachu Muszyny, a w połowie na wsparcie wydawania rocznika "Almanach
Muszyny".
3. Bożena przypomina, że tekę redakcyjną XXIV rocznika „Almanach Muszyny”
zamyka 28 lutego 2014 roku.
4. Członków SPAM, którzy zapomnieli o tym statutowym obowiązku, serdecznie
prosimy o uregulowanie do 31 grudnia 2013 roku składek członkowskich (25
złotych rocznie), konto: Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny, numer:
42 1020 3453 0000 8002 0175 8820 – z adnotacją „składka członkowska”.
5. Informacje o bieżących i minionych wydarzeniach publikujemy na naszej
stronie, zamieszczamy także protokoły z posiedzeń zarządu SPAM. Posiedzenia
są otwarte dla wszystkich zainteresowanych.
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