
IMPREZY SEZONU LETNIEGO 

Letni sezon otworzy w Muszynie wspólne puszczanie wianków na Popradzie. 
Odbędzie się ono, połączone z konkursem na najładniejszy wianek - 23 czerwca 
w godzinach wieczornych nad Popradem; 

- w dniach 28-30 czerwca - „Dni Muszyny” - impreza, w programie której 
przewidziane są występy zespołów regionalnych, spotkania z twórcami regionalnymi, 
pokaz modeli latających przygotowanych przez klub modelarski „Zefirek”. 

- w dniach 23-25 sierpnia -jarmark muszyński. Będzie można posłuchać i obejrzeć 
zespoły ludowe, zrobić zakupy na handlowym kiermaszu, spotkać twórców 
ludowych 
i nieprofesjonalnych. 

- na zakończenie sezonu - tradycyjna już impreza - „Jesień Popradzka”. W tym 
roku odbędzie się ona 19 października. Będą także prezentować się zespoły regionalne, 
twórcy ludowi i nieprofesjonalni. 

Podczas całych wakacji planowane są w Ośrodku Kultury dyskoteki. 
* * *  

Klub Modelarski „Zefirek” proponuje: 12-16.9. w Łososinie Dolnej - Między-
narodowe Zawody Modeli Kosmicznych, które m.in. organizować będzie Zefirek, 
a w których udział zapowiedzieli reprezentanci RFN, Szwajcarii, Holandii, Czecho-
słowacji, Anglii. Bezpośrednio po ich zakończeniu - w Muszynie spotkanie 
dawnych i obecnych modelarzy. Przez mury pracowni przewinęło się ich ponad 
trzystu. 

*  *  *  
Zawody Wędkarskie rozpoczynają w dniu 11 maja (zawody mucho we) o Mi-

strzostwo Koła. 29.6 rozegrane zostaną towarzyskie zawody gruntowe, a na zakoń-
czenie sezonu - 21.9 - także towarzyskie zawody gruntowe, natomiast 6.10 rozegrane 
zostaną Ogólnopolskie Zawody Muchowe „Lipień Popradu” (od Muszyny do 
Piwnicznej). 

* * *  
Bibioteka: mieści się w Rynku. Czynna jest w: 
poniedziałki 9-16 
wtorki 10-18 
środy 10-18 
czwartki dzień wewnętrzny 
piątki 10-18 
soboty 9-15 
dział młodzieżowy pracuje od godz. 10-16 (oprócz czwartków i sobót) 
we wtorki o 15.30 i soboty o 11.00 - filmy video dla dzieci, w środy o 15.30 i soboty 

o 16.00 - filmy video dla młodzieży. 
Oprócz tego w Bibliotece w lipcu czynna będzie wystawa: Muszyna w fotografii, 

a w sierpniu wystawa malarstwa twórców amatorów z Muszyny. Także w bibliotece 
można dowiedzieć się o datach darmowych wycieczek z przewodnikiem turystycznym.

 39




