NASZE SPRAWY
W ramach działalności statutowej oraz realizując Uchwały II Zjazdu w ostatnim czasie przekazaliśmy następujące kwoty na kościoły i działalność charytatywną dla naszych Kresów:
- podczas zjazdu rodzin osadników grodzieńszczyzny przekazano kwotę 300
USD na rzecz ZPB (Związek Polaków na Białorusi), kościół w Żydomli i na
opiekę nad grobami bestialsko zamordowanych 22 i 23 września 1939 r osadników z osady wojskowej Budowla i Lerypol.
- dla kościoła w Łucku kwotę 200 zł. (w tym 130
zł zebrane do puszki
podczas II Zjazdu)
- na remont dachu kościoła
w Drochobyczy - Truskawcu
równowartość
300 USD czyli 1260 zł.
- za 2000 zł. zakupiliśmy
artykuły spożywcze (cukier, olej, mąka, makaron, ryż, masło itp. oraz
słodycze) na paczki świąteczne dla polskich dzieci
na Białorusi i przekazaliśmy do Towarzystwa Miłośników Wilna i Grodna
które
organizowało
transport
- 300 USD na kościoły w
Równem i Kostopolu.
Obok zamieszczamy podziękowanie ks. Władysława Czajki
***
8 stycznia br. w Klubie Oficerskim przy ul. Rakowieckiej 7 odbyło się spotkanie opłatkowe. Wśród przybyłych na spotkanie serdecznie witaliśmy: Panią Marię
Gabiniewicz - sekretarza Fundacji Archiwum Fotografii Tułaczy, Pana Stanisława
Mitraszewskiego - Prezesa Federacji Organizacji Kresowych, oraz Pana Tadeusza
Wawrzonka - Prezesa bratniego Stowarzyszenia Wołyniaków. Po podzieleniu się
opłatkiem i życzeniach pomyślności w nowym 2000 roku wszyscy wspólnie śpiewali kolędy.
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***
Witamy w naszym gronie nowych członków:
Aniela Bugaj z/d Duśko
Zofia Dróżka Cendrowska
Alfreda Ferschke z/d Winter
Jerzy Grzelak
Janina Pawłowska z/d Wołkołowska
Bolesław Stromski
Tadeusz Szczygielski
Maria Szostek

Legionowo
córka osadnika
urodzona we Lwowie
kol. Podryże
córka osadnika
Polesie
wnuk osadnika
Zacierzewo
córka osadnika
Radziwiłłów
bratanek
osada Jazłowce
syn osadnika
Niedźwiedzie
córka osadnika

Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Kanada
Polska

***
Przepraszamy niżej wymienione Panie za błędy w wykazie uczestników Zjazdu
zamieszczonym w nr 4/99 Kresowych Stanic - poniżej podajemy poprawione dane:
Alina Badyło z/d Basińska
Helena Cheek z/d Kozioł
Żórawska Marzena z/d Mikke

osada Leśno
Armatniów
Kościuszków

córka osadnika
córka osadnika
wnuczka osadnika

***
Przypominamy wszystkim o płaceniu składek, o możliwości całkowitego lub
częściowego zwolnienia z opłat (o czym pisaliśmy w Naszych Sprawach w nr
4/99). Miesięczna składka członkowska wynosi 2 zł.
Apelujemy do wszystkich naszych członków i sympatyków o prenumeratę
kwartalnika Kresowe Stanice - opłata roczna 20zł, naprawdę nie jest wysoka a
gwarantuje szybką informację o nas i pewny kontakt
***
Autorką motta na II Światowy Zjazd Rodzin Osadników jest Pani Zofia Rosińska.
***
Terminy zebrań:

· Walne zebranie sprawozdawczo wyborcze - 29.04.2000, godz. 10.00

· Terminy miesięcznych zebrań Zarządu w każdy ostatni roboczy poniedziałek
miesiąca godz. 16.00. W najbliższym czasie zebrania odbędą się 28.II i 27.III.
Wszystkie zebrania odbywają się w Warszawie na ul. Rakowieckiej 7.
Zarząd Stowarzyszenia zaprasza wszystkich naszych członków do wzięcia
udziału w zebraniu sprawozdawczo wyborczym. To, jaki zarząd zostanie wybrany,
będzie rzutowało na pracę stowarzyszenia w najbliższych latach.
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