NASZE SPRAWY
Uchwały X Zjazdu (patrz str. 34 KRESOWYCH STANIC) stanowią swoiste credo naszego działania na najbliższe dwa lata. Wcale nie jest i nie będzie łatwo realizować te jedenaście uchwał, przy
coraz mniejszej liczbie aktywnych czynnych członków Stowarzyszenia. Ale próbować trzeba. Niektóre uchwały są już w trakcie realizacji np. „Umieszczenie wykazu osadników na stronie Stowarzyszenia”. Ogólnie można powiedzieć, że rok 2015 był rokiem udanym,
a sam X Jubileuszowy Zjazd w rozliczeniu finansowym zamknęliśmy na małym plusie. Zdarzyło się to po raz pierwszy od początku
wszystkich 10 Zjazdów. Ale niestety, tego nie można odnieś do całego roku naszej działalność, który zamkniemy saldem minusowym.
***
Witamy w naszym gronie nowych członków:
573. Agnieszka Dachy-Grochocka, os. Zastawie, pow. Zdołbunów, prawnuczka osadnika Mikołaja Dacha
***
Wpłaty na działalność Stowarzyszenia w okresie od 1 października do 30 listopada 2015 roku:
Polish Canadian Society
92 zł
Polish Assoc. Branch nr6
92 zł
Polish Veterans Society
92 zł
Federacja Polek Ognisko nr3 92 zł
Canadian – Polish Historical S. 92 zł
Jadwiga Monkiewicz
92 zł Emma Sawicka
Władysław Szwender
92 zł Józef Gawlak
Bronisław Stelmaszonek
92 zł Janina Muszyńska

92 zł
92 zł
92 zł

Wpłata na remont kościoła w Nowogródku
Wacław Wierzbicki

2000 USD

Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim darczyńcom.
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***
W dalszym ciągu jest do nabycia gorąco przez nas rekomendowana
książka Janiny Stobniak-Smogorzewskiej Straty Osobowe Kresowego Osadnictwa Wojskowego 1939-1945 w cenie 35 zł + koszty
przesyłki.
Polecamy również 2 płyty:
film DVD z naszego jubileuszowego X Zjazdu w cenie 25 zł,
płyta ze zdjęciami z naszego Zjazdu w cenie 20 zł.
***
Zapraszamy na otwarte zebrania zarządu w każdy ostatni poniedziałek miesiąca na godzinę 16.00. Najbliższe zebranie odbędzie się
28 grudnia 2015 r.
Pełnimy też stałe dyżury sekretariatu i redakcji w każdy czwartek od
godziny 15.00 do 17.00.
W szczególnych przypadkach, dla osób spoza Warszawy spotykamy
się w dowolnie umówionym terminie, w lokalu Stowarzyszenia przy
Alei Armii Ludowej 30 m. 2.
Na opłatku osadniczym spotykamy się w lokalu naszego Stowarzyszenia 23 stycznia o godz. 10.00.
Na zebranie sprawozdawcze naszego stowarzyszenia, które odbędzie się 27 lutego (sobota) 2016 r. o godz. 10:00, zapraszamy
wszystkich naszych członków. Zebranie odbędzie się w naszej
siedzibie – Al. Armii Ludowej 30 m. 2.
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