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Drodzy Czytelnicy!
Ci, którzy nie wyruszają w drogę,
aby nie popełnić błędu, popełniają
błąd jeszcze poważniejszy – mówi Papież Franciszek. Tegoroczne wakacje
były bardzo intensywne, pozostawiły
dużo wrażeń i przemyśleń. Były przygotowania do ŚDM, a potem spotkania
z młodzieżą z całego świata i Papieżem
Franciszkiem. Znalazł się jeszcze czas
na wyjazd w Bieszczady, nad Bałtyk
czy do Hiszpanii. Pogoda była piękna
i były pięknie przeżyte dni dane każdemu z nas.
(Redakcja)

Patrzcie jak ten czas leci......
Dopiero co seniorzy z Chłopowa gościli w Krzęcinie k/Skawiny w Małopolsce,
a był to sierpień 2015, a już 4 lipca 2016
witaliśmy 31 osobową grupę u nas. Postaraliśmy się, aby gościna była przednia,
zadbaliśmy aby każdy Krzęciniak miał
w sąsiedztwie Chłopowiaka, a wszystko
po to, by nawiązać bliższe znajomości
i kontakty. Niebieskie koszulki stworzyły
iście niebiański klimat, grupa prezentowała
się okazale, wspólne tańce i śpiewanie rozluźniły atmosferę. A menu przygotowane
przez nasze seniorki łaskotało podniebienia. Króciutki program artystyczny był tylko przerywnikiem, by gości nie zanudzić,
śpiew Michasi Simińskiej wprost upajał.
Młode mażoretki dały popis swojego talen-

tu, a seniorki z zespołu Nadzieja zaśpiewały piosenkę Marysiu buzi daj. Wspomagał
je nasz maestro Paweł Lemiesiewicz.
Uroczyste powitanie jak i cały przebieg spotkania zorganizowała Wiesława
Gruszczyńska. Miłe było jak Krzęciniakom
zaśpiewaliśmy Hej! od Krakowa jadę...,
a później Gmina Krzęcin Taka cudna, Gmina Krzęcin na 105. Zaprezentowaliśmy
nasz piękny zespół rekreacyjno-sportowy
oraz nasze bajkowe jezioro. Zebraliśmy
się pod wiatą, gdzie razem śpiewaliśmy,
dyskutowaliśmy, snuliśmy plany co do dalszej współpracy i odwiedzin. Na naszym
spotkaniu honorowym gościem był były
wójt Gminy Krzęcin Krzysztof Żuchowski
Ciąg dalszy na str. 2

Sportowy duch
krzęcińskich seniorów
NOC

Wiesawa Gruszczyńska
Zegar już wybił dwudziestą – czwartą
Siedzę na ławce – czy kłaść się warto ?
Ulica pusta, wokoło głusza.
A w smudze lampy ćma się porusza.
W oddali słychać stukot pociągu
I znowu cicho i znowu głusza.
Zza domu wyjrzał pies błąkający,
Kuna przebiegła tuż obok płotu,
I znowu cicho i znowu głusza. […]
By poznać wszelkie nocy uroki
Wstaję i stawiam cichutko kroki
Wieś śpi spokojnie, a zegar czuwa
Wybiła właśnie godzina druga.
Sen nie przychodzi, więc siedzę dalej [….]
Już dzień nastaje, noc się przekrada
Ptaki się budzą, gdzieś ktoś już gada
Lampy pogasły, ulica pusta.
Wybiła właśnie godzina szósta!
Idę do łóżka, spróbuję zasnąć
Aby dzień zacząć gdzieś przed dwunastą…

tak nazywał się realizowany w 2016 r.
projekt SPZK, współﬁnansowany przez Gminę Skawina w ramach konkursu Wspieranie
i upowszechniania kultury fizycznej. Projekt
był promocją aktywnego spędzania czasu.
W zeszłym roku latem gościliśmy członków Klubu Aktywnego Seniora

z Chłapowa gm. Krzęcin. W tym roku Klub
Seniora SPZK pojechał z rewizytą do Gminy Krzęcin. Do wyjazdu seniorzy przygotowywali się kondycyjnie już od wiosny
jeżdżąc na rowerze i maszerując z kijkami
po lokalnych ścieżkach.
Wyruszyliśmy w drogę 1 lipca i niektórzy z nas zastanawiali się czy dobrze
zrobili. Myślę, że już w pociągu znikły
wszelkie wątpliwości, bo to był nie tylko
nowoczesny, wygodny, ale i wesoły pociąg.
Podróż minęła niespodziewanie szybko, na
dworcu w Choszcznie powitał nas sam wójt
gm. Krzęcin Bogdan Brzustowicz ze swoją
asystentką p.Sandrą Żuk, która od tej chwili
stała się naszą przewodniczką.
Byliśmy postrzegani w kategorii wyjątkowej, rozśpiewanej, pełnej harmonii grupy.
Zwiedziliśmy Gminę Krzęcin, poznaliśmy
historię Ziemi Choszczeńskiej, odwiedziliśmy farmę wiatrową, a nawet zobaczyliśmy
wnętrze wiatraka. Byliśmy w Szczecinie,
gdzie zobaczyliśmy Filharmonię (jedną
z najpiękniejszych w Europie), Zamek
Książąt Pomorskich, Wały Chrobrego i Katedrę, z której wieży oglądaliśmy panoramę
miasta. W Międzyzdrojach spacerowaliśmy
Ciąg dalszy na str. 4
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Droga do grobu św. Jakuba
zwana inaczej CAMINO
Jest wiele szlaków do Santiago de
Compostello, cztery są najpopularniejsze.
My wybrałyśmy najstarszy szlak Lomino Frances. Pielgrzymkę rozpoczęłyśmy
w Saint Jean Pied da Port na granicy francusko-hiszpańskiej. Do przebycia pieszo
jest blisko 800km. Droga prowadzi przez
góry Pireneje, następnie w Hiszpanii
przez prowincje Navara LaRioja, Burgos,
Palencja, Castylia, Galicja. Camino jest
wędrówką indywidualną lub we dwoje, albo maleńkimi grupkami. Drogę do
grobu św. Jakuba przemierzają młodzi
i starsi z całego świata. Każdy szuka ciszy i spokoju od pędu i wiru tego świata.
To droga do poznania samego siebie, droga rozmyślań i medytacji. W marszu na
Camino poznajesz świat i jego przyrodę
i piękno miast średniowiecznych. Rozpoczynasz szlak zaopatrując się w paszport
pielgrzyma „Credential del Peregrino”.
Ruszamy z plecakiem na plecach, same
musimy zadbać o jedzenie, ubiór, nocleg. Śpi się w hotelach dla pielgrzymów
tzw. albergach lub refugio. Pozdrawiamy
się „buen camino” co znaczy dobrej drogi. My doszłyśmy do Leon, pozostało do
Santiago de Compostello 311 km. Ciąg
dalszy w 2017 r.

Pomyśl! Camino to jeden ze sposobów
spędzenia urlopu, Camino de Santiago to
droga zwykłych ludzi.
(Małgorzata Gancarz i Bogusława Figura)

Duch Święty przemienia i odnawia, tworzy harmonię i jedność, daje odwagę
i radość w pełnieniu misji[…]. Jeśli postępujemy jak dzieci Boga, w poczuciu, że
On nas kocha, nasze życie będzie nowe, pełne pokoju i radości[…]. Duch Święty
daje nam nowe spojrzenie na innych – widzimy w nich braci i siostry Jezusa,
których trzeba szanować i kochać[…] Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas
mógł wieczorem powiedzieć: dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego[…].
(Papież Franciszek)

Moje ŚDM
Aż nie chce się wierzyć, że ŚDM mamy
już za sobą. Z kimkolwiek się rozmawia,
wszyscy chcieliby, żeby te dni, ten nastrój,
te emocje, ta radość jeszcze trwały. Żeby
jeszcze móc posłuchać z bliska Papieża
Franciszka, żeby móc zobaczyć te kolorowe fale młodzieży przelewające się ulicami.
Szkoda, że nie wszyscy doświadczyli
tego bezpośrednio. Kiedy było się wtedy
na Błoniach Krakowskich czy w Brzegach
czy pod Oknem Papieskim czy zwyczajnie
na ulicach Krakowa, to wstępował w człowieka Boży Duch i wszyscy ludzie stawali
się bliscy, nie było barier językowych, kulturowych, po prostu byliśmy jedną rodziną,
której Ojcem jest Bóg. Duże emocje przeżywali Ci, którzy zdecydowali się przyjąć pielgrzymów do własnego domu. Ciekawość,

a może lęk przed nieznanym, nie były im
obce. Trzeba było wcześniej zrobić większe
niż zwykle zakupy, bo jesteśmy gościnni
i chcemy, aby nasi goście byli zaopiekowani
nie tylko pod kątem zakwaterowania, ale też
pod kątem kulinarnym. Najpierw było czekanie, bo Słowacy spóźnili się bardzo, obiad
przesunął się na późne godziny popołudniowe. Kiedy wreszcie można było zasiąść do
stołu z gośćmi, trzeba było się śpieszyć, bo
harmonogram dnia był bardzo napięty. I tak
było w kolejnych dniach, kiedy po śniadaniu wręczany był prowiant na dzień, potem
wyjazd i oczekiwanie na powrót późnym
wieczorem (nocą). Najważniejsze jednak
okazało się to, że czujemy się ze sobą dobrze, że rozmawiamy i żartujemy bez skrępowania, że jedzenie smakuje i mimo braku
czasu cieszymy się obecnością i to nie tylko
Słowaków, ale też Francuzów i Hindusów.
Służymy im samochodami, martwimy się
kiedy dłużej nie wracają. Na jednym noc-

Patrzcie
jak ten czas leci......
Ciąg dalszy ze str. 1

z żoną Aleksandrą, gdyż to on był inicjatorem współpracy z Sołectwem Krzęcin w zakresie wymiany młodzieży oraz
integracji wielopokoleniowej, a szczególnie seniorów. Gminę reprezentowała
dyrektorka Zespołu Szkół pani Honorata
Kłosek, mieszkanka naszego Chłopowa.
A powitanie zaczęłam tak: Piękne
Panie, Zacni Panowie, proszę posłuchajcie co Wam teraz powiem; – witam
wszystkich pięknie jak tylko potrafię, tu
we wsi Chłopowo i w u-de-ku naszym.
A skład towarzystwa jest dziś wyjątkowy
– seniorzy z Małopolski i nasi seniorzy.
Cieszy nas niezmiernie ta Wasza wizyta,
oczy się radują, za serce coś chwyta.
Ażeby ta chwila była też udana, teraz na
początek wypijmy szampana. Wypijmy
szampana, skosztujmy torcika, a przez
małą chwilkę niech zabrzmi muzyka, bo
senior aktywny to tańczy i śpiewa, poradzi też sobie gdy mu coś dolega. Proszę
cię Pawełku zagraj nam 100-lat, a my
zaśpiewamy – niech nas słyszy świat!
Szampan nas ożywił, torcik dodał krzepy,
podarujmy gościom skromniutkie prezenty, bo zaraz zaczniemy malutkie występy.
Są chwilki i chwile, na które się czeka lub oczekuje! Taką chwilą dla nas był
czas oczekiwania na spotkanie z Wami.
Myślę, że wykorzystaliśmy dobrze tę
krótką chwilę z pożytkiem dla obu stron.
Zapraszamy Was na wspólny turnus
rekreacyjno-wypoczynkowy oraz realizowanie wspólnych działań prozdrowotnych, kulturalnych i towarzyskich..
Dziękujemy za to, że byliście. W imieniu
grupy seniorów z Chłopowa – Wiesława
Gruszczyńska.
legu spotykają się różne narodowości i kultury, ale to nie przeszkadza. Wszyscy cieszą
się swoją obecnością.
Spotkanie w naszym parafialnym kościele było pięknie przygotowane przez młodzież. I mimo, że Słowacy dochodzili przez
cały czas (bo pogubili się wtedy bardzo), to
wspólna modlitwa, śpiewy w obu językach
wywoływały w nas takie emocje, których
nie zapomni się nigdy. Podczas trwania
ŚDM na przemian oglądamy transmisje tv
i bierzemy udział na żywo w różnych spotkaniach i wydarzeniach. Te dni wyglądały
w naszych domach jakby to były święta.
Każdy czas świętowania dobiega końca,
więc i ten również. Pożegnania z prezentami, zaproszeniami, wymianą adresów,
numerów telefonów i e-maili były bardzo
wzruszające. A potem odczuliśmy pustkę,
jakby ktoś bliski nas opuścił. Czy te nowe
doświadczenia, spotkania, rozmowy, słuchania uczynią z nas lepszych ludzi?
(H.J)
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Gdy w 2013 r. Papież Franciszek ogłosił, że kolejne Światowe Dni Młodzieży
odbędą się w Polsce, a dokładnie w Krakowie, było wiadomo, że czeka nas wielkie
wydarzenie duchowe i społeczne, którego
bez większego wysiłku możemy stać się
uczestnikami lub nawet je współtworzyć.
Pierwsze informacje o tym, że oprócz
wydarzeń centralnych do organizacji będą
potrzebne także działania w paraﬁach
w całej diecezji pojawiły się w listopadzie 2014 r. Na decyzje nie było zbyt
wiele czasu, więc szybko trzeba było się
decydować. W grudniu 2014 r. odbyło się
pierwsze spotkanie organizacyjne w dekanacie Skawina, na którym dostaliśmy
wytyczne, aby zebrać komitet paraﬁalny
i zacząć gromadzić bazę noclegową dla
pielgrzymów z całego świata. Wtedy wydawało się, że jest jeszcze mnóstwo czasu. Z biegiem dni dostawaliśmy kolejne
informacje co do przebiegu wszystkich
uroczystości. W maju 2015r. zapoczątkowaliśmy comiesięczne spotkania modlitewne, które odbywały się w ostatni
piątek miesiąca, na których modliliśmy
się o owocne przeżycie ŚDM 2016, a także przybliżaliśmy ideę i historię spotkań
młodych, których pomysłodawcą był św.
Jan Paweł II. Im bliżej było daty rozpoczęcia na komitet spadało coraz więcej
obowiązków, ale prawdziwe emocje zaczęły się w połowie czerwca 2016 r. Na
miesiąc przed rozpoczęciem ŚDM, chociaż nie była znana ilość przydzielonych
nam pielgrzymów, wiedzieliśmy, że w naszej paraﬁi będą mieszkać Słowacy i że
przyjadą 25 lipca, a wyjadą 31 lipca. Do
obowiązków komitetu paraﬁalnego należało rozmieszczenie pielgrzymów w rodzinach i w szkole w Zelczynie oraz zapewnienie im śniadań. Ostatecznie do naszej paraﬁi traﬁło 314 osób, z czego 185
znalazło nocleg w rodzinach całej paraﬁi,
reszta zamieszkała w szkole w Zelczynie.
Plan pobytu pielgrzymów był przygotowany bardzo szczegółowo.
Gdy przyszedł poniedziałek 25 byliśmy przygotowani na przyjazd pielgrzymów do Krzęcina i rozwiezienie ich do
miejsc noclegów. Rano dowiedzieliśmy
się, że część naszych gości przebywała już
w Polsce na dniach Diecezji i nasze plany
uległy zmianie, ta grupa miała przyjechać
pociągiem do Zelczyny. Szybko przewieźliśmy ich pakiety pielgrzymów do
szkoły w Zelczynie, gdzie czekaliśmy na
ich przyjazd. Jak się potem okazało, przez
zerwaną trakcję, ich przyjazd opóźnił się
o trzy godziny. Liczyliśmy na to, że autokary do Krzęcina dotrą na czas, co też się
nie udało. Więc przy takich opóźnieniach
plan na wieczór, który i tak był napięty,
stał się jeszcze bardziej napięty. Mimo to
udało się wydać pakiety dla wszystkich
pielgrzymów i dostarczyć do rodzin.
Wieczorem na Błoniach Skawińskich
miało miejsce oﬁcjalne rozpoczęcie ŚDM
dla pielgrzymów ze Słowacji. Podczas
godzinnego występu artystycznego zo-
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w parafii Krzecin
stała przedstawiona historia Polski, postacie naszych świętych. Został odśpiewany hymn ŚDM. Po występach została
odprawiona msza św. Po jej zakończeniu
pielgrzymi zostali odwiezieni do miejsca
zakwaterowania specjalnymi autokarami
wynajętymi przez Gminę.
We wtorek do południa pielgrzymi
mieli zaplanowane uroczystości w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Następnie udali się na oﬁcjalne przywitanie pielgrzymów na Błoniach Krakowskich przez ks. Kard. Stanisław Dziwisza,
po czym mieli wrócić do miejsca zakwaterowania – co nie było takie proste.
W tym czasie nasz komitet zorganizował w kościele paraﬁalnym spotkanie
modlitewne, które rozpoczynało się o 23.
Na spotkaniu modliliśmy się po polsku
i po słowacku. Po wszystkim słyszeliśmy,
że było to bardzo miłe i wzruszające. Niestety niezbyt wielu naszych gości dotarło
na to spotkanie, ponieważ z różnych przyczyn utknęli na dworcach w Krakowie
i nie tylko w Krakowie: np. jedna grupka
zamiast wsiąść do pociągu do Zelczyny
znalazła się w Zabierzowie, inni pojechali pociągiem na Zakopane, ale w porę się
zorientowali, że jadą w złym kierunku
i wysiedli w Rzozowie. Ostatni zabłąkani
pielgrzymi wrócili do szkoły w Zelczynie
o 330. Mimo to wszyscy wracali z uśmiechem na twarzy.
W środę do południa trwały rekolekcje na Błoniach Skawińskich, a po południu odbywały się Festiwale Młodych,
z występami grup muzycznych z całego
świata. Na tych festiwalach panowała radosna atmosfera, ale były też poruszane
sprawy trudne i dające dużo do myślenia.
Wieczorem Rada Sołecka z Zelczyny zorganizowała grilla i wieczorek integracyjny dla pielgrzymów i rodzin przyjmujących. Mimo dużego zmęczenia było dużo
tańców i wspólnych zabaw. Wszystko zakończyło się o drugiej w nocy.
Czwartek był dniem pierwszego spotkania młodych z Ojcem Św. Franciszkiem na Błoniach. Papież przemówił do

młodych i zachęcił do działania, co zostało przyjęte z wielkim entuzjazmem
i natchnęło do jeszcze bardziej otwartych
i ekspresyjnych zachowań.
Piątek był dniem wyciszenia i przemyśleń. Rano Papież przebywał w obozie koncentracyjnym w Auswitz i jego
milczenie w tym miejscu miało o wiele
większe znaczenie, niż powiedzenie tam
tylu słów, ilu poległo tam ludzi. Wieczorem na Błoniach odbyła się droga krzyżowa z udziałem Ojca Św. Rozważania zostały przygotowane przez ks. bp. Grzegorza Rysia. Będąc na sektorze widziałem
jak wiele osób się wzruszało i ocierało
łzy. Było to jedno z najgłębszych przeżyć
duchowych w moim życiu.
Sobota była dniem, w którym pielgrzymi żegnali się z rodzinami, ostatnią
noc mieli spędzić na Kampusie Misericordiae w Brzegach. Wieczorem czuwających młodych odwiedził Papież
Franciszek, modlił się z nimi i wysłuchał
świadectwa wiary od młodych z kilku
krajów, w tym z ogarniętej wojną Syrii.
Po odjeździe Papieża została odmówiona
koronka do Bożego Miłosierdzia w wielu językach. Następnie odbył się koncert,
a potem każdy znalazł sobie kawałek
miejsca na ziemi, żeby się przespać. Nikomu nie przeszkadzało to, że jest mało
wygodnie. Każdy starał się pomagać
drugiemu w znalezieniu miejsca na odpoczynek. Przez całą noc było słychać
śpiewy, w szczególności w sektorach
zajmowanych przez osoby z krajów afrykańskich. Z nastaniem świtu zaczęły napływać jeszcze większe rzesze wiernych
i na Mszę Posłania kampus zapełnił się
w całości. Pojawiło się tam ok. 3 mln
młodych ludzi z całego świata. Na zakończenie spotkania Papież zapowiedział, że
ŚDM w 2019 r. odbędą się w Panamie.
Po zakończeniu uroczystości centralnych pielgrzymi z naszej paraﬁi mieli
wrócić do szkoły w Zelczynie, skąd mieli
odjechać autokarami do Bratysławy. Autobusy miały odjechać planowo o godzinie 18, ale przyjazd z Brzegów okazał się
o wiele dłuższy i ostatni autobus odjechał
o godzinie 2330. Każdy z pielgrzymów
dziękował nam za tak miłe i serdeczne
przyjęcie, byli bardzo zaskoczeni otwartością ludzi. Podkreślali fakt, że spotkali
się z niezwykle entuzjastycznym przyjęciem. Do tej pory traﬁają do nas ze
strony słowackiej podziękowania za gościnę. Szczególne podziękowania należą
się Rodzinom, które przyjęły w swoich
domach pielgrzymów i niejednokrotnie
przyjeżdżali po swoich lokatorów do
Skawiny, czy nawet do Krakowa.
Przez te dni okazało się, że wspólnymi siłami jesteśmy wstanie zorganizować
wielką imprezę na światowym poziomie,
tylko nie można siedzieć w domu i narzekać, że u nas nic się nie dzieje, bo dzieje
się dużo, tyko trzeba troszkę dać od siebie, żeby to zobaczyć.
(mati)
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Sportowy duch
krzęcińskich seniorów

SPZK we współpracy z SP i 77dh Biedronka im.AK w Krzęcinie zorganizowało w sierpniu br. ośmiodniowy biwak w Lesku.
Wzięło w nim udział 16 zuchów z 77GZ Leśne robaczki i 20
harcerzy z 77DH Biedronka. W ramach wolontariatu na obóz pojechały: Anna Kawaler, Ewa Motyl, Teresa Warchał i Halina Jaskierna oraz harcerze: ćw. Bartek Ciernia, ćw. Wojtek Góralczyk,
sam. Natalia Waga, sam. Weronika Żak, sam. Małgorzata Lelek,
odkr. Dominik Sasor, odkr. Michał Bobula i pion. Edyta Ślęzak.
Głównym celem obozu było przygotowanie się uczestników do spotkania listopadowego z Sybirakami z Indii (harcerzami w latach 1942-1945). Odbyto również kilka wycieczek:
na Połoninę Wetlińską, przez Osadzki Wierch, Hnatowe Berdo
i Przełęcz M.Orłowicza do Starego Sioła, podróżowano Leśną
Kolejką Bieszczadzką, pływano statkiem po Zalewie Solińskim
i w aquaparku w Lesku. Serwis zdjęciowy można oglądać na:
77dhbiedronkaak.blogspot.com. Był to projekt współﬁnansowany ze środków budżetu M.i G. Skawina.
(H.J)

Ciąg dalszy ze str. 1

wAleją Gwiazd szukając dłoni swoich ulubieńców i zamoczyliśmy
się w Bałtyku. Płynęliśmy także statkiem. Mieliśmy okazję zagrać
w golfa pod okiem wykwaliﬁkowanego instruktora na polu golfowym Modry Las, (wspaniałe doświadczenie) i łowić ryby w Jeziorze
Krzęcin. Uczestniczyliśmy w spływie kajakowym, który pokazał, że
w krzęcińskich seniorach sportowy duch zagościł na stałe – pokazaliśmy wszyscy, że stać nas na wiele. Gościliśmy w Chłopowie, gdzie
nasza dobra znajoma p.Wiesława Gruszczyńska wraz z Klubem Aktywnego Seniora urządzili dla nas wspaniałą biesiadę. Uczestniczyliśmy w spotkaniu z twórcami poezji; spotkaliśmy się z pracownikami
Urzędu Gminy w Krzęcinie, z niektórymi radnymi, a obiadem poczęstowała nas dyrektor Zespołu Szkół w Krzęcinie Honorata Kłosek. Odwiedziliśmy Gminne Centrum Kultury w Krzęcinie, gdzie
powitała nas dyr. Alicja Kamińska, która urządziła dla nas wspaniałe
zajęcia taneczno – sportowe z zumby – po tych ćwiczeniach czuliśmy wszystkie mięśnie, zabawa była przednia. Obchodziliśmy także
jubileusz 40-lecia małżeństwa pary naszych seniorów. A do domu
przywieźliśmy podarowane nam przez p.Janusza Józefczyka zestawy zbóż do zrobienia dożynkowego wieńca. Nawiązaliśmy nowe
znajomości i przyjaźnie. Radość, śmiech, ulubione przyśpiewki, żarty towarzyszyły nam przez cały pobyt. Wszyscy uczestnicy wrócili
do domów pełni wrażeń i już planują kolejne wyjazdy.
Zapraszam do oglądania zdjęć z wyjazdu na https://www.
facebook.com/Stowarzyszenie-Przyjaciół-Ziemi-Krzęcińskiej1660736004165626/?fref=ts
(H.J.)

Bieszczadzki Trakt – Lesko 2016

Czytelnic y piszą! • Czytelnic y piszą! • Czytelnic y piszą! • Czytelnic y piszą!
* Z końcem wiosny do Krzęcina dwa razy tiry przywiozły tony jabłek prosto z chłodni polskich sadowników objętych rosyjskim embargiem. Jabłka były rozdawane za
darmo. Kto chciał, to zapisał się na listę i dostał 20 kg
jabłek (skrzynkę) na każdego członka rodziny. Owoce były
duże i bardzo smaczne. Starczyło tych jabłek jeszcze dla
sąsiadów z Grabia. Składamy serdeczne podziękowanie
Sołtysowi Jaśkowic, który zorganizował dostawę owoców

i Sołtysowi Krzęcina za sprawne rozprowadzanie owocowego daru.
(mieszkańcy)
* WHO opublikował raport o zanieczyszczeniu powietrza
w miastach. 50 miast UE z najgorszym powietrzem jest w Polsce. Na 13 miejscu jest Skawina. Długotrwałe oddychanie zanieczyszczonym powietrzem skutkuje skróceniem średniej
długości życia.
(eko-obywatel)
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