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- Pani Regina bardzo siĊ stara,
Īeby umiliü nam jesieĔ Īycia, dlatego
proszĊ was, ĪebyĞcie jak najliczniej
uczestniczyli w tych spotkaniach i korzystali z wycieczek -PyZLáD.U\VW\QD
/LSLĔVNDQDPDZLDMąFF]áRQNyZNRáD
GRZLĊNV]HMDNW\ZQRĞFL
3U]HZRGQLF]ąF\2GG]LDáX5HMR
QRZHJR3=(5L,Z2VWU]HV]RZLHWHĪ
]DFKĊFDáPLNVWDFNLFKVHQLRUyZGR
XG]LDáXZUyĪQ\FKSU]HGVLĊZ]LĊFLDFK
Organizujemy wycieczki i wczasy
nad morzem. Dbajmy o nasze zdrowie, kondycjĊ i umysá. Nie zamykajmy
siĊ w domu, idĨmy na zakupy, spacer
z pieskiem, czytajmy ksiąĪki, rozwiązujmy krzyĪówki, ukáadajmy puzzle.
W 2018 roku ĪyczĊ wam duĪo zdrowia,

=DU]ąGNRáDSU]HGVWDZLáSURJUDPG]LDáDQLDQDU

rych wychowywano polskich patriotów.
Taki jest dom rodziny Szymanowskich
u nas na Rynku, gdzie wyrastaá Stefan
Szymanowski, który w 1918 roku organizowaá tutaj powstaĔczy związek taktyczny, w peáni uzbrojony. Jego dziadek

przygotowaliĞmy klub Senior Plus.
Pierwsze co warto zrobiü, to tam siĊ
tylko przejĞü i zobaczyü, co tam jest.
Mam nadziejĊ, Īe siĊ spodoba i bĊdzie
to miejsce waszych róĪnych spotkaĔ,
nie tylko od ĞwiĊta.

powodzenia i przyjaĨni PyZLá-HU]\
:LHGHPDQQ
%XUPLVWU]0LN
VWDWX QDZLą]Dá GR
REFKRG]RQ\FKZQR
Z\PURNXMXELOHXV]\
KsiĊgĊ z roku
2017 zamknĊliĞmy
10 dni temu. Ona
jest juĪ caákowicie
zapisana; moĪemy
ją uchyliü na chwilĊ, Īeby przypomnieü sobie róĪne
sukcesy i poraĪki,
które w minionym
roku nas spotkaáy.
Ale otwarta jest juĪ
nowa ksiĊga z datą
2018. Ten rok 2018
jest szczególny, bo
to stulecie konsekracji naszej fary, ale
równieĪ odzyskania
niepodlegáoĞci. Nie
']LHOQLFRZ\VWVLHU03U]\E\áRVWU]HJDáVHQLRUyZSU]HGRV]XVWDPL
byáoby jej, gdyby
nie rodzinne domy,
ĩycząc wszystkim wiele zdrowia,
byá powstaĔcem listopadowym, jego
w których nasi przodkowie podtrzymystryj Krzemieniecki byá powstaĔcem
chciaábym takĪe, Īeby nowy 2018 rok
wali wolnego ducha polskoĞci, w któstyczniowym, tak jak i jego wuj, Stauchroniá nas od podziaáów w rodzinach,
nisáaw KlemczyĔski, który teĪ poszedá
w naszym mieĞcie, w naszej gminie,
do powstania styczniowego. A jego
w naszej ojczyĨnie]DNRĔF]\áEXU
pradziadek pojechaá do Warszawy, jak
PLVWU]
juĪ Polska siĊ koĔczyáa, Īeby w czarnej
ĩ\F]HQLDHPHU\WRPVNáDGDOLWDNĪH
procesji iĞü do króla i walczyü o prawa VWDURVWDRVWU]HV]RZVNLRUD]:RMFLHFK
miast polskich. To jest tradycja domu, %ąNUDGQ\SRZLDWRZ\DSREáRJRVáD
który budowaá patriotyzm, który byá
ZLHĔVWZLHXG]LHORQ\PSU]H]NVNDQ
swoistym tabernakulum, gdzie prze.U]\V]WRID2UG]LQLDND]DF]ĊWRVNáDGDü
chowywano polskoĞü-SU]\SRPQLDá VRELHĪ\F]HQLDLáDPDüVLĊRSáDWNLHP
EXUPLVWU]+HQU\N=LHOLĔVNL
2UJDQL]DWRU]\]DSURVLOLQDVSR
:áRGDU]0LNVWDWX]DSRZLHG]LDá WNDQLHWDNĪHG]LHOQLFRZHJRZ0LNVWD
WDNĪHRWZDUFLHQRZHJRNOXEXGODVH
FLHVWVLHU0DULXV]D3U]\E\áDNWyU\
QLRUyZ
ZSU]HUZLHPLĊG]\RELDGHPDGHVHUHP
Na ziemi mikstackiej o kwestie
SRLQIRUPRZDáRSU]\ZUyFHQLX3RVWH
rodzinne lubimy dbaü, dlatego w tej
UXQNX3ROLFMLZPLHĞFLHRUD]Z\JáRVLá
kadencji samorządu uchwaliliĞmy beciSRJDGDQNĊQDWHPDW]DJURĪHĔNWyUH
kowe dla dzieci, stypendia dla uczniów,
GRW\NDMąRVRE\VWDUV]H
a teraz przyszáa kolej na seniorów.
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