
 

 

 

 

       

            
 

 

 

 

Szanowna Pani 

Jolanta Gudalewska  

Burmistrz Krynek  

 

Szanowna Pani Burmistrz, 

Szanowni Państwo, 
 

serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w Dniach Krynek. Niestety ze względu  

na udział w obchodach odzyskania niepodległości przez tę część Rzeczypospolitej, którą stanowi 

Ziemia Augustowska nie mogę uczestniczyć w tym miłym spotkaniu. Chciałbym więc tą drogą 

pozdrowić wszystkich uczestników dzisiejszego święta oraz przekazać kilka słów refleksji.  

Jak mówi Księga Koheleta, „wszystko ma swój czas”. Jest więc także czas pracy, ale i czas 

odpoczynku. Inicjatywy takie jak Dni Krynek są niezwykle cenne dla integracji lokalnej 

społeczności, zwłaszcza gdy towarzyszy im aktywna rekreacja i przyjemnie spędzony czas. Tym 

bardziej cieszy fakt, że obfitują one w liczne atrakcje dla wszystkich mieszkańców – i tych 

starszych, i młodych.  

Organizatorzy zadbali o bogaty program obchodów – zawierający między innymi pokazy 

oraz liczne atrakcje sportowe, muzyczne i kulturalne – podczas których całe rodziny  

w sympatycznej atmosferze będą mogły oderwać się od codziennych zajęć i wspólnie świętować. 

Chciałbym podziękować Pani Burmistrz oraz wszystkim, którzy zaangażowali się  

w organizację tegorocznych Dni Krynek, a także tym, którzy byli pomysłodawcami tej pięknej idei. 

Życzę Państwu dalszych sukcesów i pomyślnej realizacji wszelkich przedsięwzięć oraz aby Wasze 

wysiłki były zauważane i doceniane przez wszystkich mieszkańców i gości.  

Całej społeczności gminy Krynki życzę dobrej zabawy oraz odpoczynku od trudów dnia 

codziennego, a wszystkim przebywającym na wakacjach i urlopach – bezpiecznego i aktywnego 

letniego wypoczynku. 
 

        Z wyrazami szacunku 

 

Poseł Rzeczypospolitej Polskiej 

               Wiceminister Spraw Wewnętrznych 

             i Administracji 

 

        

           Jarosław Zieliński 
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