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Medal dla 
wójta
25 lipca odbyły się uroczy-
ste obchody Święta Policji 
w Komendzie Powiatowej 
Policji w Makowie Mazo-
wieckim ...

21 Ogólnopolskie 
Spotkanie 
Trzeźwościowe
w Licheniu

2 lipca sala widowiskowa 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Krasnosielcu zamieniła 
się w pracownię artystyczną, 
gdzie królowała papierowa wi-
klina. Cienkie rureczki z pa-
sków papieru- gazety zwijane 
na wykałaczce, to półprodukt 
niezbędny do tego, by wycza-
rować cudowne przedmioty  
i ozdoby.

W spotkaniu warsztato-
wym, zorganizowanym w ra-
mach kampanii „Postaw na 
rodzinę”, wzięły udział Koła 
Gospodyń Wiejskich z naszej 

gminy oraz inne mieszkanki 
zainteresowane tematem wy-
robów artystycznych z papieru.  
Spotkały się tu pokolenia kobiet 
młodszych i starszych. Panie 
znalazły czas na bycie razem, 
na rozmowę i rekreację. Na 
warsztatach, które prowadziła 
Bożena Warych, miały okazję 
przy dźwiękach biesiadnych 
piosenek, w serdecznej atmos-
ferze nauczyć się kolejnej cieka-
wej techniki zdobnictwa. Dużo 
wcześniej poznały już sposób 
wykonywania kwiatów z bi-
buły, tworzenia przedmiotów 
sztuką origami, czy zdobnic-

twa techniką decoupage. Teraz 
przyszedł czas na papierową  
wiklinę, która do złudzenia 
przypomina prawdziwą.

Na dobry początek spotkania 
chór z Grabowa zaprezentował 
uczestniczkom pięć piosenek 
przy akompaniamencie opie-
kuna zespołu Franciszka Czajki. 
Po swoim występie panie także 
przystąpiły do zajęć praktycz-
nych.  Nasze zajęcia rozwijały 
się z każdą minutą. Pierwsza 
skręcona rurka, może nie była 
idealna, ale kolejne wyglądały 
coraz lepiej. Pracownicy GOK, 
spodziewając się trudności  

z tym związanych, przygoto-
wali wcześniej około 1300 ru-
rek. Prowadząca zajęcia zapre-
zentowała wszystkim jak zrobić 
podstawę do doniczki. Było 
to bardzo absorbujące zajęcie 
i mimo, że uczestniczki przy-
wiozły ze sobą pyszne ciasto, 
to nie miały zbyt wiele czasu na 
poczęstunek. Warto jednak było 
skupiać swoją uwagę, ponieważ 
efekt końcowy był zaskakująco 
pozytywny. Podczas warszta-
tów można było podziwiać wy-
stawę prac Bożeny Warych.

B. Heromińska

Papierowa wiklina
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Na podniosłym apelu 
komendant powiatowy 
policji insp. Witold Le-
mański wręczył odzna-
czenia, medale i awanse 
dla makowskich poli-
cjantów. Wśród nich sta-
nął Paweł Ruszczyński – 
wójt gminy Krasnosielc, 

który otrzymał brązowy 
medal „Za Zasługi dla Po-
licji”, nadany przez mini-
stra spraw wewnętrznych 
Bartłomieja Sienkiewicza. 
To ogromne wyróżnienie 
dla samego wójta, ale i dla 
naszej gminy. Medal jest 
najlepszym dowodem na 

to, że nasz lokalny samo-
rząd inicjuje i wspomaga 
działania zmierzające do 
poprawy bezpieczeństwa 
swoich mieszkańców.

tekst: a. Pokora
foto: kPP w makowie 

mazowieckim

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Krasnosielcu realizuje ko-
lejne działania zaplanowane  
w ramach projektu „Nowe 
umiejętności – nowa szansa”, 
który jest współfinansowany 
przez Unię Europejską w ra-
mach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego.  W bieżą-

cym roku szkolenia zawodowe 
przeprowadzi Pracownia Roz-
woju „INKUBATOR” Hanna 
Kuczkowska z Mławy. W ra-
mach projektu zaplanowano 
trzy kursy, tj. „Kurs z zakresu 
podstaw obsługi komputera i 
kasy fiskalnej” w ilości 72 go-
dzin szkoleniowych, „Profe-

sjonalny sprzedawca – handlo-
wiec z minimum sanitarnym” 
w ilości 120 godzin szkolenio-
wych oraz „Kierowca wózków 
jezdniowych”, który  przepro-
wadzony będzie w ilości 67 
godzin szkoleniowych. Zajęcia  
trwać będą od sierpnia do po-
łowy listopada 2013 roku.

W ramach projektu na koniec 
sierpnia zaplanowano wyjazd 
integracyjny dla wszystkich 
uczestników projektu.

Pracownik socjalny 
zatrudniony w ramacH 

Projektu
 marta dudek

25 lipca odbyły się uroczyste obchody Święta Policji w Komendzie Powiato-
wej Policji w Makowie Mazowieckim, rozpoczęte mszą św. w kościele pw. 
św. Brata Alberta. 

Medal dla wójta

Szkolenia zawodowe w ramach projektu „Nowe umiejętności – nowa szansa” w roku 2013.
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 11. lipca dokonano otwarcia 
ofert na realizację powierzch-
niowego utrwalenia emulsją 
asfaltową i grysami drogi w 
Przytułach. Najkorzystniejszą 
pod względem ceny okazała 
się oferta złożona przez firmę 
BUDOMOST Sp. z o.o., z którą 
wójt podpisał umowę na wy-
konanie prac. Modernizacja 
drogi będzie  kosztowała 144 

106,80 zł. 60 tys. zł na tę in-
westycję gmina pozyskała ze 
środków związanych z wyłą-
czeniem z produkcji gruntów 
rolnych. Droga ma zostać wy-
remontowana do końca sierp-
nia.

 29. lipca rozpoczęto odbiór 
końcowy  operacji pn. „Bu-
dowa chodnika wraz z par-
kingiem i remontem oświetle-

nia ulicznego w miejscowości 
Drążdżewo Male”. Wyko-
nawcą zadania była firma AM-
STONE z miejscowości Brzo-
zówka. Koszt wykonania 
zadania wyniósł ok. 137 tys. zł, 
a wysokość dotacji w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich prawie 67 tys. zł.
    Również 29. lipca wystą-
piono z zapytaniem oferto-

wym do 3 firm o przedstawie-
nie ofert cenowych na dostawę 
100 sztuk opraw oświetlenia 
ulicznego wraz ze źródłami 
światła. Termin składania ofert 
upływa 06.08.2013 roku.

a. Pokora

W skrócie 

W czerwcowym wydaniu 
Głosu Gminy zamieściliśmy 
przez pomyłkę informację 
dotyczącą przyznania Sty-
pendiów Wójta Gminy i Rady 
Gminy Krasnosielc w 2012 r. 
Otóż 26 czerwca 2013 r. ko-
misja stypendialna przyznała 
nagrody pieniężne po 500 zł 
następującym uczniom:

■ z Publicznego Gimnazjum 
im. Jana Pawła w Krasnosielcu: 
Dominice Domińskiej, Radosła-
wowi Ładzie, Aleksandrze Wil-
kowskiej i Elżbiecie Tupacz,
■ z Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Krasnosielcu: Wik-
torii Załęskiej, Marcie Sendal i 
Wiktorii Andruchewicz,

W lipcu zamknięto odbiór koń-
cowy wymiany sieci wodociągo-
wej w Krasnosielcu na ulicach: 
Rynek, Wolności, Placu Kościel-
nym, Nadrzecznej, Ogrodowej  
i Sadowej. Inwestycja wykonana 
została w ramach projektu „Po-
prawa stanu gospodarki wod-
no-ściekowej w Gminie Kra-
snosielc”, współfinansowanego  
z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich. Wcześniej ode-
brano natomiast montaż agre-
gatu prądotwórczego w stacji 
uzdatniania wody w Drążdże-
wie Małym. Na tym zakończono 
realizację I etapu wspomnianego 
projektu. W roku 2014, w II eta-
pie zostanie wybudowanych ok. 
90 przydomowych oczyszczalni 
ścieków oraz zakupiony będzie 
ciągnik z wozem asenizacyjnym 
do ich obsługi.

Celem projektu jest poprawa 
jakości życia mieszkańców 
Gminy Krasnosielc poprzez za-
pewnienie im dostępu do pod-
stawowej infrastruktury.

  a. Pokora

Sprostowanie

Zakończono I etap projektu „Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Krasnosielc.

■ z Publicznej Szkoły Podsta-
wowej im. Edwarda Rolskiego 
w Drążdżewie: Zuzannie Kac-
przyńskiej,
■ z Publicznej Szkoły Pod-
stawowej im. Bohaterów Po-
wstania Styczniowego w Ra-
kach: Jakubowi Rogali i Żanecie 
Skwiot.

Uczniowie zostali docenieni 
przez władze gminy za nie-
przeciętne wyniki w nauce, 
wzorowe zachowanie, zaan-
gażowanie w życie szkoły, 
udział w licznych konkursach 
i olimpiadach przedmiotowych 
oraz działania na rzecz gminy 
w różnego rodzaju uroczysto-
ściach kulturalnych.

Za wprowadzenie Państwa w 
błąd serdecznie przepraszam.

a. Pokora
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„Zawsze mam szansę” to hasło 
XXI Ogólnopolskiego Spotka-
nia Trzeźwościowego zorga-
nizowanego w dniach 27 – 28 
lipca br. w Sanktuarium Maryj-
nym w Licheniu.  Nasza grupa 
AA „PORANEK” oraz ich ro-
dziny i przyjaciele wyruszyła 
w drogę już o godz. 3.30, aby 
maksymalnie wykorzystać pro-
gram spotkania i wziąć udział 
w Drodze Krzyżowej, kateche-
zie, prezentacji twórczości arty-
stycznej uzależnionych, mszy 
św. za Zmarłych, którzy ode-
szli na „Wieczny Mityng” oraz 
w Mityngach Anonimowych 
Alkoholików, ich Krewnych, 
Przyjaciół i Dorosłych Dzieci 
Alkoholików.

Kulminacyjnym punktem spo-
tkania była uroczysta msza św. 
przed Cudownym Obrazem 
Matki Bożej Licheńskiej o godz. 
19:00, której przewodniczył or-
dynariusz diecezji włocławskiej 
bp Wiesław Mering. Następnie 
Apel Maryjny i dalsza część mi-
tyngów.

Do Sanktuarium w Licheniu 
przybyło kilka tysięcy osób. 
Przybywają co roku z tą samą 
intencją - prośbą o dar wytrwa-
nia w trzeźwości. W Licheniu 

znajdują siłę i potrzebne łaski 
do utrzymania abstynencji i 
trwania w trzeźwości. Ci, któ-
rym udało się wygrać z nało-
giem w czasie mityngów dawali 
świadectwa,  dziękowali Bogu 
za każdy dzień trzeźwości, za 
pomoc i siłę oraz prosili o dalsze 
wsparcie. Inni, szukający moty-
wacji do walki z nałogiem mogli 
przekonać się, że możliwe jest 
życie bez alkoholu, narkotyków, 
czy innych uzależnień.
Licheńskie Spotkania Trzeźwo-
ściowe to również czas na roz-
mowę o swych problemach z 
psychologami i specjalistami 
terapii uzależnień, a także moż-
liwość uzyskania wsparcia i na-
dziei dla  tych,  którzy  cierpią 
z powodu uzależnienia bliskiej 
osoby.
W spotkaniu największą grupę 
stanowili anonimowi alkoho-
licy. Historie ich życia są pra-

wie takie same.  Najpierw 
alkohol, potem stoczenie 
się na dno i w końcu za-
trzymanie się na krawę-
dzi życia. Teraz trwają 
w trzeźwości, dzielą 
się swoim doświadcze-
niem, by ostrzec innych 
przed wpadnięciem 
w chorobę alkoho-
lową.  Z alkoholizmu 

nie można wyjść samemu, ko-
nieczna jest profesjonalna po-
moc terapeutów oraz wsparcie 
grupy AA. 
Anonimowi Alkoholicy to 
wspólnota mężczyzn i kobiet, 
którzy dzielą się nawzajem do-
świadczeniem, siłą i nadzieją, 
aby rozwiązać swój wspólny 
problem i pomagać innym w 
pokonaniu uzależnienia. 
Często w życiu codziennym 
przechodząc obok pijanego czło-
wieka, nie zwracamy na niego 
uwagi. Nie myślimy o tym, że 
potrzebuje on pomocy. Pomimo 
tego, że prawie w każdym śro-
dowisku są ludzie chętni do 
niesienia pomocy, nie zawsze 
osoby uzależnione chcą z tego 
korzystać. W odpowiedzi na na-
szą wyciągniętą pomocną dłoń 
słyszymy: „nie jestem alkoholi-
kiem, nie potrzebuję pomocy, 
nie potrzebuję litości!”. 
Podstawową trudnością w po-
mocy alkoholikowi jest brak 
motywacji do podjęcia leczenia 
odwykowego. Alkoholik musi 
zrozumieć istotę swojej cho-
roby, wykazać wolę i chęć le-
czenia. Musi być przekonany, że 
tego chce bez względu na trud 
jaki się z tym wiąże.  W tej trud-

nej drodze trzeźwienia alko-
holikowi potrzebna jest 

fachowa pomoc terapeutyczna 
oraz wsparcie grupy AA. Takie 
wsparcie osoby uzależnione i 
członkowie ich rodzin otrzy-
mują w czasie ogólnopolskich 
spotkań w Licheniu i Częstocho-
wie. Pierwsza sobota czerwca w 
Częstochowie oraz ostatnia so-
bota lipca w Licheniu to stałe 
terminy organizowanych spo-
tkań, w których  nasza grupa 
AA „Poranek” oraz ich rodziny 
i przyjaciele chętnie uczestni-
czą.
Po upalnym sobotnim dniu, w 
późnych godzinach nocnych, 
w miłej atmosferze,  nałado-
wani duchowo powróciliśmy 
do domu. Każdy z nas przeży-
wał tą pielgrzymkę inaczej,  na 
pewno pozostawi ona trwały 
ślad w naszej pamięci. Nadal bę-
dziemy podążać szlakiem trzeź-
wości, by zdobyte doświadcze-
nie odpowiednio wykorzystać.
Licheńskie przesłanie  kieru-
jemy do naszych rodzin uwikła-
nych w problemy alkoholowe 
lub inne uzależnienie:

 „ ZAWSZE MASZ SZANSĘ  -  
SPRÓBUJ!”

stanisława  Gołaszewska
koordynator GminneGo ProGramu

Profilaktyki i rozwiązywania 
ProBlemów alkoHolowycH

21 OGÓLNOPOLSKIE 

Spotkanie Trzeźwościowe
w Licheniu



Ogólnopolski Tydzień Czy-
tania Dzieciom to akcja orga-
nizowana corocznie, w mie-
siącu czerwcu,  przez Fundację 
ABCXXI – „Cała Polska czyta 
dzieciom”. W roku bieżącym 
była to już XII edycja tej akcji. 
Tym razem hasło przewodnie 
brzmiało: „Czytanie dzieciom 
– najlepszą inwestycją w przy-
szłość”. Publiczna Biblioteka 
Samorządowa w Krasnosielcu 
po raz pierwszy, ale z pewno-
ścią nie ostatni, wzięła udział w 
tej kampanii. Do uczestnictwa 
w tygodniu czytania zaprosili-
śmy dzieci w wieku od 3 do 8 
lat. W sumie przygotowanych 
zostało 5 spotkań. 4 spotkania 
odbyły się w lokalu biblioteki 
i uczestniczyli w nich ucznio-
wie klas pierwszych i drugich 
Szkoły Podstawowej w Kra-
snosielcu. Ostatnie spotkanie 
przeznaczone dla wszystkich 
przedszkolaków miało odbyć 
się w ogródku przedszkolnym. 
Niestety, plany pokrzyżowała 
nam pogoda. Od rana padało 
i musieliśmy przenieść się do 
budynku Gminnego Ośrodka 
Kultury. Do głośnego czytania 
zaprosiliśmy osoby znane w 
naszej miejscowości. W pierw-
szym dniu naszym gościem 
była dyrektor GOK Beata He-

romińska, która wystąpiła w 
stroju cyganki. Nie mogło więc 
zabraknąć bajek o Cyganach. 
W przerwie między bajkami, 
bibliotekarki opowiadały o 
zwyczajach Cyganów, ich prze-
pięknych strojach, o dawnych 
cygańskich taborach. Cyganka 
przepowiadała też przyszłość 
dzieciom wróżąc im z ręki. Na 
koniec była wspólna zabawa 
przy dźwiękach cygańskiej mu-
zyki. Na trzy kolejne dni prze-
nieśliśmy się do krainy baśni.  
Na początku znaleźliśmy się 
w krainie czarownic. W  rolę 
czarownicy wcieliła się dyrek-
tor biblioteki – Krystyna Wierz-
bicka-Rybacka, która przeczy-
tała bajki o dobrych i złych 
czarownicach, a także wróżyła  
ze szklanej kuli oraz wspól-
nie z dziećmi warzyła w wiel-
kim garnku specjalną miksturę 

przywracającą młodość. W na-
stępnym dniu odwiedził na 
Prezes Banku Spółdzielczego 
Roman Chrzanowski. Razem 
z nim przenieśliśmy się do ba-
śniowego królestwa, gdzie po-
witała nas królewska rodzina. 
Były też baśnie o królowej, 
królu i księżniczkach, które 
czytał nasz gość.  Uczyliśmy 
się też tańczyć starego dwor-
skiego tańca – menueta, aby 
godnie reprezentować naszą 
bibliotekę na weselu, kończą-
cym każdą czytaną baśń. Była 
też rozmowa na temat historii 
pieniądza i zadaniach banku 
we współczesnym świecie. W 
ostatnim dniu do królestwa 
baśni przybyła dobra wróżka 
w osobie dziennikarki Tygo-
dnika Ostrołęckiego – Beaty 
Bębenkowskiej, która czytała 

bajki o wróżkach. Tym razem 
jedna z bajek przeniosła nas w 
czasy współczesne, do gabinetu 
dentystycznego. Ostatni dzień 
należał do Juliana Tuwima. 
Nieprzypadkowo zresztą, 
ponieważ w grudniu 2012 r. 
uchwałą sejmu rok 2013 został 
ogłoszony Rokiem Juliana Tu-
wima. W roli Juliana Tuwima 
wystąpił wójt gminy Paweł 
Ruszczyński, który w sposób 
profesjonalny czytał najbar-
dziej znane dzieciom wiersze 
naszego znakomitego poety. 
Były to: „Okulary”, „Kotek”, 
„Dyzio Marzyciel”, „Rzepka”. 
Nie mogło też zabraknąć naj-
bardziej znanego wiersza, czyli 
„Lokomotywy”, którą zakoń-
czyliśmy bardzo udany ty-
dzień z książką. Ogółem we 
wszystkich pięciu spotkaniach 
uczestniczyło 170 dzieci. Na 
koniec każdego z nich dzieci 
otrzymały słodycze zakupione 
przez Bank Spółdzielczy oraz 
bibliotekę.

krystyna wierzBicka-ryBacka
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Odjazdowy Bibliotekarz to 
ogólnopolska akcja, w której 
bibliotekarze, czytelnicy, miło-
śnicy książek, bibliotek i rowe-
rów mogą przyjemnie i aktyw-
nie spędzić czas w gronie osób 
o podobnych zainteresowa-
niach. Jest to jednocześnie pro-
mocja książki i czytelnictwa, 
propagowanie zdrowego stylu 
życia, a także przekonanie spo-
łeczeństwa, że z książką  można 
spotkać się także poza lokalem 
biblioteki. Tegoroczna akcja 
trwała od 1 maja do 9 czerwca 
i przystąpiło do niej około 200 
bibliotek. Wśród tej grupy zna-
lazły się też: Publiczna Biblio-
teka Samorządowa w Krasno-
sielcu wraz z filiami, Gminna 
Biblioteka Publiczna w Mły-
narzach oraz Gminna Biblio-
teka Publiczna w Sypniewie z 
filią w Gąsewie.  To właśnie tę 
ostatnią placówkę wyznaczono 

na miejsce spotkania osób zain-
teresowanych rajdem. Ranek 
8 czerwca przywitał nas prze-
piękną pogodą: słońcem, błękit-
nym niebem, po którym prze-
mykały niewielkie chmurki. 
Po wielu dniach uciążliwego 
deszczu, wreszcie wyma-
rzona pogoda na wycieczkę.                                                                                                                                       
    Zgodnie z wcześniejszymi 
ustaleniami z Krasnosielca i 
Sypniewa wystartowały grupy 
rowerowe, natomiast grupa 
młodzieży z Młynarzy doje-
chała samochodami. Główną 
przyczyną zamiany roweru 
na samochód była koniecz-
ność dowiezienia do Gąsewa 
instrumentów muzycznych a 
niestety rowerem się nie da. 
Najliczniejsza, 40 - osobowa 
grupa rowerzystów wyruszyła 
z Krasnosielca. Najmłodsza 
uczestniczka tej grupy -  Ma-
dzia Gałązka - licząca 10 mie-

sięcy, podróżowała w specjal-
nym siodełku umieszczonym 
na rowerze mamy. Najstarsza 
uczestniczka zaś przekroczyła 
60 lat. Na miejsce spotkania 
dojechaliśmy około godz.11.00.  
Wcześniej odwiedziliśmy zlo-
kalizowaną w Domu Ludo-
wym bibliotekę w Gąsewie. Z 
zainteresowaniem obejrzeliśmy 
lokal i księgozbiór biblioteki, w 
myślach porównując je z na-
szymi placówkami. Następnie 
przenieśliśmy się do ogródka 
przy przedszkolu. Wspólny 
piknik rozpoczął się występem 
artystycznym w wykonaniu 
młodzieży z Młynarzy, która 
przedstawiła zebranym swoje 
umiejętności gry na flecie, gi-
tarze, wiolonczeli i skrzyp-
cach.  Później rozpoczęły się 
zawody sportowe. Każda miej-
scowość wyłoniła spośród swo-
ich mieszkańców reprezentację 

rywalizującą w różnorodnych 
konkurencjach, np. w biegu w 
workach, przeciąganiu liny, itp. 
Zawody sprawnie przeprowa-
dziły nasze wspaniałe dziew-
czyny: Agnieszka Gałązka i 
Kasia Pochoda. Jak przystało 
też na imprezę organizowaną 
przez bibliotekarzy, biblioteka 
w Sypniewie  przygotowała 
134 nowe, różnorodne  książki, 
spośród których każdy ze 130 
uczestników spotkania mógł 
wybrać coś interesującego i za-
brać ze sobą. Imprezę zakoń-
czyliśmy konsumpcją wybor-
nych kiełbasek  własnoręcznie 
upieczonych  na ognisku. Zmę-
czeni ale zadowoleni wrócili-
śmy  do domu wcześniej planu-
jąc już organizację następnego  
„odjazdowego” rajdu na tere-
nie innej gminy.

krystyna wierzBicka-ryBacka
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W dniu 28 lipca 2013 r. na Bło-
niach w Krasnosielcu odbyły 
się gminne zawody sportowo 
-  pożarnicze. Do rywalizacji 
przystąpiło 12 jednostek OSP 
z terenu gminy Krasnosielc. 
Ochotnicy mieli za zadanie wy-
kazać się sprawnością w ćwi-
czeniach bojowych. Liczyła się 
szybkość. Na zawodach sędzio-
wał bryg. Waldemar Zabiel-
ski z PSP  w Makowie Maz. Po 
raz kolejny najlepszą drużyną 
okazała się OSP Krasnosielc, 
II miejsce zajęła OSP Amelin, 
III miejsce zdobyła OSP Drąż-
dżewo, IV – OSP Pienice, a V 
– OSP Raki. Wszystkim druży-
nom zostały wręczone pamiąt-
kowe dyplomy uczestnictwa 
i wyróżnienia oraz nagrody 
pieniężne, ufundowane przez 
Wójta Gminy Krasnosielc – 

Pawła Ruszczyńskiego, który 
był jednocześnie organizatorem 
zawodów. 
Zwycięska drużyna w elimina-
cjach gminnych weźmie udział 
w zawodach na szczeblu po-
wiatowym. Coroczne zmagania 
strażackie są okazją do spraw-
dzenia formy oraz umiejętności 
poszczególnych jednostek stra-
żackich i jednocześnie sprzyjają 
integracji mieszkańców, którzy 
mogą całymi rodzinami kibico-
wać swoim drużynom. 
Wójt Gminy serdecznie dzię-
kuje sponsorom: Józefowi 
Kowalczykowi, Wiesławowi 
Piekarskiemu, Mirosławie Ra-
kowskiej i Dariuszowi Pszczół-
kowskiemu za ufundowanie 
nagród rzeczowych. 

t.Parciak
foto: arkadiusz Bojarski

Gminne Zawody 
Pożarnicze 


