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ЗЛАТНА СВАТБА В ПЕЩЕРА
ПОЛОВИН ВЕК ЗАЕДНО
В ЛЮБОВ И РАЗБИРАТЕЛСТВО
ПОЛОВИК ВЕК ОБЩ ЖИТЕЙСКИ ПЪТ
На 13 февруари
2013 г. в ресторант „Перистера” се състоя мил
и вълнуващ празник
–златна сватба на 29

пещерски съпружески
двойки.
Тържеството бе организирано от община

Пещера и НЧ „Развитие-1873”.
Съпружеските двойки минаха по бялата
пътека на съвместния

път, осеяна с цветя и
зеленина. Три двойки
младежи държаха полувенци – символична

цветна арка.
Половин век заедно
в любов и разбирателство.
В
приветственото
си слово кметът на община Пещера Георги
Козарев пожела да
бъдат здрави и щастливи, да запазят и
занапред богатите традиции на българското
семейство.
По стара българска
традиция
девойки в
народни носии поднесоха на съпружеските
двойки пита с мед, за да
бъде и занапред животът им сладък и меден.
Кметът персонално
поднесе подаръци и
красиви рози на всяка
семейна двойка.
От името на юбилярите Христо Ангелов

изказа благодарност
на кмета за отношението към личния празник
на двойките.
За магията на любовта пяха Катя Грозева и Костадин Апостолов.
Поздрави
с танците си поднесоха

ансамбъл „Славейче”
с художествен ръководител Елена Баренска,
ритъма на танца поднесоха Виктория Манева
и Николай Кавръков.
Вдигнаха се наздравици за дълголетие,
здраве и щастие. И
като на празник имаше

много танци и веселие.
Празникът „Светът
е за двама” с радост
реализираха водещите Христина Стайкова
и Николай Балабанов,
тоноператорът Стефан
Климентов. Сценарият
бе на Мария Златкова
Величка Токмакова

Р ОЕ К Т B G051P O001-5.1.04-0210-С 0001
„Предоставяне на почасови услуги от звено за социални услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж – Пещера”

“Помощ в дома”
На 20 февруари от
10,30 часа в залата на
Общинския съвет се
проведе встъпителна
пресконференция за
представяне на проект
„Предоставяне на почасови услуги от звено за социални услуги
в домашна среда към
Домашния социален
патронаж –Пещера.
Пресконференцията бе открита от заместник-кмета Стефан
Балабанов,
който
представи целите на
проекта.
Услугата ще ползват 44 лица с трайни
увреждания и възрастни хора, 20 от
тях ще имат личен
асистент, 8 ще ползват
социален асистент, 16
– ще имат домашен помощник.
Проектът е на стойност 136 383,57 лв. а

цялата му продължителност е 15 месеца.
Ръководител
на
проекта е Виктория
Пенева, тя представи
екипа и дейностите,
които ще извършват
наетите лица.
Координатор
на
проекта е Али Чешмеджиев, счетоводител- Стефка Кабова.
Дейностите,
които
ще извършват наетите
лица са свързани с:
1. Организиране и
осъществяване на ежедневни дейности, осигуряващи социалните
условия, необходими
за нормален живот на
потребителите на социални услуги, а именно
– помощ при общуване
и подържане на социални контакти; развлечения и занимания в дома
и извън него; четене на
художествена литера-

П Р Е Д О С ТА В Я Н Е
НА ПОЧАСОВИ УСЛУГИ
тура; придружаване и
оказване на помощ при
разходка.
2.
Организиране
и осъществяване на

не на нуждите на потребителя – приготвяне
на храна и подпомагане
храненето на лицето с
увреждане; текущо или

ежедневни
дейности,
осигуряващи личната
хигиена и задоволява-

основно
почистване
на жилището; помощ
на потребителя при

подържане на лична
хигиена /ежедневен тоалет, обличане, къпане/;
осигуряване на пране,
химическо чистене или
ръчно пране.
3. Организиране и
осъществяване на дейности във връзка със
здравето на потребителя – съдействие при
настаняване в болница,
грижи в болница при
необходимост; придружаване до личен лекар
или специалист; проследяване правилното
приемане и подпомагане при приемане на
лекарства, предписани
от лекар; оказване на
съдействие при снабдяване с помощно-технически средства.

4. Организиране и
осъществяване на административни услуги
– съдействие и подаване на документи пред
ТЕЛК/НЕЛК, Дирекция
„Социално подпомагане“, РУСО – пенсионен
отдел и други; при
изявено желание от
страна на потребителя
и с негови средства да
пазарува, заплаща ел.
енергия, вода, телефон,
твърдо гориво.
Желаещите да кандидатствуват по проекта следва да подадат
документи до 08.03.2013
г. в Общинския център
за услуги и информация
на гражданите в Община Пещера, ул. „Дойранска епопея“ № 17.

“Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския
социален фонд. Община Пещера носи цялата отговорност за съдържанието
на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме,
като официална позиция на Европейския съюз или Агенция за социално
подпомагане”
Инвестира във вашето бъдеще!
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135 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО
В българската национална история има събития – истински звездни
мигове на българския национален дух.
Измежду
тях
като
исторически феномен в
Новата българска история се извисява Рускотурската освободителна
война от 1877-1878 г.,
донесла
освобождението ни от петвековното
османско робство. Затова тя не е само велико
събитие, но и един финал
и светъл акорд на стогодишната борба на въстаници, хайдути и четници
– донесла националното
ни освобождение и изграждането на Третата
българска държава.
Благодарение на този
феномен чувствата ни
днес, в навечерието на
135-та годишнина на тази
война са възвишени.
Колкото
годините
ни отделичават от тази
война, толкова по-ярко
ще свети този подвиг.
Толкова по-тържествено
и по-спонтанно народът

ни ще си спомня за нея с
умиление.
Ние пещерци сме горди, че във войната участват опълченците Нешо
Чипев, Никола Марков
Донски и Георги Стоилов
– тръгнали по прашните
пътища на войната от
Кишинев през Дунав,
в епичните боеве при
Шипка, в прехода през
Балкана, при Стара загора. За героизма получават ордени и медали от
командването на руската
армия.
Като разузнавач в
руската армия участва
нашия
съгражданин
Димитър Иванов Горов,
активен участник в национално-освободителната
борба, който не само предава ценна информация
на командването на руската армия, но той е аташиран в Севинския полк
при обсадата на Плевен
и оставил своя принос
в освобождението на
града.
Безспорен е приносът като разузнавач и на

Стоян Попов – пламенен
патриот,
председателя
на МРК – пътеводител на
руските войски в родопите.
При сключването на
Санстефанския
мирен
договор на 3 март 1878
г. ген. Гурко изпраща за
гарнизон в Пещера 8-ма
рота на кап. Сафонов от
123 Козловски полк, в
периода на временното
руско управление съгласно клаузите на мирния
договор.
Този храбър руски
войн преминава хиляди
километри с ротата си
– от Кременчук в Русия
до Пещера. Заболява от
тифус и умира на 9 март
1878 г., погребан в двора
на църквата „Св. Димитър“, с много почести от
своите бойни другари
и пещерци, за да ни напомня за безкористната
братска помощ на освободителите.
Нека
възпоменем
днес с благодарност и
името на нашия съгражданин Георги Тодоров

Теохаров – първи пещерец, завършил висше
образование в Русия, в
Московския университет,
а през войната назначен
за завеждащ съдебната
власт в гражданското
управление на българските земи, ръководено
от княз Черкаский. След
Освобождението станал
министър на правосъдието и просветата в Третата
българска държава.
Трудно е днес, след
135 години да си представим силата на чувствата
и умилението на нашите
деди от озгряващата
свобода.
През изтеклите години от Освобождението,
въпреки сменящите се
конюктури в политическия живот, чувствата,
отношението на пещерци
към тази дата, към това
събитие, не се промениха,
за разлика от много други събития.
Изглежда, че оценката, която е свързана с нашата национална гордост
и достойство, се оказва

устойчива.
Тя не се подава на
превратностите на времето, на безогледнинте
опити на безотговорни
политици-нихилисти да
се опозорят отношенията ни към тази война.
Нека в това смутно
време, в което живем, не
забравяме никога: цената
на националната ни свобода, родена не другаде,
не в дипломатическите
квартири на великите
сили, а там, на засненените позиции на Шипка, при
Плевен, Стара Загора, родена на онзи вечен редут
на братството, повторил
думите на народния поет
Иван Вазов „Вечната слава на термопилите“!
И още нещо, да помним като завет, който
никога да не забравяме,
че свободата не би ни
споходила, включително и нас, пещерци, без
пролетите реки от кръв и
положените върхове от
кости на хайдути, четници, въстаници, но преди
всичко без тази на 200-та

хиляди руски, румънски и
финландски войни.
Това е чудото на духа
и делото, което ни е правило, прави ни и днес
достойни и отговорни
пред себе си, пред нацията, която не изчезна
в най-страшните години
на робството. Няма да изчезне и днес и за в бъдеще при новите реалности,
които ни съпътстват при
демократичните промени
и пътят ни в Европа като
пълноправен член на ЕС
днес.
Затова за нас свободата като българи означава още: собственно
достойство, отговорност
и признателност, но без
роболетие, унизение, за
да запазим националното
си достойство и сигурност!
Вечна слава на освободителите!
Поклон пред паметта
на загиналите в Рускотурската война за свободата на България!
Стефан Попчев
историк

В Деня на влюбените

ДИСКУТИРАХА ЗА
ЛЮБОВТА
На 14 февруари по покана на Местната комисия
за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни
със секретар Любка Такева се проведе среща на
представители на Районната здравна инспекция
в Пазарджик с ученици от

пещерските училища.
На срещата бяха отчетени резултатите от обявения конкурс за есе на
тема „Любовта е страстна,
но не е безопасна“.
На първо място бе отличено есето на Елена
Гюзелева.
На второ на Павлина

Гакева и на трето място
– есето на Гергана Хаджиниколова.
Проведена бе анкетавикторина и на вярно
отговорилите имаше награди. На мултимедия
присъстващите изгледаха
филма „Животът е безценен“.

ПАНА И
МАРТЕНИЧКИ
ОТ ВЪЛНА
ЕДИННИ В РАЗЛИЧИЯТА СИ
За втора поредна година центъра за развитие
на общността гр. Пещера
с доброволци на центъра
и ученици от ОУ ,,Л. Каравелов“ и с любезното
съдействие и на общ.
Пещера организира отбелязването на ,,Международния ден на майчиния
език“. Доброволците към
центъра изработиха табло с ръчички надписани
с послания на различни
езици, което табло се по-

стави в сградата на общината, където жителите
на града ще могат да го
видят в рамките на една
седмица колкото ще е и
престоя му в общинската
сграда. Настроението на
доброволците по време
на изработването на таблото бе положително те
работеха с ентусиазъм
защото вярват, че заедно можем да постигнем
много повече. Ние знаем,
колко е важно да се за-

пазят ценностите на един
народ, каквато ценност е
и майчиния език. Значението и смисъла на този
ден е всеки един човек да
бъде достатъчно толерантен, че да може да приема
различията на другия,
както и да бъдем винаги
единни в различията си.
Международния ден
на майчиния език е обявен от Юнеско през 1999
год.
Ангелина Демирова

Учениците участници
в клубовете „Млад приложник“ и „Приложни
дейности и акварел“ с ръководител Таня Аргирова
проведоха
поредното
си занятие в хоби клуб
„Усмивка“
Пазарджик.
Дейностите са по проект УСПЕХ BG 051РО001
– 4.2.05 „ДА НАПРАВИМ
УЧИЛИЩЕТО
ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ
ХОРА“ Посещението е

според тематичния план
на групите и
включваше
усвояване
на техника
фелтинг-мокър
филц.
Под ръководството на
приложници от ателието,
децата изработиха красиви пана и мартенички
от вълна. Работата в ателието е винаги много е
интересна, коментираха

със задоволство малките приложници, затова и
идват да работят в ателие
„Усмивка“ за пореден
път. Получавам пълна
подкрепа от родителите
на учениците, за което им
благодаря, уточни г-жа
Аргирова.

Моят роден град след 10 години
Василена Коланева, Недялка Недялкова и Йордан Зайчев са призьорите във
вътрешноучилищния конкурс на ОУ „П. Р. Славейков“ за написване на есе на
тема „Моят град след 10 години“. Темата е от Годишния план на училището. Десет
ученици от седми клас писаха по нея, като творбите им бяха проверени и оценени
от преподавателката по български език и литература Дафинка Чожгова. Класираните на първите три места ще получат като награда от директора на училището,
П. Христоскова книгата на Анастас Пунев „История на пещерската община“.

3

27 февруари 2013 г.

СКЪПИ РУСКИ ГОСТИ
На 15 февруари в НЧ
„Развитие-1873“ се проведе тържествено събрание-концерт, посветено
на 135-годишнината от
Освобождението на България.
Скъпи гости бяха първият секретар на посолството на Русия Андрей
Авдеев и генералният
консул на Русия в Русе
Владимир Климанов
Тържеството
откри
Стефан Щерев – председател на Дружеството
за приятелство с Русия в
Пещера.
В словото си той под-

черта, че връзката между
българи и руснаци е вековна.
Приветствие
поднесе генералния консул на
Русия в Русе Владимир
Климанов. „Поводът за
посещението е 135-годишнината от Освобождението на България,
която ще отбележим на
3 март. Той подчерта, че
празникът е общ за народите на Русия и България. И пожела на пещерци здраве и щастие.
Елена Иванчева рецитира свое стихотворение,
посветено на руските

хора.
В концертната програма взе участие ансамбъл
„Славейче“ и Петя Билбилева.
Преди тържественото
събрание руските гости
положиха цветя пред паметната плоча на капитан
Сафонов,
придружени
от кмета Георги Козарев,
председателя на Общинския съвет Анастасия
Младенова,
заместниккмета Стефан Балабанов
и Стефан Щерев – председател на Дружеството
за приятелство с Русия в
Пещера.

с. РАДИЛОВО

ДИАБЕТИЦИТЕ С ВЯРА В БЪДЕЩЕТО
На 6-ти февруари 2013
г. в клуба на пенсионера с. Радилово се проведе
годишно-отчетно
събрание на Диабетно
дружество „Вяра“ с. Радилово.
Гости на събранието
бяха
г-н
Александър
Василев – член на Управителния съвет и координатор за района от БАД
гр. София, г-жа Галина
Стоянова – директор на
Дирекция хуманитарни
дейности,
интеграция,
регионално развитие и
програми към ОбС, кмета
на село Радилово г-жа
Елена Рядкова и президента на фирма ЕТ „Алек
и Сие“ гр. Пловдив – производител на ортопедични обувки.
Преди да започне
същинската част на събранието, д-р Аврамов
информира
членовете
на дружеството как да се
предпазят и лекуват диабетиците при епидемията
грип, като рискова група.

Г-жа Виолета Гешева
отчете дейността на дружеството през 2012 г.,
като посочи, че радиловските диабетици, макар
и късно, не сгрешиха,
че учредиха диабетно
дружество. Те получиха
много знания от известни специалисти от Пловдив и София, получиха
и много специализирана
литература. Дейността на
дружеството беше подпомогнато от дарители
бизнесмени, клуб Лайнс
„Стара река“ и от Общинския съвет, за което им
благодариха. Очакваме
и през 2013 г. да не ни
забравят.
През 2013 г. ще продължи обучението на
членовете на дружеството и на близките им със
специалисти кардиолози, вътрешни болести,
ендокринолози, невролози, очни болести и др.
Годината, макар и първа, бе успешна за диабетиците от дружеството.

Членовете бяха поздравени от г-н Александър Василев, от г-жа
Галина
Стоянова
от
Общинския съвет и от
кмета на Радилово г-жа
Елена Рядкова, които
отговориха и на някои
от поставените им въпроси.
Г-н Алек Темуриян от
фирма ЕТ „Алек и Сие“
обясни как може да се
кандидатства за получаване на ортопедични
обувки за диабетици.
Накрая на събранието членовете си пожелаха да не се страхуват от
диабета, а да се борят, за
да победят тази коварна
болест. Всеки може да
постигне тази победа,
стига да има достатъчно
желание, упоритост, постоянство и воля.
Обещаха си да разнообразят дейността си
през 2013 г.
Виолета
Гешева
– зам. председател на
ДД „Вяра“.

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПЕЩЕРА
65 ГОДИНИ ОТ МЛАДЕЖКОТО
БРИГАДИРСКО ДВИЖЕНИЕ В
ПЕЩЕРСКИЯ КРАЙ
С безплатен ентусиазиран труд през гладните следвоенни години
от Пещерска околия
младежта построи не
само
стратегическия
път „Батак – Доспат“,
но и участва в националните бригади в
„Хаинбоаз“,
линията
„Перник-Волуяк“,
Димитровград и др.
На младежките бри-

гадирски обекти – яз.
„Г. Димитров“, яз. „Тополница“, шосето „Пещера – Доспат“, вместо
предвидените
2400
бригадири се включват
8000 младежи. Стихове
и песни бяха нужни на
бурното
бригадирско
време. Те излизаха от
сърцата и отиваха право в сърцата за жадната
за силни преживявания

младост! Не случайно
на входа на бригадирския ни лагер беше написано с големи букви:
„Ние строим пътя,
пътят строи нас!“
Двумесечният „университет“ на бригадата
ни издигна на гребена
на непознатата висока
вълна на нашето време,
даде ни сили и вдъхновение да творим!

БРИГАДИРСКИ ПЪТ
От някъде дълбоко от сърцето,
Извират образи и гласове…
Под шатъра на бригадирско лято
Забравено тръба зове…
Ечи гората – пременена, нова.
А въглени от спомена заспал

Разпалват бригадирските огньове.
И ме прегръща острия чакъл!
Рисува пътя тънкоствола бука,
Подсвирква пътен знак на кръстопът…
Ах, младостта останала е тука!
А ние, извървяхме своя път…
Стоянка Динева

ВЕТЕРАНИ
Така е, брат… Сега сме ветерани…
И в диалектиката на нещата,
Прегърбени от ветрове и рани,
Едва ли сме мечтали за отплата…
Каква отплата?!
Ние сме длъжници!
Искрите първородни на зората
Превърнахме в най-скъпите
жълтици на този път,
Разполовил гората…

С небесната коприна са тъкани
Годините ни,
В слънце натежали!
Добре е, братко, че сме ветерани,
Че на живота нещичко сме дали…
Стоянка Динева
Бригадир-ударник от втора ученическа
смяна 1948 г. – отряд „Антон Иванов“
на пътя „Батак-Доспат“

В деня на отворените врати група ученици
от СОУ „Свети Климент
Охридски“ посети Районен съд град Пещера.
Децата бяха изключително радушно приети от
административния ръководител на Районна прокуратура Пещера г-жа
Даниела
Петърнейчева
и нейните колеги Татяна
Щерева и Момчил Найденов. Тримата прокурори
ясно, интересно и достъпно запознаха младите
хора със спецификата на
своята работа и отговориха търпеливо и компетентно на многобройните
им въпроси. Много полезна за учениците се оказа
обиколката из кабинетите на Прокуратурата,
а Заседателната зала ги
изпълни с уважение към

институцията. Инициативата „Ден на отворените
врати“ на Районна прокуратура Пещера открехна
вратата на правото пред
нашите ученици и някои
от тях се замислиха над
възможната си реализация в тази област. Надяваме се, че ще има още

подобни срещи, защото
те укрепват връзката
между младите хора и
институциите и допринасят за взаимното им разбиране и уважение.
Нели Славова
Учител по БЕЛ СОУ „Свети Климент Охридски“
град Пещера

4

27 февруари 2013 г.

14 февруари в Капитан Димитриево

ПОЖЕЛАХА ЗДРАВЕ И БЕЛЕКЕТ
По традиция в с. Капитан Димитриево се
отбелязва Деня на лозаря –Трифон Зарезан.
Гости на празника
бяха Г. Петърнейчевнароден.
представител,Анастасия Младенова – председател
на Общинския.съветПещера ,Георги Козарев- кмет на община
Пещера
,заместник
-кметовете – Стефан
Балабанов и Николай
Атанасов, ,секретарят
на общината Николай
Гълъбов , общински
съветници , много любители градинари
и
лозари и др.
Празничен поздрав
и
благопожелания
поднесоха
кметът
Иван Златинов и Георги.Гозарев.
Специален музика-

лен поздрав изпълни
дамската фолклорна
група „Капитанка „
с художествен ръководител маестро Ваня
Паунова

Катя Грозева и Костадин Апостолов веселиха присъстващите.
Милка Тодорова и
новата жителка на КапитанДимитриево --ан-

гличанката почерпиха
със сладкиши.
Всички се веселиха
от сърце и си пожелаха
здраве и берекет
Стоянка Иванова

Скъпи съграждани,
Искам чрез страниците на вестник”Родопска искра” да изразя възхищението и
благодарността ми към децата и учениците на града ни!
По повод благотворителната акция за
събиране на средства за Любка Терзиева
почувствах добрината, благородството,
съпричастността и съвсем искреното желание на децата да помогнат.
Благодаря Ви ДЕЦА,мои слънца на добротата и състраданието!
Сега аз съм спокойна за моето, за нашето, за бъдещето на България!

Разбрах, че ние-учителите на Пещера
сме изпълнили една от основните си мисии-да направим децата, нашето бъдеще
по-добри.
Затова благодаря и на Вас УЧИТЕЛИ!
Благодаря и на Вас РОДИТЕЛИ-нали Вашите деца носят част от Вас във себе си!
Благодаря на всички и най-искрено Ви пожелавам здраве и съм сигурна, че бъдещето
ни ще бъде по-добро!
Иванка Николова Павлова
Старши учител в ОУ”Л. Каравелов”
Град Пещера

НЧ „РАЗВИТИЕ - 1873“
На основание чл.16 ал 2, т.1 от ЗНЧ и чл.19 т.1
от Устава на читалището, Настоятелството свиква
Общото събрание на Народно читалище „Развитие-1873„ гр. Пещера на 21 март 2013 г. от 17.30 ч. в
салона на читалището с проект за
Дневен ред:
1. Отчетен доклад за дейността на читалището
през 2012 г..
докл. Председателят
2. Отчет за изпълнение на годишния Бюджет за
2012 г.
докл. Председателят
3. Доклад на проверителната комисия.
докл. П-лят на комисията
4. Приемане на план за работа през 2013 г.
докл. Секретарят
5. Приемане Бюджет на Читалището за 2013 г.
докл. Председателят
6. Оповестяване счетоводната политика на
читалището и приемане на Бюджет за стопанска
дейност за 2013 г.
докл. Председателят

ÄÚÐÂÎ

Ñ ÂÀËÅÍÒÈÍÊÈ
Кът на любовта ,
посветен на 14 февруари-Денят на влюбените,
грабва погледите на
всички : ученици, учители , родители , гости
, които посещават тези

дърво с валентинки и
изработиха кутията за
посланията. На 15 февруари представители на
ученическия парламент
заедно с директора на
училището ще отворят

дни ОУ „П.Р.Славейков”. Дърво с листенца
–валентинки
,които
греят със слънчевите
си цветове и под него
кутия ,в която всеки
може да сложи
посланието си към любим
човек.Инициативата
е
на учениците от 7 „б”
клас, които украсиха

кутията ,ще разпределят валентинките и
ще ги предадат на тези,
към които са адресирани.Идеята ни е да внесем повече добро настроение в училище ,да
има повече усмивки , да
има повече пламъчета в
очите на всички, уточниха седмокласниците .

140 ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА НА АПОСТОЛА
19 ГОДИНИ
ПРОФЕСИОНАЛНА
ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ
И МАШИНОСТРОЕНЕ

„ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
ЛЕВСКИ”
На
19
февруари
Професионалната
гимназия
съвместно
с Читалище „Развитие-1837” отбелязаха
140 годишнината от
гибелта на Апостола
на Свободата „Васил
Левски”. Гости на тържеството баха представители на „Общество
Път на мъдростта”, които представиха книгата
„Духовните дарове на
България” на Ваклуш
Толев. Музикален поздрав на пиано и филм
за Левски бе подарък
към колектива и учениците на училището.
В седмицата преди
тържеството
в
ПГЛПМ”Васил Левски”
се проведоха лекции,
беседи и състезания
по професии. Изложбабазар с изделия произведени от учениците бе
организирана в залата
на
Художествената
галерия. Проведен бе
конкурс за есета посветени на Апостола.

Своето есе прочете
ученичката Фани Варналийска. Най добър
в професията ”Производство на мебели”
станаха – Георги Юнаков, Коста Балкански,
Райчо Костадинов и
Николай Демиров, Най
добър в професията
„Оператор в обувното
производство”- Ангел
Димов и Георги Данчев,
Най добър в професията „Машинен оператор”
- Божидар Бодуров и
Илия Живков.
Първо
място
в
турнира по „Тенис на
маса” спечели Венцислав Арабаджиев от 9
клас,
Първо място в състезанието
„Лъвски
скок” спечели Красимир Демиров.
Директорът на гимназията Петко Токмаков отправи поздрав
към колектива и награди победителите с
грамоти и предметни
награди.

СПОРТЕН КЛУБ ”ФАВОРИТ”
организира:
Обучение по ски и сноуборд за деца ученици 6-12г от Пещера.Има осигурен транспорт,както следва:
Понед-Петък...от.13.30х-16.30х/това е след
обед от училище “Михаил Каролиди”
Съб-Неделя......от 9.00х-16.30х/предимно за
напреднали/
Пояснение: Децата преминават в рамките на
2-3 тренировки началното ниво,клас А,за което
получават Дипломи.
По-добрите деца тренират и участват на състезания.
За информация:0898 985470 ;0877377346
Георги Юруков
4550 Пещера
ул. „Димитър Горов“ 6 А,
GSM: 0893 53 20 64, тел. 6-20-32
E-mail: rodopska_iskra@dir.bg
Гл. редактор: Величка Токмакова
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