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ПЕЩЕРА
Щ
ЧЕСТВА НАЦИОНАЛНИЯ
Ц
ПРАЗНИК
ОТДАДОХМЕ ПОЧИТ И ПРЕКЛОНЕНИЕ ПРЕД ЗАГИНАЛИТЕ
ЗА СВОБОДАТА
На 3 март 2013 г. отбелязахме Националния празник.
През тази година се
навършиха 135 години
от Освобождението на
страната ни.

С различни прояви
пещерци отбелязаха 3
март и годишнината от
Освобождението.
В 10 часа на 3 март
ръководството на общината, политически

партии и граждани
поднесоха в знак на
признателност цветя
и венци пред паметника на капитан Николай
Сафонов в двора на
градинката пред църквата „Свети
Димитър“.
От 11 часа
на централния площад
под звуците
на
националния химн
бе издигнат
българският
трибагреник
от кмета на
община Пещера Георги
Козарев.
Тук бяха
председателят
на
О б щ и н ския съвет
Кметът Георги Козарев издигна националния трибагреник
Анастасия

Младенова, народният представител д-р
Красимира Симеонова, заместник-кметът
Стефан Балабанов, секретарят на Общината
Николай Гълъбов.
Слово за паметната
дата и подвига на ге-

роите произнесе кметът Георги Козарев.
В чест на празника
се състоя концерт под
наслов „Богослов за
България”. Той започна с изпълненията на
ансамбъл „Славейче”
с художествен ръко-

ФАКЕЛНА ЩАФЕТА
„„С ОГЪНЯ НА ПРИЗНАТЕЛНОСТТА“
С
тържествена
факелна щафета „С
огъня на признателността“ учениците от
ОУ „П. Р. Славейков“
- Пещера, отбелязаха

Националния празник
на България - 3 март.
В празника участваха над 200 ученици от
трети до осми клас.
Щафетата стартира от

площад „България“ и
премина по паметните места на Пещера,
свързани с Освобождението - паметната
плоча на Нешо Чипев

- опълченец в Четвърта опълченска дружина, участвал в боевете
на Шипка, паметника на братя Горови,
на капитан Сафонов
- командир от 123-и
Козловски полк, паметната плоча на площад „Освобождение“,
където на 19 януари
1878 г. са посрещнати
руските войски в Пещера. Огънят на признателността бе запален от директора на
училището. На всеки
един от паметниците
младежите поставиха
цветя и запазиха минута мълчание в знак
на признателност към
героите. В щафетата
участваха 24 ученици,
водени от преподавателя по спорт Щерьо
Бадалов.
Гости на празника
бяха секретарят на

Община Пещера Н.
Гълъбов, експертът от
РИО - Пазарджик, Й.
Николов, Г. Стоянова
- директор на дирекция в Община Пещера, настоящи и бивши
директори на училища, родители.
Избрахме тази нетрадиционна форма,
за да отбележим Националния ни празник,
защото спортът е на
почит в нашето училище, защото държим в
училище да е интересно, да е желана територия за учениците.
Имаме амбицията да
превърнем щафетата
в традиционна, още
повече като видяхме
големия интерес и на
нашите ученици, и на
гражданството, уточни директорката на
училището П. Христоскова.

водител Елена Баренска.
За празничното настроение на пещерци
пяха Райко Кирилов и
Емилия. Участваха ансамбъл „Славейче“ и
поп изпълнители.
Величка ТОКМАКОВА
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ЕПОПЕ Я

НА

БЪ Л ГА Р С К И Я

ДУХ

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР АТИЛА ЗАФИРОВ - УЧАСТНИК В ПЕТ ВОЙНИ,
ОСТАВИЛ ЧАСТИЦА ОТ СЕБЕ СИ В ПОДВИГА НА РОДИНАТА
Град Пещера! Тук, в
полите на Родопите, под
гордата осанка на вечно зелените върхове на
Орфеевата планина се
ражда цяла плеяда от
изтъкнати българи, без
които нашата история би
била скучна и равна.
В столетието след
Освобождението
през
1878 г. Пещера дава на
родината стотици бойци
и командири. Сред тях
се открояват имената на
двамата генерали от българската армия – Атила
Зафиров и Стоян Трендафилов.
Атила се ражда на
15 август през 1858 г.
в родолюбивото възрожденско семейство на
пещерския учител Спас
Зафиров и калоферката
Лала Първова. Той расте
в атмосферата на копнеж

по свободата и омраза
към поробителите.
Като възпитаник на
военното училище, Атила
Зафиров получава първо
офицерско звание и избира да служи в пехотата.
Бойното си кръщение
получава
в
Сръбскобългарската война през
1885 г., където за първи
път името му прогърмява
като майстор на тактическия маньовър. Като
командир на Комщицкия
отряд, със смела маневра, останала класическа
във военното дело, успява да извоюва първата
победа във войната и с
това не допуска застрашаване на Сливнишката
позиция, осигурила победата на българската
армия. Затова получава и
първия си орден за храброст, връчен му лично от
княз Ал. Батенберг.
Русофил до мозъка на
костите, Зафиров участва
в преврата срещу княза и
е принуден след контрапреврата да емигрира в
Москва, където престоя-

Спартак Кънев:

В Пещера се роди
гражданското общество

Зелената партия и
Гражданският
комитет
„Да спасим Пещера” създадоха Обществен съвет
на промяната. Под негово

ръководство бяха проведени два митинга под наслов „Не на монополите”
в България. Председател
на Обществения съвет
е пещерският историк
Спартак Кънев.
На митингите присъстваха по 250 човека,
които изразиха своето
несъгласие с високите
цени на тока и се обявиха
за големи промени във
всички сфери на обществения и културния живот
на града.

ЗА ПОВЯ Д А Й Т Е
ВЪВ ВЕТЕРИНАРНАТА АПТЕКА
НА “БИОВЕТ” ВСЕКИ ДЕН
от 11.00 до 12.00 и от 16.00 до 17.30 ч.

Тук ще намерите ветеринарно-медицински
продукти за всички видове и категории животни.
Ул. “П. Раков” №7,
до входа на “Биовет”, тел. 0350-6-56-29
и на повикване от портала, вътр. тел. 310

ОБЯВИ *

ОБЯВИ

* ОБЯВИ

Собственик продава помещения /подходящи за
офиси, магазини, заведения/ в бизнес център
“Актив”, пл. „България” № 1, идеалeн център на
Пещера. Тел. за връзка: 032/604710, 0887 706 814
Продавам ливада
в местността Дъбовик –
11 декара.
Тел. 089 78 70 317

Продавам
апартамент – център.
Тел. 089 09 02 667

Давам ранчо /овощна градина/ - 300 кв. м,
за временно ползване, намиращо се
в местността Копривец.
Тел. за връзка: 0350 9 91 06

ва 11 години. През 1898 г.
се завръща в България с
чин майор, усвоил добродетелите на Суворовския
боен опит във военното
дело.
Участва в Балканската война през 1912-1913
г. като командир на 26-и
пехотен Пернишки полк.
Проявява се в боевете на
Седма Рилска дивизия,
на която е командир при
Кочани, Щит, Дойран.
Освобождава Солун. Прехвърля се на Дарданелите и участва в епичните
боеве при Шаркьой.
По време на страшните бури и снежни виелици
на 19, 20 и 21 февруари
1913 г. беловласият командир спасява полка от
бялата смърт, поразила
цели поделения, в това
число и 27-и Чепински
полк, и Пещерската дружина, като част от него.
В края на Междусъюзническата война, която за него е четвъртата,
завършила като първа
национална катастрофа
за България, полкът на

Атила
води
успешно
ожесточените Златовски,
Брегалнишки и Калимански боеве.
През 1916 г. му е възложено командването на
Трета бригада от Първа
Софийска дивизия в Ниш,
а през есента е прехвърлен на Добруджанския
фронт срещу румънската
армия, заграбила Южна
Добруджа.
За своите подвизи
полковник Зафиров получава генералски пагони и орден за храброст, а
в знак на признателност
през 1940 г., след връщането на Южна Добруджа
към България, на негово
име е кръстено село.
Здравето на ген.-майор Зафиров се влошава
от прогресиращата цироза и в края на 1916 г. е
преместен в Пловдив
като началник на Втора
Тракийска
дивизионна
област. През 1918-а е преместен във Военното министерство като генерал
за поръчки.
Още през 1907 г. Ати-

ла свързва съдбата си с
Екатерина Паньова от Пазарджик, произхождаща
от виден възрожденски
род. Раждат им се двама
сина и две дъщери.
Зафиров умира в мизерия на 24 януари 1923
г. в Княжево, Софийско,
където живее със семейството си в един фургон.
Няколко години той раздава до последния лев
мизерната си пенсия за
издръжка на 45 сирачета от войните. За него
ген. Тошев пише: „Така
умират
заслужилите
хора у нас като запасния
генерал Атила Зафиров,
принесъл всичко свое в
жертва на Родината, не
оставил нищо за себе
си и умрял без никакви
средства.” И умря отчаян
и грозно разочарован,
непогледнат от познати и
другарите. Ужасно! – възмущава се генералът.
Да, този герой не
падна по фронтовете от
вражески куршум. Не
можаха да го сломят продажните политици. Но

огорченията и обидите го
сломяват!
Генерал Зафиров е историческа личност, която
заслужава почит и ще
продължава да ни внушава гордост, че сме българи и войни от СОСЗР. В
знак на благодарност към
неговите подвизи на своя
конференция през 2006 г.
ОбС на СОСЗР в Пещера
определи същия за свой
патрон.
Животът на Атила Зафиров бе изследван пълно и обективно на базата
на спомените на негови
близки и документите,
съхранени във Велико
Търново.
Историкът
краевед
Илия Маринов написа документално-исторически
очерк.
Поклон, вечен поклон
пред голямото дело на
този достоен син на майка България и нека никога не го забравяме!

Централната администрация, НПО сектора, на образователни институции,
читалища и бизнеса.
През изминалата 2012
г. ОИЦ – Пазарджик,
проведе 33 информационни срещи в общините
от областта, по време
на
които
представи
функциите и дейността
си, добри практики на
бенефициенти, успешно
изпълнили проекти с европейско финансиране,
често допускани грешки
при изготвянето на проектни предложения, както и новите приоритети
за развитие на страната
ни през следващия програмен период, в който
България ще получава
безвъзмездна финансова помощ от фондовете
на Европейския съюз и
новите оперативни програми.
В работната програма

на ОИЦ – Пазарджик, за
2013 г. е заложено провеждането на общо 44
информационни срещи
в единайсетте общини в
областта.
ОИЦ – Пазарджик,
е част от мрежата от 28
информационни центъра
за популяризиране на
Кохезионната политика
на Европейския съюз,
създадени с финансовата
подкрепа на Оперативна
програма
„Техническа
помощ”, съфинансирана
от Европейския съюз
чрез Европейския фонд
за регионално развитие.
Центърът е създаден по
Проект
№0078-ОПК-3.3
„Изграждане и функциониране на областен информационен център на
община Пазарджик”, финансиран по Договор за
безвъзмездна финансова
помощ № BG161PO0023.3.02-00024-C0001.

Стефан ПОПЧЕВ
историк краевед

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. предс. 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

ПЪРВА СРЕЩА НА ОБЛАСТНИЯ
ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ПЕЩЕРА
На 1 март 2013 г. Областен информационен
център (ОИЦ) – Пазарджик, започна нов цикъл
от информационни срещи в общините
на Пазарджишка
област. Първите
единайсет срещи
за тази година
ще бъдат на тема
„ Ра з р а б от в а н е
на
проектни
предложения“,
като с нея стартира серия от
семинари, в които екипът на ОИЦ
– Пазарджик, ще прави
презентации на всички
етапи от управлението на
един проект или фазите
от т. нар. проектен цикъл.
Срещата в Пещера се
състоя на 5 март в залата
на Общинския съвет.
Нуждата от този тип
информация беше идентифицирана по време

на
миналогодишните
срещи, които проведе
ОИЦ – Пазарджик, в пазарджишките
общини.
Участниците в тях заяви-

ха желание за обучение
по теми, свързани с изготвянето, изпълнението
и цялостното управление
на проекти по оперативните програми.
В информационните
срещи участваха представители на общинските администрации, на
териториалните звена на
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Отчетно-изборна конференция на СЗОСЗР
На 22.02.2013 г. от
17.00 часа в залата на Общинския съвет в гр. Пещера се проведе отчетноизборна конференция на
Общинската организация
на Съюза на запасните
офицери и сержанти от
запаса и резерва.
Като
гости
присъстваха о.з. полк. Кофов
– председател на Областната организация на
СЗОСЗР в гр. Пазарджик,
и о.р. м-р Стефан Балабанов – заместник-кмет на
община Пещера.
В празнично украсената зала на Общината,
специално озвучена за

случая, звучат военни
маршове. Вълнуват се
всички присъстващи. С
тържествен марш пристига знамето на организацията. Звучи химнът на
Република България.
Избраха се ръководни и помощни органи на
конференцията. Утвърден
бе дневният ред. След
проверка на кворума,
председателят на организацията о.з. полк. Гюрджеклиев прочете доклада. В него бяха посочени
както положителни, така
и отрицателни страни от
работата на организацията през отчетния период

2009-2013 година.
В доклада си председателят на ревизионната
комисия от резерва кап.
Георги Велков отчете финансовото състояние на
организацията.
В изказването си о.р.
подп. Лазар Грозданов
отбеляза необходимостта
от засилване съвместната работа с общинските
структури, увеличаване
броя на организираните
членове и подобряване
социалната политика на
организацията.
За подобряване съвместната работа с училищата и подрастващите

говори в изказването си
о.з. подп. Стефан Попчев.
С малко тъга за офицерските си години и
рушащите се сгради на
казармата говори последният командир на
полка в гр. Пещера о.з.
полк. Дърмонски. Той
предложи да се постави
паметна плоча, която да
напомня за мястото в
Пещера, където стотици
хиляди младежи са се
клели във вярност към
Цар и Отечество.
В обширното си изказване председателят
на Областната организа-

ция на СЗОСЗР о.з. полк.
Кофов даде добра оценка за работата на пещерската организация през
отчетния 4-годишен период. Той отговори и на
някои критични оценки,
направени в доклада и в
изказванията, като увери
присъстващите, че част
от поставените въпроси
ще бъдат разисквани на
предстоящия Осми конгрес на организацията.
Избран беше новият Общински съвет на
СЗОСЗР в гр. Пещера
− от 17 членове, и нова
Общинска
контролноревизионна комисия, съ-

стояща се от трима души.
Новият съвет избра състава на Изпълнителното
бюро от 5 човека. Преизбран бе досегашният
председател − о.з. полк.
Димитър Гюрджеклиев.
Беше преизбран и досегашният председател на
Ревизионната комисия −
о.р. кап. Георги Велков.
Избрани бяха делегатите за областната конференция на СЗОСЗР в
гр. Пазарджик.
о.р. подполковник
Лазар ГРОЗДАНОВ,
член на Изпълнителното
бюро на СЗОСЗР −
гр. Пещера

ПЕЩЕРЦИ СИ ПОЖЕЛАХА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ
На 2 март пещерци
имаха възможност да
споделят своите мнения, позиции, искания и
очаквания. Центърът за
развитие на общността
и СНЦ „Слънце за всеки“
организираха граждан-

ска кампания ,,България
– във всеки и навсякъде“.
В центъра на града
доброволците разположиха платно с изрисувани върху него звънчета
− символи на биещите

за събуждане камбани.
Във всяко едно звънче
жителите и гостите на Пещера можеха да напишат
отговори на следните въпроси:
1. Какво искам за България?

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 бригадирски обекти – яз.

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

дост! 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
Стоянка Динева
Отнякъде 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 острият чакъл!
Рисува пътя тънкоствола бука,
подсвирква пътен знак на кръстопът…
Ах, младостта останала е тука!
А ние извървяхме своя път…

2. Какво ще направя
за България?
3. Какво искам за моето семейство?
4. Какво ще направя
за моето семейство?
Съвсем
естествено
преобладаваха
отговорите, в които се изразява
надежда, че условията за
живот у нас ще се подобрят, че няма да ни се налага да търсим спасение
в чужбина и най-вече да
сме живи и здрави.
Всеки изразил позицията си получи мартеничка, ръчно изработена от учениците на ОУ
„Любен Каравелов“, и
трибагреник на Република България, дело на
доброволците на ЦРО
– Пещера.
Подобни инициативи
се реализираха в над 30
населени места в страната.
На 3 март Центърът

за развитие на общността, създаден от ЦМЕДТ
,,Амалипе“
Сдружение
,,Слънце за всеки“, и
Дафинка Самарджиева −
учител от ОУ „Любен Каравелов“, се включиха в
програмата на общината
и редом с държавни
и партийни структури,
ученици
и
граждани
поднесоха венци и цветя
пред паметника на братя

Горови.
Включването
в кампания и в Националния празник цели
да покаже, че и ромите
са част от българското
общество, активни граждани със своите идеи за
това в каква България
искаме да живеем и какво можем да направим
за нея, коментира Юксел
Яшаров – общински съветник.

Над 1000 мартенички от
ПГХВТ „Атанас Ченгелев“
По традиция, за втора година, учениците от ателиетата „Да съхраним
българското“ при ПГХВТ „Атанас Ченгелев“ изработиха мартенички. На първи март с пожелания за здраве и успехи те закичиха с бяло-червения символ
всички деца и ученици в града, Дневните центрове за деца и възрастни с
увреждания, Община Пещера, РИО – Пазарджик, и училища от други общини.
Клуб „Млад журналист“
Снимки: Атанас Учкунов
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НЧ „РАЗВИТИЕ-1873”

САМОДЕЙЦИ ОТПРАЗНУВАХА
ОТПРАЗНУВАХА
ДЕНЯ НА САМОДЕЕЦА
ТЕ ПРАВЯТ ПРАЗНИЦИТЕ
НЧ „Развитие - 1873”
отбеляза Деня на самодееца на първи март
с богата културна програма.
Празнична наздравица вдигна секретарят
на читалището Мария
Златкова. С топли думи
тя честити празника на
радетелите на духа.
Поздравителен
адрес изпрати председателят на Общинския
съвет Анастасия Младенова. В него се изказва

голямата благодарност
към самодейците, че
присъстват активно в
живота на общината, а
най-голямата награда
за тях са аплодисментите на нашите съграждани. Благословени да
бъдат начинанията ви!
Поклон пред вашия
талант и всеотдайност!
– се казва в поздравителния адрес.
Секретарят на Общината Николай Гълъбов поднесе привет-

ствие към самодейците
от свое и от името на
кмета Георги Козарев.
Пожела им много здраве и радости. От това,
което те правят, до голяма степен се определя нивото на културата
в общината – каза в заключение г-н Гълъбов.
Всяка група към
НЧ „Развитие - 1873”
изнесе самостоятелен
концерт.
Секретарят на читалището Мария Злат-

кова връчи специални
грамоти на самодейци
по
случай
техните
юбилеи.
Прочетени бяха сти-

хове от местната поетеса Стоянка Динева.
Много настроение,
томбола, песни и танци
съпътстваха на 1 март

самодейците от читалището.
Водеща на прекрасната вечер бе Верка
Климентова.

„ Ж Е Н А Т А – ЛЮБИМА И МАЙКА”
Читателите на библиотеката при НЧ
„Сергей
Румянцев

На 10 март

- 1909”, с. Капитан Димитриево
проведоха
среща с поетесата Мин-

ка Халачева Гемиева на
тема „Жената – любима
и майка”.
Читателите прочетоха любими стихове.
Поетесата рецитира и
разказа поводите за
вдъхновение.
Проведе се разговор и по романа „Кръстът на спасението”.
Всички,
заредени
позитивно и с пролетно настроение, си обещаха нови срещи.
На 1-ви март децата
от ЦДГ „Еделвайс” - с.
Капитан Димитриево,
с радост посрещнаха
Баба Марта, пяха, рецитираха и танцуваха.

Баба Марта ги поздрави и накичи с мартенички, като им пожела
да са бели и чeрвени,
румени, засмени.
Самодейците при НЧ
„С. Румянцев - 1909” отбелязаха с радост Деня
на самодееца.
На всеки на ръката
беше вързана мартеница с някаква мечта, с
пожелание за здраве и
безброй усмивки.
Всеки
самодеец
получи поздравление
и пожелание за нови
творчески успехи.
Жените кулинарки
подредиха богата трапеза с лакомства. Сити

и щастливи, с песни
и веселие отбелязаха

Деня на самодееца.
Стоянка ИВАНОВА

ИСТИНСКИ ЗИМЕН ПРАЗНИК
С МНОГО МУЗИКА И ЗАБАВЛЕНИЯ

Приключи
ски
състезанието
за
купа „Фаворит” на
10.03.2013 г.
На старт застанаха
общо 45 деца, разделени в три групи:
2001-2002 г.; 2003-2004
г.; 2005, 2006, 2007
и 2008 г., отделно
момичета/момчета.
Състезателите бяха от
Пещера, Пазарджик,
Пловдив и Чепеларе. Участие взеха и
юноши/девойки,
и

мъже/жени /общо 15
скиори/, разделени по
групи до 18 и над 18 г.
Състезанието
се
превърна в един истински зимен празник, с много музика
и забавления, слънце
и усмихнати хора, а
след награждаването
имаше и детски карнавал за най-малките!
Резултати на децата от СК „Фаворит”
- гр. Пещера:

МОМИЧЕТА 2005 - 2008 г.
Велина Учкунова - ПОБЕДИТЕЛ /Пещера/
Катерина Тасева - IV място /Пещера/
МОМЧЕТА 2003 - 2004 г.
Надя Козарева - II място /Пещера/
Мария Иванова - III място /Пазарджик/
МОМЧЕТА 2003 - 2004 г.
Радостин Георгиев - IV място
Цветан Кичуков - V място
Антони Заеков - VII място /Пазарджик/
МОМИЧЕТА 2001 - 2002 г.
Йоана Дамянова - ПОБЕДИТЕЛ
Габриела Гогушева - II място /Пещера/
Росица Лазова - III място /Пещера/
МОМЧЕТА 2001 - 2002 г.
Йордан Павлов - II място /Пещера/
Окан Идриз - V място /Пещера/
Валентин Кичуков - VI място /Пещера/
МЪЖЕ до 18 г.
Стоян Кръстев - ПОБЕДИТЕЛ /Пещера/
МЪЖЕ над 18 г.
Димитър Козарев - IV място /Пещера/
Награда за най-малък участник получи
Мариана Якофова, 2008 г.
Купа „Фаворит” се превърна в челен сблъсък между състезатели от СК „Фаворит” - гр.
Пещера, и СК „Канари” - гр. Пловдив. Победителите получиха купи, медали и нови ски.
Георги ЮРУКОВ

В Международния ден на жената – 8 март,
жените от Общинска администрация получиха красиви цветя от кмета Георги Козарев,
зам.-кмета Стефан Балабанов и от секретаря Николай Гълъбов.
Красиви бяха поздравленията и пожеланията към тях, изречени от кмета на общината Георги Козарев и от председателя на
Общинския съвет Анастасия Младенова.
4550 Пещера
ул. „Димитър Горов“ 6 А,
GSM: 0893 53 20 64, тел. 6-20-32
E-mail: rodopska_iskra@dir.bg
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