
 
 

    

    

     
 
 
                                                                                                       
 
 
 
 
 
   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

               

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

    
   

   
   
   

  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIEŚCI GMINNE 
Biuletyn Informacyjny Gminy Czernice Borowe 

Środa 29 października  2008 r.       Nr 1 (22)  

Pismo bezpłatne, wydawane przez Gminne Centrum Informacji w Czernicach Borowych 

 

O G Ł O S Z E N I A 

 
  

   

 

DO MIESZKA ŃCÓW GMINY 
CZERNICE BOROWE 

 
Szanowni Państwo! 

 Zwracamy się z gorącą prośbą o udzielenie niezbędnych 
informacji na temat azbestu, zgodnie z załączoną ankietą. 
  Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przyjął rezolucję z dnia 
19 czerwca 1997 r. – w sprawie programu wycofywania azbestu z 
gospodarki (M.P. Nr 38, poz. 373), oraz z ustawy z dnia 19 czerwca 
1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 
Nr 101, poz. 628). 
 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. wykorzystywanie 
azbestu lub wyrobów zawierających azbest dopuszcza się w użytkowa-
nych instalacjach lub urządzeniach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 
2032r. 
  Największe zagrożenie dla organizmu ludzkiego 
stanowią uwalniające się     z uszkodzonych pokryć dachowych lub 
fasad włókna azbestu, które mogą występować w trwałej postaci w 
powietrzu i przedostawać się z wdychanym powietrzem do pęcherzy-
ków płucnych, czego następstwem są choroby układu oddechowego.  
 Opracowanie dokumentacji o rodzaju, ilości i miejscu 
występowania azbestu jest zadaniem gminy, co może skutkować 
uzyskaniem przez Gminę środków unijnych na realizację zadania: 
„Bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest”. 
  Wobec powyższego prosimy o wypełnienie załączonej 
ankiety i podanie lub przesłanie na jeden z poniższych adresów 
 w terminie do 15 listopada 2008r. 
 
1). Sołtys wsi wg właściwości; 
 2). Urząd Gminy w Czernicach Borowych ul. Dolna 2, pokój nr 6. 

 
Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych 
 w roku 2008 otrzymała 5 000 zł. na zakup książek. Z 
pozyskanynych środków zostaną zakupione książki z 
dziedzin przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i  doro-
słych. Zakupiona będzie literatura  naukowa. 
Zakup ,,Zrealizowany będzie w ramach Programu 
Operacyjnego ,,Promocja Czytelnictwa” ogłoszonego 
przez Ministra Kultury 
 i Dziedzictwa Narodowego”(priorytet I)  

Zespół redakcyjny:  Magdalena Wójcik, Kamil Grabowski, Kierownik GCI - Sławomir Wietecha  
Wydawca: Gminne Centrum Informacji w Czernicach Borowych 
Adres kontaktowy GCI:   Gminne Centrum Informacji, ul. Stanisława Chełchowskiego 12, 06-415 Czernice Borowe Tel. (o-23) 674 60 41,  
e-mail: gcicb@wp.pl, www.czerniceborowe.pl/gci. GCI czynne od poniedziałku do piątku  Z 

ELEKTROŚMIECI 
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej sp. z o.o. w Przasnyszu uruchomił nieodpłat-
ny punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego 
 i elektronicznego (jak przestarzałe lub zużyte pralki, 
lodówki, telewizory, sprzęt audio, komputery, 
świetlówki i żarówki energooszczędne, żelazka, 
telefony, wiertarki itp.) Punkt czynny jest w dni 
robocze w godzinach 700 – 1500  (tel. 029 752 24 02) 

Adres do dostarczenia: 
Baza Sprzętowo- magazynowa MZGKiM 

ul. Leszno 47 
 

Kurs chemizacyjny 
 Mazowiecki Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Warszawie Oddział w Ostrołęce 
uprzejmie informuje, że przyjmuje zapisy na kurs 
,,Stosowanie środków ochronnych roślin sprzę-
tem naziemnym”. Zaświadczenie ważne jest 
przez okres  5 lat, część rolników na naszym 
terenie ma takie zaświadczenie nie ważne.  
Zapisy są  przyjmowane w Gminnym Centrum 
Informacji w Czernicach Borowych, pod tel. 
 (023) 674-60-41  
 

DZIEŃ WOLNY OD PRACY  
DZIEŃ 10 LISTOPADA 2008 R. (PONIEDZIA-
ŁEK) W URZĘDZIE GMINY CZERNICE BO-
ROWE BĘDZIE DNIEM     WOLNYM OD PRACY 

(za przypadający na sobotę dzień Święta Zmarłych) 
    /-/ Wojciech Brzeziński 

                                                                    Wójt Gminy 
   

Cała Polska czyta dzieciom 
 Gminna Biblioteka serdecznie zaprasza 
od listopada w każdą środę o godz. 16:00 dzieci 
wraz z ich opiekunami na spotkania. Celem spotkań 
jest promowanie akcji czytelnictwa bajek przez 
dorosłych i organizowanie wspólnych zabaw. Bajki 
będą czytać zaproszeni goście. 

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 
Warszawie Oddział w Ostrołęce uprzejmie informuje, 
że podobnie jak w latach ubiegłych 4-5 grudnia 2008r. 
w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym Poświętne  
w Płońsku odbędzie się siódma już z kolej konferencja 
poświęcona energii odnawialnej. Do udziału w konfe-
rencji  - ,,ENERGIA ODNAWIALNA” zapraszamy 
rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, przedsta-
wicieli samorządów lokalnych, przedsiębiorców, 
inwestorów oraz wszystkich zainteresowanych oszczę-
dzaniem energii we własnym domu lub miejscu pracy. 
Konferencja będzie dofinansowana przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie oraz Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego. Program i informacje o warunkach 
udziału – www.modr.mazowsze.pl Informacje tel. 
Marta Samoraj i Bożena Kozera, tel. (023) 663-07-13 

  

 

Inwestycje roku 2008r. 

 Bardzo późne ogłoszenie naboru wnio-
sków na inwestycje infrastrukturalne dofinansowa-
ne ze środków unijnych spowodowało, że w bieżą-
cym roku realizacja inwestycji oparta była na 
środkach własnych oraz samorządu województwa. 
Z Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju 
Mazowsza pozyskaliśmy 280,000zł. Otrzymane 
środki finansowe pozwoliły na zrealizowanie 
następujących inwestycji: 
Komponent B 
„Remont Szkoły Podstawowej w Węgrze”. War-
tość inwestycji 105 149,34 zł. (dofinansowanie 
50 000,00 zł.) 
Zakres rzeczowy zadania – remont dachu, wymia-
na stolarki okiennej i drzwiowej. 
Komponent C 
„Przebudowa drogi gminnej Rostkowo-Skierki” 
w ramach inwestycji zostało wykonane potrójne 
powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową 
i grysową drogi o długości 2250 mb. Wartość 
inwestycji 156 465,00 zł. (dofinansowanie 
100 000,00 zł.) 
Komponent D 
„Modernizacja boisk szkolnych przy Szkole Pod-
stawowej w Rostkowie”. Koszt inwestycji 
44 598,74 zł. (dofinansowanie 30 000,00 zł.) 
Wykonane zostało ogrodzenie, montaż piłkochwy-
tów, doposażenie boiska wielofunkcyjnego oraz 
placu zabaw dla najmłodszych. Wykonano też 
dojście do boisk – chodnik. 
Komponent D 
„Budowa przydomowych oczyszczalni” 
        Wybudowano 20 przydomowych oczyszczal-
ni, na terenach o rozproszonej zabudowie. Wartość 
inwestycji 148 849,00 zł. (dofinansowanie 
100 000,00 zł.)  
Ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 
Gmina otrzymała dotacje w kwocie 50 000,00 zł. 
na budowę drogi Chojnowo – Węgra o dł. 3060 
mb. Koszt inwestycji ok. 118 tys.  
  Od 2006 roku w Gminie Czernice 
Borowe realizowany był projekt budowlany pn. 

   

"Centrum sportu i rekreacji w Obrębcu". 26 lipca 
2008r. nastąpiło otwarcie świetlicy wiejskiej w 
Obrębcu, będącej jednym z elementów kompleksu 
sportowego. Koszt budowy 457 320,91 zł., w tym 
kwota dofinansowania 197 569,00 zł. ze środków 
unijnych. (Sektorowy Program Operacyjny "Re-
strukturyzacja i modernizacja sektora żywnościo-
wego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 
2006." działanie 2.3 "Odnowa wsi oraz zachowanie 
i ochrona dziedzictwa kulturowego") Budynek 
oprócz funkcji świetlicy pełni rolę zaplecza sani-
tarnego dla kompleksu boisk sportowych.  
 W ostatnim czasie złożone zostały dwa 
wnioski drogowe w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
na lata 2007-2013.    
 Z Gminą Grudusk na zadanie: 
,,Przebudowa dróg gminnych i dróg powiatowych 
usprawniających komunikację pomiędzy gminami: 
Grudusk, Czernice Borowe i Dzierzgowo”, obej-
mujący następujące drogi:                                                                       

� Żebry – Kosmowo, Kosmowo – Kołaki, 
Kosmowo granica gminy kierunek Rzę-
gnowo, Kadzielnia – Pawłówko, prze-
budowa odcinka drogi powiatowej w 
Pawłówku z chodnikami.  

� Czernice Borowe – Zembrzus, Zem-
brzus-granica gminy kierunek Przy-
wilcz, Chrostowo Wielkie-Kuskowo 
granica gminy kierunek Przywilcz, 
Chrostowo Wielkie przez wieś do Wy-
derki 

Łącznie 18 km.  
 

Roboty budowlano – montażowe przewidziano na 
lata 2010-2011. W ramach odnowy  wsi przygoto-
wane są projekty dla 3 miejscowości: 

� Węgra (rozbudowa OSP z małą salą 
gimnastyczną) 

� Pawłowo Kościelne (remont świetlicy, 
uporządkowanie centrum wsi) 

� Chojnowo(remont świetlicy, budowa 
drogi)  

W następnym roku będą przygotowywane kolejne 
wnioski.  

     

 
,,Zrealizowano w ramach Programu Opera-
cyjnego,,Promocja czytelnictwa” ogłoszonego 
przez Ministra Kultury  i Dziedzictwa 
Narodowego”.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kategorii należy wykonać 3-5 zdjęć opatrzonych krótkim 
własnym komentarzem. 
2. ,,Pięknie jest/było tu … - zabytki w fotografii” – 
dzieci (przedział wiekowy 10-15 lata) – zdjęcia wykona-
ne współcześnie – możliwość nadesłania 3 zdjęć.  
Technika wykonania prac jest dowolna. Zdjęcia przysła-
ne na konkurs musza dotyczyć obszaru objętego zada-
niem. Prace należy nadsyłać poczta elektroniczną na 
adres: fundacja@ciuchciakrasinskich.pl lub nadsyłać 
listownie na adres Biura Fundacji ul. Chełchowskiego 
12, 06-415 Czernice Borowe do dnia 4 listopada 2008r. 
W dniu 5 listopada 2008r. komisja konkursowa wyłoni 
finalistów. Najlepsze fotografie (I, II i III miejsce) w 
dwóch kategoriach  zostaną wyróżnione nagrodami 
rzeczowymi w postaci sprzętu fotograficznego. Zadanie 
jest dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Mazowieckiego. Jury ma także 
możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień. 
 

ZZ  łł  oo  tt  ee      gg  oo  dd  yy  
 

W bieżącym roku jubileusz 50-lecia pożycia małżeń-
skiego w naszej  gminie obchodzą następujące pary: 

• Państwo Halina i Julian Grzybowscy 

• Państwo Marianna i Kazimierz Imielscy 
• Państwo Halina i Zygmunt Kuskowscy 

• Państwo Henryka i Edward Pszczółkowscy 
• Państwo Irena i Henryk Rogalscy 

• Państwo Lucyna i Roman Seliga 
• Państwo Elżbieta i Antoni Sobania  

• Państwo Walentyna i  Ryszard Trentowscy 
      

                Drogim Jubilatom serdeczne gratulacje składają:  
                                          Wojciech Brzeziński – Wójt Gminy 

    Tadeusz Bastkowski – Przewodniczący Rady Gminy 
 

 
 

KONCERT ,,CZTERY PORY ROKU” 
 
 

 24 października 2008r. o godzinie 18.00 w 
kościele parafialnym w Czernicach Borowych odbył się 
koncert pt. „Cztery Pory Roku” z cyklu „ Mazowsze w 
Koronie, Staropolskie Wieczory w Zabytkach Architek-
tury Mazowieckiej”. Dzięki staraniom władz samorzą-
dowych oraz kościelnych mieliśmy okazję zapoznać się 
z muzyką genialnego kompozytora „muzyki natchnie-
nia” Antonio Vivaldiego .  
 Słowo o postaci i twórczości Antonio Vival-
diego wygłosił w swoim „słowie o muzyce” Igor Pogo-
rzelski. Następnie mogliśmy usłyszeć Stabat Mater  w 
wykonaniu Doroty Lachowicz (alt) wspomaganej przez 
muzyków używających instrumentów dawnych panią 
Monikę Raczyńską (klawesyn) i Antoniego Birula 
(teorba) oraz kwartet smyczkowy  Prima Vista (w skła-
dzie Krzysztof Bzówka, Józef Kolinek, Dariusz Kisieliń-
ski i Jan Kuta). Było to jednak preludium do długo 
oczekiwanego występu maestro Konstantego Andrzeja 
Kulka. Znany i ceniony mistrz wraz z kwartetem Prima 
Vista wprowadził nas w cudowny świat wyobraźni 
wielkiego Vivaldiego. „Cztery Pory Roku” w ich inter-
pretacji wywarły niezapomniane wrażenia na licznie 
zgromadzonych słuchaczach.  
 

 

Centrum Kształcenia Na Odległość 
  w Czernicach Borowych  

zaprasza na  bezpłatne szkolenia  
 

 Urząd Gminy realizację projektu Centrum 
Kształcenia na Odległość rozpoczął od 1.02.2008r. do 
30.09.2008r. Głównym celem projektu jest zmniejszenie 
dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem.      
Z naszej oferty edukacyjnej skorzystały 104 osoby, 
które ukończyły 306 kursów z wynikiem pozytyw-
nym. W tym 3 osoby mające orzecznictwo o niepełno-
sprawności. Jesteśmy jednym z najlepiej funkcjonują-
cych centrów na terenie województwa mazowieckiego 
pod względem aktywności kursantów. Centrum najczę-
ściej odwiedzają dzieci w wieku szkolnym i gimnazjal-
nym, maturzyści, studenci, osoby bezrobotne, osoby 
pracujące w sektorze prywatnym i publicznym. Osoby te 
chętnie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, zdoby-
wają nowe umiejętności, dzięki czemu zwiększają swoje 
szanse na rynku pracy.  
 Koniec projektu nie oznacza zakończenia  
szkoleń, wprost przeciwnie. Działalność edukacyjno – 
kulturową centrum będzie prowadzona przez okres 2 lat 
(do 01.02.2010r.) Oferta szkoleniowa będzie poszerzana 
o kolejne nowe kursy. 
 Nabór kursantów jest otwarty dla każdego, 
nie zależnie od wieku, płci, poziomu wykształcenia, w 
każdej chwili można się zapisać. Liczba kursów jest 
dowolna dla każdego, nie ma żadnych ograniczeń.  
 

 Mamy dla Ciebie 66 bezpłatnych kursów 
przez Internet. Możesz korzystać z nich w centrum 
lub za pośrednictwem domowego komputera. Nie 
wymagamy codziennego zgłaszania się do siedziby 
centrum. Każda osoba która ukończy kurs z wyni-
kiem pozytywnym otrzyma certyfikat. Bogata biblio-
teka multimedialna dostępna w centrum. Specjali-
styczny sprzęt dla osoby niepełnosprawnej. 
 

 

16 nowych kursów: 
1. Adobe Photoshop 
2. Techniki uczenia się 
3. Zarządzanie czasem 
4. Sztuka prezentacji 
5. Sztuka komunikacji 
6. Trening komunikacji 
7. Reakcja na stres  
8. Style uczenia się  
9. Rodzaje inteligencji 
10. Dominująca półkula mózgu 
11. Określenie indywidualnego stylu myślenia  
12. Zarządzanie sprzedażą i reakcjami z klientem 
13. Efektywne zarządzanie projektem 
14. Trening i budowanie zespołu 
15. Prowadzenie narad i spotkań  
16. Poradnictwo i zarządzanie organizacją  
 

 

5500  bbeezzppłłaattnnyycchh  sszzkkoolleeńń    
ddoossttęęppnnyycchh  pprrzzeezz  IInntteerrnneett    

 
1. Język Polski  
2. Matematyka  
3. Historia 
4. Chemia 
5. Fizyka 
6. Geografia 
7. Biologia  
8. Język angielski  
9. Język niemiecki 
10. Podstawy technik komputerowych 
11. Użytkowanie komputerów 
12. Przetwarzanie tekstów  
13. Arkusze kalkulacyjne  
14. Grafika menedżerska 
15. Baza danych  
16. Zarządzanie kadrami - cykl szkoleniowy z zakresu ZZL 
17. Ocena pracowników - cykl szkoleniowy z zakresu ZZL 
18. Usługi w sieciach informatycznych 
19. System motywacyjny - cykl szkoleniowy z zakresu ZZL 
20. Planowanie potrzeb - cykl szkoleniowy z zakresu ZZL 
21. Rekrutacja - cykl szkoleniowy z zakresu ZZL 
22. Ścieżki kariery - cykl szkoleniowy z zakresu ZZL 
23. Opiekun osób starszych 
24. Opiekuna dziecięca domowa 
25. Administracja systemami komputerowymi 
26. A może samozatrudnienie? 
27. Agent ubezpieczeniowy 
28. Asystent bankowości 
29. Broker ubezpieczeniowy 
30. Grafik komputerowy 
31. Handlowiec 
32. Księgowość 
33. Organizator agrobiznesu 
34. Pracownik administracyjny 
35. BHP 
36. Bezpieczeństwo systemów informatycznych  
37. Ochrona danych osobowych 
38. Prawo zamówień publicznych  
39. Edukacja zdalna-szkolenia  
40. Przedstawiciel handlowy 
41. Sprzedawca 
42. Telemarketer 
43. Zarządzanie projektami  
44. Promocja i wsparcie edukacji osób niepełno-
sprawnych  
45. Zawody przyszłości-nowe formy zatrudnienia 
46 Jak zdobyć i zatrzymać pracę 
47. Kariera-decyduję, planuję działam 
48. Zostań e-pr@cownikem 
49. Oczekiwania pracodawców – autoprezentacja 
50. Poradnictwo zawodowe-wsparcie dla Twojego 
sukcesu. 
 

Więcej informacji: 
www.centrum.czerniceborowe.pl 

e-mail: gci@czerniceborowe.pl tel. (023) 674-60-41 
Siedziba centrum mieści się w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnym Centrum Informacji  

Centrum jest czynne od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 16:00, wtorek 9:00-17:00, sobota co 2 tygodnie 10:00  - 14:00  

 

         Gmina Czernice Borowe została zakwalifikowana 
do Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiej-
skich. Program realizowany jest od lipca br. do 31 
grudnia 2009r. Kwota dofinansowania wynosi 
209 652,30zł, w tym 14 652,30 na realizację zadań w 
2008r. Realizatorami programu jest Szkoła Podstawowa 
w Czernicach Borowych, Stowarzyszenie Rozwoju 
Ziemi Czernickiej, Klub sportowy ,,BOROVIA”. 
 W ramach programu prowadzone są: 

� 3 kluby przedszkola dla dzieci w wieku 3-5 lat 
(2 kluby w Czernicach Borowych, 1 w Rostko-
wie). (Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu 
po 5 godz.)  

� Świetlice wiejskie w Czernicach Borowych, 
Borkowie Falenta, Obrębcu, Pawłowie 
Kościelnym i Rostkowie. 

� Zajęcia sportowe w Czernicach Borowych, 
Obrębcu i Rostkowie. 

W działalności świetlicowej największą aktywność 
wykazują osoby starsze. W Czernicach Borowych działa 
Klub Seniora liczący 24 członków. Kolejne kluby po-
wstają w Rostkowie i Obrębcu. 
 

Konkurs sołectw, gospodarstw i balkonów  
 

   

Do udziału w konkursie zaprasza Stowarzyszenie Roz-
woju Ziemi Czernickiej oraz partnerzy. Celm konkursu 
jest  podniesienie estetyki i atrakcyjności naszych miej-
scowości. Konkurs obejmuje  następujące kategorie: 
 1. Zagroda gospodarstwa rolniczego i przydomowe 
ogródki. 
2. Zagroda nierolnicza, dom jednorodzinny z przydo-
mowym ogródkiem. 
3. Ukwiecony balkon lub taras. 
4. Najpiękniejsza wieś w Gminie Czernice Borowe.  
 

W każdej kategorii nagradzane są trzy pierwsze miejsca: 
Za I miejsce nagroda o wartości  - 550,00 zł 
Za II miejsce nagroda o wartości  - 400,00 zł 
Za III miejsce nagroda o wartości – 300,00 zł  
 

Uczestnik konkursu wygraną musi przeznaczyć na zakup 
np. sadzonek, nasion roślin, krzewów ozdobnych, sprzęt 
ogrodowy np. kosiarka, meble ogrodowe itp. Szczegó-
łowy regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy jest 
dostępny w każdym sołectwie  lub na stronie 
www.stowarzyszenie.czerniceborowe.pl /aktualności 
Formularz należy dostarczyć do swojego sołectwa do 
dnia 30 maja 2009r.  
 

Konkurs fotograficzny 
            
         Fundacja Partnerska Grupa Lokalnego Działania 
„Ciuchcia Krasińskich” ogłasza konkurs fotograficzny 
dla wszystkich osób fotografujących zamieszkałych na 
terenie powiatów: przasnyskiego, makowskiego, mław-
skiego, ciechanowskiego w dwóch kategoriach wieko-
wych 16-25 lat i 10-15 lat. Regulamin konkursu jest 
dostępny na stronie fundacji www.ciuchciakrasinskich.pl 
W ramach konkursu są dwie kategorie tematyczne.  
1. ”Zachowajmy w pamięci” – fotoreportaż dotyczący 
stanu obiektów zabytkowych z terenu objętego zadaniem 
- młodzież (przedział wiekowy 16-25 lat) w ramach tej  

 
 

 


