Otwarcie remizo – świetlicy w Falbogach gm. Kałuszyn
W sobotnie popołudnie 16 maja br.
druhowie
z
miejscowej
OSP
oraz
mieszkańcy w obecności zaproszonych
gości świętowali otwarcie zmodernizowanego budynku świetlicy wiejskiej wraz
z dobudowaną częścią garażową.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św.
polową w intencji strażaków i ich rodzin
celebrowaną
przez
ks.
dziekana
Władysława Szymańskiego, proboszcza
Parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w Kałuszynie.
Burmistrz Kałuszyna, p. Marian Soszyński
zabierając
głos
poinformował,
że
modernizacja
budynku
świetlicy
była
możliwa dzięki zaangażowaniu strażaków
oraz wsparciu ze środków Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,
działania osi LEADER i wkładzie własnym
Gminy. Miała na celu stworzenie warunków
do uaktywnienia działalności społeczno –
kulturalnej
mieszkańców
wsi
Falbogi
i Mroczki. Realizacja zadania obejmowała
remont dachu, wymianę okien i drzwi
w
budynku,
wykonanie
instalacji
elektrycznych,
sanitarnych,
remont
pomieszczeń wewnątrz, zakup wyposażenia,
wykonanie termomodernizacji, podjazdu dla
osób niepełnosprawnych.
Koszt realizacji zadania to kwota 180 tys.
zł, z czego 94 tys. wynosi dofinansowanie.
Dobudowa garażu zrealizowana została ze
środków własnych gminy w wysokości
95 tys. złotych.
Szczególnym gościem uroczystości był
pan Czesław Mroczek, wiceminister Obrony
Narodowej, poseł na Sejm RP. Składając
życzenia i gratulacje strażakom oraz mieszkańcom zaakcentował, że Falbogi i Mroczki są miejscem szczególnie mu
bliskim – tu spędził dzieciństwo i młodość.
Życzenia i gratulacje, podziękowanie za trud braci strażackiej złożyli również pozostali goście uroczystości: pan
Krzysztof Wawrzyniec Borkowski - poseł na Sejm RP, pan Antoni Jan Tarczyński - Starosta Miński, prezes Zarządu
Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Mazowieckiego, st. bryg. Jarosław Ufnal - Komendant
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim, pan Dariusz Napiórkowski – dyrektor Urzędu
Marszałkowskiego Delegatury w Siedlcach.
Druh Mateusz Napiórkowski, postrzegany w środowisku jako jeden z najbardziej zaangażowanych w sprawy
lokalnej społeczności, zabierając głos w imieniu organizatorów uroczystości przedstawił historię jednostki powstałej
w 1929 roku, przypomniał od kiedy zaczęto starania o remont budynku, pozyskanie samochodu pożarniczego,
budowę garażu i przekazał podziękowania w imieniu strażaków i mieszkańców Falbogów i Mroczk wszystkim, którzy
przyczynili się do powstania tego obiektu, a szczególnie Panu Burmistrzowi. W dowód uznania
i podziękowania wspólnie z prezesem OSP panem Mieczysławem Sadochem i sołtysem wsi Falbogi panią Agnieszką
Friedek wręczyli pamiątkowe statuetki Panu Burmistrzowi Marianowi Soszyńskiemu, Pani Wiceburmistrz Henryce
Sęktas oraz gościom: wiceministrowi Obrony Narodowej i posłowi Borkowskiemu.
Po uroczystym poświęceniu obiektu i przecięciu wstęgi wszyscy uczestnicy udali się na poczęstunek
przygotowany przez mieszkańców.
Świetlica w Falbogach jest jedną z czterech obok Gołębiówki, Sinołęki, Zimnowody, służących mieszkańcom,
zmodernizowanych z pozyskaniem środków unijnych.
oprac. H. Sęktas
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