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 NAD BRUSIENKĄ 
MAJ 2015 

Nr 3/2015 Egzemplarz bezpłatny 

W����� P��	�
����� 2015 � ���	�� ������ 

Rajd rowerowy –Linia Mołotowa 
- 06.06.2015r. 
Turniej tenisa ziemnego  
- 13.06.2015r. 
Spektakl teatralny pt. „Brat nasze-
go Boga” 
- 14.06.2015r. 
Zawody Nordic Walking  
- 28.06.2015r. 
Bieg uliczny „Cieszanowska 10”  
- 04.07.2015r. 
Przegląd Kulturalny Miast Part-
nerskich Gminy Cieszanów  
- 05.07.2015r. 
Turniej piłki plażowej  
- 11.07.2015r. 
Gotowanie rosołu 
-12.07.2015r. 
Występ cyrkowy połączony z pa-
radą i warsztatami 
-18-19.07.2015r. 
Zlot motocyklowy 
- 25.07.2015r. 
Wieczór kabaretowy 
- 26.07.2015r. 

Dnia 10 maja 2015r  odbyła się I tura wyborów 
prezydenckich. Z oficjalnych danych w naszej 
gminie wyniki przedstawiają się następująco: 
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Z okazji tak uroczego dnia jakim jest Dzień Matki 

składamy życzenia, abyście w dniu Waszego święta by-

ły zawsze uśmiechnięte, zadowolone i szczęśliwe.  

Brakuje słów, aby wyrazić wdzięczność za cierpliwość, 

dobroć, zrozumienie.  

Mama jedyna i najważniejsza kobieta po prostu anioł.  
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Turniej miał na celu działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród dzieci i mło-
dzieży m.in. poprzez popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, zasad 
i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, kształtowania zachowań wobec innych 
uczestników ruchu oraz popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu. 
Eliminacje odbyły sie w dniu 16.04.2015 r. w Publicznym Gimnazjum w Cieszanowie.  
Przeprowadziła je komisja w składzie: Stanisław Kędzior- przewodniczący, Janusz Mazurek- członek , Ka-
zimierz Wolanin- członek, Paweł Rogal- członek, Grzegorz Pachla- członek 
Z terenu Gminy Cieszanów w turnieju uczestniczyły reprezentacje trzech szkół: 
Publiczne Gimnazjum w Cieszanowie- Nowym Siole- drużyna  w składzie: Justyna Ważna, Jakub Szajow-
ski, Bartosz Kościelecki 
Publiczne Gimnazjum w Dachnowie - drużyna w składzie: Benjamin Leja, Łukasz Polak, Karol Maciołek 
Publiczne Gimnazjum w Nowym Lublińcu - drużyna w składzie: Dawid Jankowski, Maciej Zygarlicki, 
Mateusz Majewski 
Klasyfikacja końcowa: 
Miejsce I Publiczne Gimnazjum w Cieszanowie, Miejsce II Publiczne Gimnazjum w Nowym Lublińcu, 
Miejsce III Publiczne Gimnazjum w Dachnowie 
W kategorii szkół podstawowych w eliminacjach z terenu Gminy Cieszanów uczestniczyły następujące 
szkoły: Szkoła Podstawowa w Cieszanowie reprezentowana przez następujących uczniów: Hubert Broź, 
Dariusz Nieckarz, Paulina Tomków, Agnieszka Zubrzycka 
Szkoła Podstawowa w Dachnowie reprezentowana przez: Julię Brzeziak, Angelikę Janczura, Kamila Wit-
ko, Przemysława Smoliniec 
Szkoła Podstawowa w Nowym Lublińcu - drużyna w składzie: Kinga Bielecka, Aleksandra Gondek, Mar-
cin Wingert, Paweł Morko 
Klasyfikacja końcowa szkół:: Miejsce I SP Cieszanów, Miejsce II SP Dachnów, Miejsce II SP Nowy Lu-
bliniec. 
 Wszyscy uczestnicy byli bardzo dobrze przygotowani do turnieju. Wykazali się zarówno znajomo-
ścią przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i umiejętnością udzielania pierwszej pomo-
cy przedmedycznej. 
           (red. Janusz Mazurek) 
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 Organizatorem turnieju był Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów, zaś koordynatorem Dyrektor Pu-
blicznego Gimnazjum w Cieszanowie- Nowym Siole. 
 Turniej odbył się 15 kwietnia 2015 r. Uczestniczyły w nim następujące gimnazja:  
Publiczne Gimnazjum w Cieszanowie- Nowym Siole 
Publiczne Gimnazjum w Dachnowie 
Publiczne Gimnazjum w Nowym Lublińcu 
W turnieju wzięły udział 6- osobowe zespoły uczniów klas I- III gimnazjum (po dwóch przedstawicieli da-
nego rocznika z każdej klasy).  
Publiczne Gimnazjum w Cieszanowie- Nowym Siole reprezentowali następujący uczniowie: 
Justyna Ważna i Martyna Zając kl. I, Paula Kłos i Kamil Weber kl. II, Kamil Rejman i Izabela Nisztuk kl. 
III. Reprezentantami Publicznego Gimnazjum w Dachnowie byli: 
Tomasz Różycki i Gabriela Zadworna kl. I, Marcin Krzemiński i Natalia Witko kl. II, 
Justyna Smoliniec i Aleksandra Kłos kl. III. Publiczne Gimnazjum w Nowym Lublińcu reprezentowali 
uczniowie:Jakub Kiełb i Maciej Zygarlicki kl. I, Weronika Panek i Agata Kusy kl. II, Agnieszka Leja i Ka-
rolina Zygarlicka kl. III. 
 Turniej oparty był o treści zawarte w podstawie programowej gimnazjum z zakresu edukacji: języ-
ka polskiego i historii, geografii, biologii, chemii, fizyki i matematyki. Wymagania edukacyjne z poszcze-
gólnych  przedmiotów opracowali nauczyciele gimnazjum. Każdy zespół losował po 2 pytania z każdego 
przedmiotu. Uczniowie odpowiadali na pytania w ściśle określonym czasie (przygotowanie 1 min., odpo-
wiedź 1 min., z fizyki i matematyki przygotowanie 2 min., odpowiedź 2 min.) Odpowiedzi uczniów były 
oceniane przez członków komisji konkursowej w skali punktowej 0-2. Klasyfikacja końcowa szkół przed-
stawia się następująco:Miejsce I Publiczne Gimnazjum w  Dachnowie, Miejsce II Publiczne Gimnazjum 
w  Cieszanowie- Nowym Siole, Miejsce III Publiczne Gimnazjum w  Nowym Lublińcu 
Wszyscy uczniowie otrzymali atrakcyjne nagrody i wyróżnienia. Turniej wiedzy stał na wysokim pozio-
mie.            (red. Janusz Mazurek) 



 

 - 3 - 

W piątek, 24 kwietnia 2015 r. o godz. 12.00 w sali Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie odbyła 
się VI Sesja Rady Miejskiej w Cieszanowie. Rada w tym dniu Uchwałą Nr VI/26/2015 stwierdziła wyga-
śniecie mandatu radego Rady Miejskiej w Cieszanowie Romana Krywko, który naruszył art. 24f ust. 1 
ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie, z którym radny obowiązany był do zaprzestania prowadzenia 
działalności  gospodarczej w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania (Naczelny Sąd Administracyj-
ny w Warszawie w dniu 17 czerwca 2014 r. II OSK 785/14 stwierdził, iż prowadzenie gospodarstwa rolne-
go przez radnego z wykorzystaniem wydzierżawionych od gminy gruntów rolnych, będących mieniem 
gminy, w której radny uzyskał mandat, jest prowadzeniem działalności gospodarczej, o której mowa w art. 
24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). Niewypełnienie tego obowiązku stanowi podstawę do stwier-
dzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 

          (red. Barbara Szymanowska) 

Ś���)� �������� – 
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W 2014 roku na terenie Gminy zostały urządzone szlaki rowerowe poprzez oznakowanie dróg, gdzie ruch 
odbywa się na zasadach ogólnych oraz poprzez budowę nawierzchni ścieżek rowerowych  
w ilości 17 km zlokalizowanych w 5-ciu odcinkach: 

1. Dachnów - Nowe Sioło,  
2. Dachnów - Czereśnie, 
3. Nowe Sioło (stadion) - Gorajec, 
4. Cieszanów (ul. Wolności) - Żuków (Kosobudy), 
5. Nowy Lubliniec - Doliny. 

Ścieżki rowerowe są zlokalizowane na części pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością 
Gminy Cieszanów - utwardzenie poprzez stabilizację gruntu cementem o szerokości 3,00 m i zostały ozna-
kowane drogowymi znakami informacyjnymi "droga tylko dla rowerów" (okrągły znak z symbolem rowe-
ru na niebieskim tle) oraz "koniec drogi tylko dla rowerów". Jednocześnie, jeżeli szerokość pasa drogowe-
go jest wystarczająca, to obok stabilizacji cementem została urządzona droga gruntowa dla przejazdu po-
jazdów innych niż rowery.  
Przejazd częścią pasa drogowego oznaczoną jako droga tylko dla rowerów innymi pojazdami nie jest do-
zwolony - policja ma prawo wystawić mandat za takie wykroczenie drogowe.  
Z dotychczasowych obserwacji wynika, że po nawierzchni ścieżek rowerowych poruszają się ciągniki rol-
nicze, samochody dostawcze i quady (czterokołowce). Świadczą o tym koleiny (zniszczona nawierzchnia), 
ślady opon ciągników i informacje od rowerzystów. Taka eksploatacja ścieżek rowerowych przyczyniła się 
do zniszczeń około 40 % wykonanej stabilizacji gruntu cementem - są to bardzo duże i kosztowne znisz-
czenia.  

W tym roku wykonawca robót wykona naprawy w ramach gwarancji, ale taka sytuacja nie może się 
powtarzać. Wobec tego uprzedza się, że jeżeli ktoś wbrew oznakowaniu wjedzie na ścieżkę rowerową 
innym pojazdem niż rower, niezależnie od mandatu wystawionego przez policję, Gmina na podsta-
wie art. 415 Kodeksu Cywilnego który brzmi: "Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowią-
zany jest do jej naprawienia" będzie dochodzić zwrotu kosztów naprawy zniszczeń które powstaną 
w wyniku takiego przejazdu. Koszty takiej naprawy mogą wynieść do kilkudziesięciu tysięcy złotych. 
 
Wobec tego dbajmy wszyscy o wspólne dobro jakim są wybudowane ścieżki rowerowe, aby służyły nam 
długie lata.            (red. Wacław Zarembski) 

VI S���� R�
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W dniu 08.04.2015r. Gmina Cieszanów podpisała umowę z firmą STAL-TECH Sp. z.o.o z Radym-
na na wykonanie prac konserwatorsko- remontowych przy Cerkwi w Cieszanowie. 
Prace wykonywane będą przy dofinansowaniu ze środków europejskich w ramach działania 313, 322, 323 
„Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Operacja 
pn. „Utworzenie Centrum Koncertowo – Wystawienniczego w Cieszanowie” obejmować będzie wykona-
nie następujących działań: 
a) w zakresie architektury:  
- wymianę zniszczonych elementów drewnianych stropów, wymianę pokrycia dachowego, wykonanie po-
sadzki z naturalnego piaskowca, remont chóru i schodów drewnianych, tynków zewnętrznych na obiekcie, 
pomalowanie elewacji farbami silikonowymi, wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej, instalacji 
odgromowej, kanalizacji deszczowej oraz ogrzewania budynku. 
b) w zakresie wystroju malarskiego wnętrza: 
- przeprowadzenie prac konserwatorskich przy polichromii wykonanej przez Grzegorza  
 Kuźniewicza w drugiej połowie lat 30-tych 
XX  w. 
  Należy nadmienić, że jest to kolejne dzia-
łanie Gminy Cieszanów związane z odnową, re-
nowacją i remontem obiektów zabytkowych 
znajdujących się w gminnej ewidencji obiektów 
zabytkowych.  
 Nasza gmina jako priorytet w swych działaniach 
uznała przywrócić do stanu świetlności wszystkie 
lokalne zabytki, aby w przyszłości przyczyniły 
się one do wzrostu atrakcyjności gminy pod 
względem turystycznym i kulturowym.  

Planowany termin zakończenia prac 30 
czerwca 2015r. (red. Jerzy Szajowski) 
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Nazywam się Stanisław Mazurek, mam 50 lat i mieszkam w Niemstowie. Mam średnie rolnicze wykształ-
cenie . Jestem żonaty i mam dwóch synów. Moja żona Maria jest mgr edukacji wczesnoszkolnej, starszy 
syn Tomasz ukończył Politechnikę Rzeszowska, a młodszy Paweł jest studentem IV roku AGH w Krako-
wie . Obecnie nie pracuje zawodowo.  
-Dlaczego zdecydował się pan być radnym? 
-Nigdy nie interesowałem się polityką, nigdy też nie myślałem o tym, żeby zostać radnym. Kiedy jednak 
zaobserwowałem, że w mojej wiosce jest tyle do zrobienia i kompletnie nic nikt z tym nie robi, wtedy zde-
cydowałem się ubiegać o to stanowisko, choć wiedziałem, że nie będzie łatwo. 
-Jak długo pełni pan funkcję radnego? 
-Radnym jestem od kilku miesięcy. 
-Jak pan ocenia współpracę z burmistrzem, panem przewodniczącym i innymi radnymi? 
-Pana burmistrza jako człowieka bardzo szanuję, ale jako gospodarza gminy- nie do końca, ponieważ więk-
szość zadań, przedsięwzięć po prostu były nieprzemyślane jak na przykład lodowisko, amfiteatr, czy kąpie-
lisko. 
-Czy pana zdaniem praca radnego jest trudna? 
-Praca radnego nie jest trudna, ale jest bardzo stresująca i odpowiedzialna, aby nie zawieść zaufania wybor-
ców i zrobić coś dla swojej miejscowości.  
-Czy ma pan dużo obowiązków? 
-Jestem w Komisji Rolnictwa i Komisji Budżetowej. Przed każdą sesją muszę zapoznać się z  Projektami 
Uchwał, co zajmuje stosunkowo dużo czasu, aby móc potem ustosunkować się do tego, zadawać adekwat-
ne pytania i móc odpowiadać na zadane mi pytania.  
-Co pana motywuje w swojej pracy? 
-Motywuje mnie chęć pomocy innym , umiejętność rozwiązywania problemów, zadań dotyczących rozwo-
ju Niemstowa i naszej gminy. 
-Czym zajmował się pan przed byciem radnym? 
-Pracowałem w Szkole Postawowej Nr 2 w Lubaczowie jako konserwator oraz Zakładach Meblowych 
w Dachnowie jako monter mebli. Cały czas byłem i cały czas jestem rolnikiem.  
-Czy poza pracą ma pan jakieś hobby, pasje, zainteresowania? 
-Oprócz obowiązków radnego i pracy na roli mam też czas na swoje hobby- myślistwo. Myśliwym jestem 
od ponad 20 lat. Każdy wolny czas spędzam w lesie, mimo tego, że moje koło to okolice Nowej Grobli. 
-Jaki stosunek do pana pracy ma pana rodzina? 
-Żona od początku była przeciwna temu, abym startował w wyborach na radnego. Jednak, po wyborach to 
się zmieniło. Rodzina, a zwłaszcza synowie są bardzo ze mnie dumni, że zostałem doceniony przez miesz-
kańców. 
-Czy rodzina wspiera pana w tym co pan robi? 
-Rodzina bardzo mnie wspiera. Najbardziej moge jednak liczyć na wsparcie i cenne wskazówki żony, która 
ze względu na swoje wykształcenie "sprowadza mnie na ziemię".    
-Czy w przyszłości chciałby pan ponownie być radnym ? 
-To jest bardzo trudne pytanie. Oczywiście, że chciałbym pełnić tę funkcję, ale to nie zależy ode mnie tyl-
ko od wyborców. Myślę, że jak solidnie i sukcesywnie popracuję przez te 4 lata, to może zdobędę zaufanie 
mieszkańców i wystartuje ponownie . 
      WYWIAD PRZEPROWADZIŁY:Katarzyna Mazurek i Jadwiga Tomków  

S� 
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Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów informuje, że Rada Miejska w Cieszanowie  podjęła Uchwałę Nr 
IV/10/2015 z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarun-
kowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów. Zainteresowani mogą 
składać wnioski do projektu Studium w sprawie zmiany przeznaczenia użytkowania gruntów rolnych, le-
śnych oraz pod zabudowę. Wnioski można składać siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów ul. Rynek 
1, 37-611 Cieszanów w terminie do dnia 26 czerwca 2015 roku. Wyżej wymieniony wniosek powinien za-
wierać ; nazwisko, imię, nazwę wnioskodawcy, przedmiot oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy. 
           (red. Anna Woszczak) 
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Uchwałą nr 9/2014 z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgro-

madzeń izb rolniczych, Krajowa Rada Izb Rolniczych ustaliła dzień 31 maja 2015 r. dniem wyborów do 
izb rolniczych. 
W gminie Cieszanów dnia 31 maja 2015 r. /niedziela/ w godz. 8.00 do 18.00 w Centrum 
Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie ul. Sobieskiego 8 odbędzie się głosowanie w wybo-
rach do Rad Powiatowych Podkarpackiej Izby Rolniczej. 

Osobami uprawnionymi do głosowania w wyborach do izb rolniczych są osoby fizyczne i prawne 
będące podatnikami podatku rolnego, które posiadają gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni przekra-
czającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy oraz podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produk-
cji rolniczej i członkowie RSP posiadający w nich wkłady gruntowe. Tylko ci podatnicy będą umieszczeni 
na listach uprawnionych do głosowania.  

Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania w Okręgu Wyborczym nr 62 w Ciesza-
nowie , zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie pok. nr. 14 /
Podatki/ najpóźniej w 14 dniu przed wyborami. Każdy rolnik może sprawdzić czy został w nim ujęty. W 
okręgu wyborczym w Cieszanowie powierzchnia użytków rolnych przekracza 4 tys. ha (okręg dwumanda-
towy) do Rady Powiatowej Izby wybiera się— dwóch członków tej rady. Okręgowa komisja Wyborcza 
sporządza listę zarejestrowanych kandydatów i podaje ją do wiadomości członków izby rolniczej poprzez 
rozplakatowanie obwieszczenia w swojej siedzibie najpóźniej w dziesiątym dniu przed dniem wyborów. 
W każdym powiecie zostanie utworzona Rada Powiatowa Podkarpackiej Izby Rolniczej. W jej skład wejdą 
rolnicy, którzy w wyborach do tego organu otrzymają największą ilość ważnie oddanych głosów.   
           (red. Teresa Steczkiewicz) 

71. ���	���� ����Z����� ��� R 
� ��	�	 UPA 
19 kwietnia 2015 r. pod pomnikiem pomordowanych na terenie dawnej wsi Rudka odbyły się uro-

czystości 71. rocznicy pacyfikacji tej miejscowości przez Ukraińską Powstańczą Armię (UPA). Organiza-
torami imprezy byli: Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów, Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie, 
Szkoła Podstawowa w Nowym Lublińcu. 

Po powitaniu przybyłych gości została wciągnięta flaga na maszt przez poczet flagowy wystawiony 
przez Oddział Samoobrony ze Starego Lublińca. Miejska Orkiestra Dęta z Cieszanowa odegrała hymn pań-
stwowy. 

Następnie dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej i gimnazjum w Nowym Lublińcu przedstawiły 
program artystyczny dotyczący pacyfikacji wsi Rudka przez UPA w dniu 19 kwietnia 1944 r., podczas któ-
rej zginęło 65 osób narodowości polskiej. Wartę honorową przy pomniku pełnili członkowie Oddziału Sa-
moobrony ze Starego Lublińca i strzelcy z Cieszanowa. 

Po zakończeniu części artystycznej wikary parafii św. Wojciecha w Cieszanowie ks. Sławomir Por-
tka odmówił modlitwę w intencji pomordowanych mieszkańców Rudki. Delegacje władz powiatowych i 
samorządowych, organizacji kombatanckich i szkół złożyły kwiaty pod pomnikiem pomordowanych. 

Ostatnim punktem programu uroczystości pod pomnikiem w Rudce było przemówienie okoliczno-
ściowe, które wygłosił Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów Zdzisław Zadworny. Zwrócił w nim uwagę 
na próby fałszowania historii dotyczącej 
konfliktu polsko-ukraińskiego z lat 1939 
– 1947 przez wielu ukraińskich history-
ków i byłych członków UPA. Wskazał 
na konieczność stanowczego demento-
wania nieprawdziwych informacji za-
wartych w ukraińskich publikacjach i 
pielęgnowania pamięci o polskich ofia-
rach tego konfliktu. 

Uczestnicy uroczystości udali się 
do kościoła parafialnego w Nowym Bru-
śnie na mszę świętą w intencji pomordo-
wanych mieszkańców Rudki, a po jej 
zakończeniu na spotkanie wspomnienio-
we, które odbyło się na terenie gospodar-
stwa Lesława Wójciaka. 
   (red. Tomasz Róg) 
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 Każdego roku w całej Polsce, 3 maja, każdy z nas uroczyście obchodzi Święto Konstytucji 3 maja. 
Jest to święto upamiętniające wejście w życie nowej ustawy rządowej uchwalonej przez Sejm Wielki. 
3  maja 1791 powstała w Polsce - pierwsza w Europie i druga na świecie Konstytucja. Przez pewien czas 
świętowanie tego dnia było zakazane, lecz od roku 1990 zostało ono przywrócone i stało się jednym z naj-
ważniejszych świąt państwowych, od tej pory w całej Polsce jest obchodzone bardzo uroczyście.  
 W Cieszanowie obchody 224 rocznicy tego majowego święta zaczęły się od mszy świętej z udziałem głów 
miasta na czele z burmistrzem, wyjątkowość mszy podkreśliła obecność pododdziału strzelców z Samo-
dzielnej Drużyny Cieszanów, Paramilitarnego Oddziału Samoobrony ze Starego Lublińca oraz pocztów 
sztandarowych. Po mszy świętej procesją z udziałem Orkiestry Dętej z Cieszanowa udaliśmy się na rynek, 
gdzie odbyła się dalsza część uroczystości, odegrany został hymn państwowy, a następnie młodzież z Gim-
nazjum z Cieszanowa, ukazała nam losy Polski pod zaborami i przybliżyła nam historię obchodzonego 
święta, nie zabrakło również wielu pieśni patriotycznych wykonanych przez Zespół Śpiewaczy z Cieszano-
wa i orkiestrę. Ważnym momentem było złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem Tysiąclecia 
Państwa Polskiego. Uroczystość uświetniła przysięga złożona na sztandar Miasta i Gminy Cieszanów 
przez członków Jednostki Strzeleckiej 2033 im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie, przez co ci młodzi 
strzelcy stali się częścią tej organizacji. Uwieńczeniem obchodów była modlitwa w intencji poległych 
w obronie ojczyzny. Nie zapomnieliśmy, że święto 3 maja jest świętem radosnym dlatego wieczorem na 
rynku odbyły się zabawy i konkursy dla dzieci oraz dyskoteka dla młodzieży. 
 Jesteśmy dumni z naszego miasta, że potrafi przybliżyć jego mieszańcom ideę obchodzenia tego 
święta, ponieważ jest ono ważne dla każdego Polaka.  

(red. K. Mazurek i J. Tomków)  
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