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Стотици граждани, ученици от ПГ по ХТ „Васил Левски" и ОУ „Цанко Церковски",
учители от двете детски градини и служители от Общинска администрация,
представители на политически партии и членове на пенсионерските клубове се събраха
на 19 февруари пред паметния знак за да се поклонят пред подвига на най-великия син
на България Васил Левски.
Слово за Апостола поднесе кмета на Община Мизия д-р Виолин Крушовенски, който
отбеляза, че всяка година на тази дата всички ние се събираме пред паметения знак,
поставен от признателното поколение на нашия град, за да коленичим пред неговата
саможертва, за да се докоснем отново до историческите факти, които свързват
предците ни с делото на Апостола, който заедно с 12 непокорни и свободолюбиви
букьовчани през 1872 година основава Местния таен революционен комитет. И да си
припомним колко силна трябва да е била вярата му, за да тръгне да сваля империи,
колко голяма и безрезервна трябва да е била любовта му към народ и Отечество.
Той поздрави учениците и преподавателите от гимназията с патронния им празник и им
пожела с гордост да носят името на Апостола.
Рецитал посветен на Васил Левски изнесоха ученици от Професионалната гимназия, а
деца от ОДЗ „Детелина" рецитираха стихчета за него.
За живота и делото на Левски говори и преподавателката по история в гимназията Ива
Костова.
С едноминутно мълчание и падане на колене участниците в поклонението отдадоха
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своята почит към безсмъртното дело на Апостола на Свободата. Бяха поднесени венци
от Общински съвет, Община Мизия, ПГ по ХТ „В. Левски", ОУ „Ц. Церковски", Общинско
ръководство на ПП ГЕРБ, ОДЗ „Незабравка" и „Детелина", читалище „Просвета 1915 г.",
пенсионерски клуб „Северно сияние" и дамски клуб „Бъдеще за Мизия", от граждани и
деца.
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