
Шановні мешканці
та гості Вараша!

Прийміть 

найщиріші вітання 

з нагоди Дня міста!

У вересні наше молоде, квітуче та енергійне
місто відзначає День народження. Це наше
спільне свято - свято всіх, хто тут народився
і виріс, хто приїхав колись, щоб залишитися
назавжди. 

Наше місто завжди славилося своїми людьми
-щирими, добрими, талановитими й працелюб-
ними.  Усі досягнення та здобутки, на які ба-
гате наше місто, складаються з щоденної
праці, знань і талантів його жителів. 

Тож у ці передсвяткові дні від імені міської
ради, виконавчого комітету, депутатського
корпусу та від себе особисто, висловлюю слова
щирої вдячності усім мешканцям за любов та
вірність рідному місту. 

Бажаю, щоб з кожним роком наше місто ста-
вало затишнішим і комфортнішим, щоб замож-
ніше жилося його жителям, щоб ми ставали
толерантнішими,  добрішими і милосерднішими
один до одного, щоб спільне свято – День на-
родження нашого міста, завжди єднало і гурту-
вало нас в одну дружню міцну родину.

Нехай у місті завжди панують мир, взаємна
повага, довіра та злагода, а в кожному домі –
родинний затишок, достаток та любов.

З повагою, міський голова  

Сергій Анощенко

Місто: день за днем4 №34(609)

День міста у Вараші
пройде яскраво та творчо

У суботу, 14 вересня, у Вараші усією громадою відзначатимуть 46-й День народження міста. Різ-
номанітні спортивні, розважальні, мистецькі та творчі заходи відбуватимуться впродовж усього
дня у центрі міста, на майдані Незалежності. 

У День міста святкові заходи розпочнуться з самого ранку та триватимуть до пізнього вечора. Ярмар-
куватимуть на майдані Незалежності – там усі бажаючі зможуть спробувати та придбати смачного по-
ліського мацика, запашного меду та різноманітних трав'яних настоянок. Купити можна буде не лише
смаколики, а й прикраси та сувеніри для себе чи друзів: вишиті картини та сорочки й гончарні та кера-
мічні вироби.

У рамках проведення у Вараші Днів сталої енергії, 14 вересня на майдані Незалежності відбудеться
ряд заходів, спрямованих на популяризацію ефективного використання енергоресурсів: фотозона «Енер-
гозбереження – це круто», представлення автомобілів «Eco Drive», презентація системи життєдіяльності
будинку з використанням енергозберігаючих технологій «SMARTHOME» та пошуково-пізнавальний квест
для учнівської молоді. 

Вже традиційно родзинкою святкування Дня міста стане смачне та запашне «Свято хліба», яке щороку
готує в подарунок рідному місту «Кузнецовський хлібозавод». Вкотре мешканці та гості Вараша матимуть
змогу помилуватись оригінальними виробами від найкращих майстрів хлібопекарської справи та скуш-
тувати й придбати різноманітну свіжу випічку.

Долучаться до свята й міські рятувальники та пожежники, які проведуть цікаві акції з різноманітними
конкурсами та вікторинами на протипожежну тематику. Окрім того, на майдані діятиме виставка по-
жежно-рятувальної та військової техніки.

Медики Вараша спільно з представниками обласної організації Товариства Червоного Хреста України,
проведуть для містян цікавий медичний пікнік, під час якого жителі та гості міста матимуть змогу в не-
стандартній формі поспілкуватись з лікарями міста, дізнатись про профілактику хвороб та про те, як
зберегти здоров'я.

На найменших мешканців міста цього дня чекатиме яскрава розважальна програма із сюрпризами та
призами. А впродовж дня гостей та мешканців міста розважатимуть неймовірно цікаві «живі» скульптури
та ходулісти.

На головній сцені міста з 14.00 танцюватимуть та співатимуть – там вражатиме глядачів різнобарв'ям
талантів обласне свято народної творчості та побуту «Барви Надстир’я» за участю кращих колективів
Рівненської області.

Урочиста частина свята розпочнеться на головній сцені міста о 18.00 з молитви за мир та процвітання
України, офіційних вітань та нагородження найактивніших мешканців міста.

Чудового настрою та позитиву усім присутнім додасть шоу барабанщиць та незабутній концерт за уча-
стю талановитих місцевих артистів, етно-гурту «Дуліби», переможниці популярного телешоу «Голос
країни» Оксани Мухи та українського фольк-метал-гурту «Тінь сонця».

Завершать свято яскраве файєр-шоу та дискотека.

Центр дозвілля відсвяткував 10-річний ювілей
Гостинний двір центру дозвілля, що у самому серці Вараша, 30 серпня

2019 року прийняв вітання від друзів та колег з нагоди святкування 10-річ-
ного ювілею з дня створення закладу. 

Саме у цей день, о 15:00, розпочало свою роботу містечко майстрів, де були
представлені роботи талановитих митців: майстрині художнього крапкового
розпису Любові Ципан, лялькарки Людмили Петрик, казкарки Марії Солтис-
Смирнової та художників Ніни Масюк, Богдана Павлуся та Ольги Разкевич.
Майстер-клас від гуртка англійської мови пройшли під керівництвом викладачів
Тетяни Колдун Тетяни та Ольги Разкевич, шашковий турнір відбувся під керів-
ництвом Олександра Макоєдова та керівника клубного об’єднання «Краєзнав-
ство» Лідії Сніжко.

На святковому підніжжі центру дозвілля о 17:00 усіх гостей свята вітали: джа-
зовий ансамбль «JAZZ & MUSIC» (керівник Євгеній Родіонов), солістка центру
дозвілля Катерина Крук, народний аматорський ансамбль бандуристів «Бере-
гиня» (керівник Людмила Петрик), соліст центру дозвілля Іван Бублик, дует у
складі Степана Мельника та Галини Кудлай, солістка Ангеліна Набухотна, дует
у складі Леоніда Колбуна та Івана Бублика, соліст Леонід Колбун, народний
аматорський хоровий колектив імені Федора Гощука (керівник Людмила То-
чинська).

Ведучою даної частини святкової програми була незрівнянна Софія Колдун.
Святкова зала о 18:00 приймала усіх запрошених на великий святковий концерт,

який зібрав тих людей, які на протязі десяти років творили разом з центром дозвілля.
Першим вітальну промову проголосив т.в.о. директора центру дозвілля – Микола

Ковбасюк: «Дякую усім, хто зібрався у цій святковій залі! 10 років – значний відрізок
часу, маю честь і нагоду дякувати всім працівникам центру дозвілля за клопітку та
плідну працю. Дана атмосфера, що панує в залі спонукає мене лиш до одного – до
співу!»

Лунала пісня «Поле моє» у виконанні ансамблю української пісні «BRE&OVI»
та соліста Миколи Миколайовича.

За плином святкової програми з вітальним словом виступили: міський
голова Сергій Анощенко, який побажав центру дозвілля процвітання, за-
ступник міського голови Анатолій Кречик та начальник відділу культури та
туризму Олександр Стояновський.

Сергій Анощенко та Олександр Стояновський після вітальних промов
нагородили працівників центру дозвілля ювілейними медалями (10 років
центру дозвілля).

Також, привітати з 10-річчям прийшли директор реабілітаційного центру Наталія
Федінчик, голова асоціації «Надія» Олена Петровець та ФОП Тетяна Гриневич.

Святковості даному святу додали художні номери у виконанні: дуету
Скрипчак Дарини та Ангеліни Набухотної, Івана Бублика, народного ама-
торського хору «Передзвін», Савчука Юрія, народного аматорського ан-
самблю бандуристів «Берегиня», сестричок: Ангеліни та Аполлінарії
Пашко (гумор), Даміри Несіпбаєвої та Катерини Карнішової, Катерини
Крук, Леоніда Колбуна та народного аматорського хору ім. Федора Гощука.

Вараський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
порадував центр дозвілля незвичайним сюрпризом – циганськими витів-
ками (гаданням та танцем) Світлани Пашко.

Веселий настрій дарували гумористичні ведучі: Ангеліна Пашко, Юрій
Савчук, Аполлінарія Пашко та Катерина Босик.

На завершення свята народний аматорський хор ім. Федора Гощука заспівав
«Многая літа», саме під лин даної пісні для усіх присутніх вивезли святковий торт.

Зі слів працівників центру дозвілля: «Вік нашого колективу – дуже хо-
роша кругла цифра, і вона говорить про те, що колектив склався і був
перевірений на міцність на хвилях життя. Сьогоднішній ювілей — дата
примітна: ми вже багато досягли і ще багато чого належить зробити. У
нас багато задумів і надій, так давайте дружно побажаємо, щоб всі вони
здійснилися. Процвітання, успіхів та нових перемог!»


