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У Вараші відзначили 
День захисника України

14 жовтня – особливий день в українському календарі, який поєднав
у собі чотири свята: старовинне християнське свято Покрову Пресвя-
тої Богородиці, День українського козацтва, День створення УПА та
День захисника України.

Цього року відзначення Дня захисника України розпочалося з показових
виступів рою «Стріла» ЗОШ №1 із творчою програмою зі стройової підго-
товки військово-патріотичної гри «Сокіл-Джура» та урочистої ходи за участю
представників міської влади, учасників АТО, учасників ООС в Донецьких та
Луганських областях, волонтерів, військовослужбовців в/ч 3045, педагогів
та учнів закладів загальної середньої освіти, представників релігійних гро-
мад, політичних партій та громадських організацій міста, серед яких - члени
громадської організації «Ветеранська спілка учасників АТО та захисників
Вітчизни», міської дитячої організації «Ольбери» та Станиці Вараш Пласту
– Національної скаутської організації України.

По завершенню ходи, її учасники взяли участь в урочистостях, які від-
булися в актовій залі дитячої музичної школи. Присутні у залі хвилиною
мовчання  вшанували світлу пам’ять воїнів-захисників, яких уже немає
серед живих.

Зі святом усіх присутніх ві-
тали міський голова Сергій Ано-
щенко та керуючий справами
виконавчого комітету Вараської
міської ради, голова громадсь-
кої організації «Ветеранська
спілка учасників АТО та захис-
ників Вітчизни» Борис Бірук, по-
бажавши їм миру, благополуччя
та достатку. Зокрема, у своєму
виступі міський голова наголо-
сив: «14 жовтня, у день По-
крови Пресвятої Богородиці,
Україна вшановує своїх Героїв,
тих, хто упродовж століть боро-
нив нашу землю від ворога.У
різні часи ці люди писали сто-
рінки історії нашої держави.
Ціною власного життя вони до-
водили право українців  на
власну державу. Наш святий
обов’язок – берегти світлу
пам’ять про захисників України.
Низько вклоняємося українсь-
ким воїнам і дякуємо за ваш не-

оціненний подвиг! Вшановуємо міцність духу наших славних предків та
пишаємось хоробрістю сучасних героїв – захисників української землі!».

Після вітань відбулася церемонія нагородження патріотів та захисників
України. За вагомий внесок у ствердження української державності, захист
територіальної цілісності та з нагоди Дня захисника України міський го-
лова Сергій Анощенко вручив грамоти виконавчого комітету Вараської
міської ради та грошові винагороди членам громадської організації «Ве-
теранська спілка учасників АТО та захисників Вітчизни». За активну гро-
мадську позицію та значний особистий внесок у розвиток аматорського
мистецтва, грамоти виконавчого комітету Вараської міської ради та гро-
шові винагороди з рук міського голови отримали учасники народного ама-
торського чоловічого вокального ансамблю «Заграва» і учасники
народного аматорського хору «Ветеран».

Урочистості продовжилися концертною програмою, в якій взяли участь
вокальний гурт «HoтaHeo» (м.Луцьк), Школа рукопашного бою «Сварог»
(м.Рівне), ансамбль української пісні «Брендові» (керівник А.Лішун), народ-
ний аматорський ансамбль бандуристів «Берегиня» ( керівник Л.Петрик),
солістка центру дозвілля відділу культури виконавчого комітету Вараської
міської ради Світлана Тиндик, народний аматорський чоловічий вокальний
ансамбль «Заграва» та вихованка МЦ СССДМ Ангеліна Пашко.

Також учасники захо-
дів мали можливість
скуштувати смачну
«солдатську кашу», яку
їм приготували члени
громадської організації
«Ветеранська спілка
учасників АТО та захис-
ників Вітчизни».

В цей день учасники
АТО та ООС поклали
квіти до пам’ятних дошок
та могил загиблих учас-
ників АТО – мешканців
нашого міста.

Відбулися військово-
спортивні змагання

9 жовтня 2019 року, до Дня Захисника України та Дня Українського
козацтва, у ЗНЗ №5 відбулися військово - спортивні змагання «Ну-
мо, хлопці – козаки!», організовані з метою військово-патріотичного
виховання учнівської молоді, формування почуття патріотизму, ду-
ховної єдності поколінь у підростаючого покоління, пропаганди і
популяризації здорового способу життя.

Такі змагання дають молодим людям можливість  вдосконалити
знання та навички з допризовної підготовки, готують до виконання
громадянського обов’язку – захисту Батьківщини. У змаганнях взяли
участь команди із загальноосвітніх навчальних закладів міста (ЗНЗ
№1, 2, 4, 5 та гімназія).

Відбулося шикування та урочисте відкриття змагань, а після звучання
Державного Гімну України із привітальним словом виступив міський го-
лова Сергій Анощенко, який побажав усім учасникам миру, успіху та за-
взяття, сили і незламної віри у перемогу.

Учні пройшли ряд складних випробувань, в яких проявили знання,
силу, спритність і кмітливість, а саме: представлення команди, естафета,
підняття гирі, спорядження магазину автомата, підтягування на перекла-
дині, армреслінг, перетягування линви.

Учасники змагань не шкодували сил, кожен бажав показати свою від-
мінну підготовку. У безкомпромісній боротьбі команди виборювали при-
зові місця.

Кращими за індивідуальними результатами у окремих видах стали:
- «Підтягування на перекладині»: Мирончук Вадим – ЗНЗ №2;
- «Підіймання гирі (16 кг.)»: Касянчик Євгеній – ЗНЗ №1;
- «Спорядження магазину»: Перешеєв Дмитро – ЗНЗ №4;
- «Армреслінг»: Кедич Денис – ЗНЗ №5.

У загальному заліку команди здобули:
- I місце – команда Вараського ЗНЗ №4.
- II місце – команда Вараської гімназії.
- III місце – команда Вараського

ЗНЗ №1.

Переможці та учасники змагань
були нагороджені кубками, грамо-
тами та командними призами –
солодощами від відділу у справах
сім’ї, молоді та спорту виконав-
чого комітету Вараської міської
ради.

Найприємніше те, що жоден
учасник змагань не мав у своїх
очах байдужості, а це свідчить
про необхідність організації захо-
дів, які покликані виховувати мо-
лодь свідомими, відповідальними
громадянами, розвивати ініціатив-
ність, кмітливість, почуття взаємо-
підтримки.

В місті з’явився особливий
дитячий майданчик 

16 жовтня в Парку культури та відпочинку Вараша відбулося від-
криття майданчика з спортивно-силовими тренажерами для реабілі-
тації  дітей з обмеженими фізичними можливостями, який придбано
за кошти міського бюджету.  

На радісну подію завітали міський голова Сергій Анощенко, помічник
народного депутата України В.Мялика Ірина Базака,  директор Наталія
Федінчик, педагоги, діти та батьки Вараського міського центру комплекс-
ної реабілітації для осіб з інвалідністю імені З.Матвієнко. Міський голова
та начальник відділу культури та туризму О.Стояновський перерізали
символічну стрічку, чим засвідчили відкриття нового майданчика. 

Виступаючи перед присутніми, Сергій Анощенко подякував усім, хто
долучився до гарної справи, а особливо т.в.о. директора КЗ «Парк куль-
тури та відпочинку» Валентині Карпенко та його працівникам: за їх доб-
роту та бажання покращити дозвілля мешканців міста. Також він
наголосив на тому, що від сьогодні можливість провести гарно, весело
та з користю час, матимуть і діти з обмеженими фізичними можливо-
стями, які проживають в нашому місті.  

Зробити свято веселішим допомогли працівники центру дозвілля, во-
калісти гуртка «Серпанок» (керівник С.Тиндик) БДЮТ та розважальна
студія «Оля-ля».

Найкращою подякою та нагородою для тих, хто приклав зусилля для
того щоб в місті з’явився  майданчик з спортивно-силовими тренажерами
для реабілітації, стали радість в очах дітей та їхні посмішки. 


