
Міський голова Сергій Анощенко звернувся до
учасників з вітальним словом та побажав нових
перемог, досягнень та наснаги у виконанні почес-
ної місії вчителя – творінні добра, навчанні та ви-
хованні учнівської молоді.

Педагоги-конкурсанти з Вараша отримали сер-
тифікат на виплату одного посадового окладу, усі
учасники конкурсу отримали подарунки від Бла-
годійного фонду "Наш край" Василя Яніцького.

Вітаємо молодого, творчого та перспективного
педагога, переможця І туру всеукраїнського кон-
курсу - Тетяну Микулінську, вчителя Вараської
ЗОШ №1 та бажаємо нових досягнень і здобутків! 

Місто: день за днем4 №48(623)

Шановні працівники 
енергетичної галузі!

Прийміть найщиріші вітання з нагоди
професійного свята – Дня енергетика!

Висловлюю слова щирої вдячності
та поваги усім, хто присвятив цій
сфері діяльності власне життя, усім,
кому ми завдячуємо теплом і світлом
у своїх домівках. 

Сьогодення ставить перед працівниками енергетичних підприємств
нові завдання, що вимагають переосмислити деякі підходи, шукати
нові нестандартні рішення. Віримо у ваш професіоналізм, здатність
впоратись з усіма поставленими перед вами завданнями та високо ці-
нуємо великі зусилля, мужність та вміння, яких вимагає нелегка праця
енергетика.

У переддень професійного свята бажаю вам натхнення та успіхів у
реалізації професійних завдань, планів і задумів. Міцного здоров’я,
щастя, достатку, благополуччя, миру, злагоди вам і вашим родинам.

З повагою

міський голова Сергій Анощенко

Не минає біль 
Чорнобиля…

Чорнобиль… Тепер це слово знає весь світ. Чор-
нобиль – це мука і трагедія, це подвиг і безсмертя,
це пам’ять, і це наш нестерпний біль.

Указом Президента України № 945 від 10 листопада
2006 року з метою гідного відзначення мужності, само-
відданості і високого професіоналізму учасників лікві-
дації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС - 14
грудня встановлено Днем вшанування учасників лікві-
дації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Минуло 33 роки із тих квітнево-травневих днів 1986
року, коли йшла битва незахищених людей з радіацією.
Дні самопожертви, дні страху, які вразили весь світ. 33
роки тому, коли всі спали безтурботним сном, над четвер-
тим реактором Чорнобильської АЕС вночі о 1 год. 23 хв.
велетенське полум’я несподівано розірвало нічну пітьму.

До першої шеренги сміливців стали і мешканці на-
шого міста. Вони разом зі своїми побратимами з усіх
куточків країни взяли висоту під назвою «Подвиг», за-
хистивши собою і світ, і нас з вами. Це були люди різ-
ного віку, різних спеціальностей і різного характеру.
Пожежники і водії, медики і будівельники, військові і
працівники сфери обслуговування, міліціонери і екс-
плуатаційники станції…

13 грудня 2019 року у Палаці культури РАЕС від-
булася тематична програма до Дня вшанування лік-
відаторів аварії на ЧАЕС «Людської пам’яті мости».

Благочинний Володимирецького району та міста
Вараш, настоятель Свято-Покровського храму отець Ві-
талій спільно із усіма присутніми у залі помолився за упо-
кій душ тих, хто віддав своє життя, захищаючи планету.

З метою належного вшанування подвигу учасників
ліквідації аварії на ЧАЕС, міський голова Сергій Ано-
щенко відзначив грамотами та грошовими винагоро-
дами ліквідаторів Олександра Васильовича Головка,
Григорія Ростиславовича Дивульського та вдову лікві-
датора Любов Миколаївну Годунко. Представник на-
родного депутата Віктора М’ялика Дмитро Стецюк від
імені Віктора Ничипоровича вручив грамоти та грошові
винагороди ліквідаторам Миколі Павловичу Нестеруку,
Володимиру Кіндратовичу Пляшку та вдові ліквідатора
Світлані Іванівні Бондарь.

У свою чергу, учасник ліквідації аварії на Чорно-
бильській АЕС Валентина Сичова подякувала за розу-
міння та підтримку міській владі Вараша, керівництву
РАЕС, голові Вараської міської ГО «Ветеранів ліквіда-
ції Чорнобильської аварії» Григорію Петровичу та по-
бажала усім ліквідаторам довгих років життя та
мирного неба над головою.

Щирі художні номери прозвучали у виконанні колек-
тивів та виконавців Палацу культури РАЕС та міської
музичної школи: учасників зразкового аматорського
вокального ансамблю «Рондо», народного аматорсь-
кого хору «Ветеран», зразкового аматорського ан-
самблю танцю «Асорті», оркестру народних інструментів
викладачів музичної школи, Лук’янової Діни, Гарлайчук
Ольги, Мізинець Марини, Грицаєнко Дмитра, Попової
Ірини, Ангеліни, Анни та Катерини Мацюк.

Хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять
всіх учасників ліквідації наслідків Чорнобильської ка-
тастрофи, яких немає вже сьогодні серед нас, які за-
хистили собою не тільки Україну, а й усе людство.

Час не заколисує рани. Не минув біль Чорно-
биля. Щодня, щохвилини волає він численними
проблемами у різних сферах суспільства, у долях
мільйонів людей. І наш святий обов’язок сьогодні
– пам’ятати про кожного, чию долю обпік чорно-
бильський вогонь… пам’ятати про тих хто віддав
життя, захищаючи планету.  

Засідання «медичної» комісії 
не відбулося

13 грудня 2019 року, у виконавчому комітеті Ва-
раської міської ради повинно було відбутися роз-
ширене засідання депутатської комісії з питань
соціального захисту, охорони здоров’я та спорту.

В рамках позачергового засідання планували про-
вести термінову нараду за участю членів комісії, де-
путатів Вараської міської ради та голів постійних
депутатських комісій щодо вирішення критичної си-
туації, що склалася в медичній сфері міста. Адже за-
вдяки бездіяльності керівника ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ
України», під загрозою зриву опинилося не лише за-
гальне фінансування медичної галузі міста й своє-
часна виплата заробітної плати медикам, а й загальне
існування у Вараші лікарні з 1 квітня 2020 року.

По завершенню засідання міський голова Сер-
гій Анощенко повинен був провести зустріч з ко-
лективом ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України». Однак,
напередодн надійшов лист від ДЗ “СМСЧ-3”, у
якому  повідомлялося про скасування вищеза-
значеної зустрічі.

"Учитель року-2020" об'єднав 
творчих вчителів історії

"Учитель року- 2020" об'єднав відданих своїй
справі, творчих, відкритих до нових знань вчите-
лів історії міста Вараш та Сарненського району,
які 11-12 грудня ділилися своїми надбаннями у
конкурсних випробуваннях, змагаючись за по-
чесне звання переможця.

Під час конкурсних випробувань Тетяна Мику-
лінська (ЗОШ №1), Світлана Ващеня (ЗОШ №4),
Юлія Клімкович (ЗОШ №5) та вчитель Тинненської
ЗОШ Сарненського району Сергій Тимощук презен-
тували цікаві інноваційні методи та форми роботи,
психологічні прийоми, індивідуальні та групові під-
ходи, демонстрували уроки, що дозволили розкрити
їх майстерність та професійну компетентність, не-
повторність і педагогічний талант.

Професійні, об'єктивні та доброзичливі члени
журі Марія Капранчук, Людмила Романік, Яна Го-
регляд, Тетяна Маслюковська, Наталія Заєць оці-
нювали здобутки конкурсантів, їх методичну
компетентність, науковий і творчий підхід в процесі
викладу матеріалу.

Нелегким був шлях до нагород, учасники пройшли
серйозні професійні випробування. Боротьба була
напруженою, кожен із учасників вартий перемоги. І
ось довгоочікуваний момент: бурхливими аплодис-
ментами вітають конкурсантів у затишному і світ-
лому залі Вараської ЗОШ №3.

Окрім того, надійшла факсограма від заступника
генерального директора з персоналу ВП "Рівненська
АЕС" Ігоря Вітковського, з якої стало відомо, що ча-
стину депутатів, які працюють на РАЕС, не відпус-
кають на засідання розширеної комісії з питань
соціального захисту, охорони здоров’я та спорту.

Відтак, складається враження, що або керів-
ництво РАЕС не вбачає важливості участі депута-
тів у забезпеченні нормального функціонування
медичного закладу, що обслуговує 40-тисячне на-
селення міста-супутника атомної електростанції,
або ж свідомо перешкоджає депутатській діяльно-
сті частини депутатського корпусу Вараша.

Враховуючи усе вищезазначене, проведення зу-
стрічі з колективом ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України» та
розширене засідання депутатської комісії з питань
соціального захисту, охорони здоров’я та спорту пе-
ренесено на невизначений термін. 

20 грудня - «бюджетна» сесія 
10 грудня 2019 року у виконавчому комітеті Ва-

раської міської ради відбулося засідання постійної
депутатської комісії з питань бюджету, фінансів,
економічного розвитку та інвестиційної політики.

Основним питанням порядку денного було опра-
цювання та обговорення пропозицій до проекту рі-
шення «Про бюджет Вараської міської об’єднаної
територіальної громади на 2020 рік». У ході ро-
боти головні розпорядники коштів (зокрема, пред-
ставники освітньої, культурної та соціальної

галузей) озвучували свої потреби у фінансуванні
на наступний рік.

А вже у п’ятницю, 20 грудня 2019 року, відбу-
деться позачергова тридцять восьма сесія Ва-
раської міської ради сьомого скликання, під час
якої депутати розглянуть проект рішення «Про
бюджет Вараської міської об’єднаної територі-
альної громади на 2020 рік» (оприлюднено на
офіційному веб-сайті Вараської міської ради за
№1751).

Члени асоціації «Надія» 
подорожують Україною

Подорожі та екскурсії для членів асоціації захисту
прав дітей з інвалідністю «Надія» — чудова можли-
вість дізнатися багато нового і цікавого про міста
країни, в якій ми живемо.

Це — спілкування з друзями в невимушеній атмо-
сфері, це можливість для батьків впевнитись у влас-
них силах їхніх дітей, це час для емоційного
відпочинку та створення позитивного настрою. А ще,
це ті події, які пізніше згадуються все життя. Тому
одним із завдань, які ставить перед собою наша асо-
ціація і є організація таких поїздок.

Дуже добре, що наші бажання розуміє та підтримує
міська влада, яка вже котрий рік поспіль виділяє
кошти для забезпечення таких задумів. Відділ у спра-
вах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету місь-

кої ради створює всі умови, щоб діти та молодь
разом з батьками змогли відчути себе повноправ-
ними членами суспільства.

Сьогодні вже й не згадати де ми побували за ці
роки, скільки нового та цікавого побачили. А цей
рік ми завершили відвідинами міст Львова та
Луцька. Вражень маса, емоції зашкалюють, а спо-
гади ще довго перебиратимуться в пам’яті.

Чи варто продовжувати подорожувати і надалі?
Напевно не потрібно і запитувати. Про це говорять
очі наших дітей зі світлин. Тож ми вже вибираємо
маршрути і чекаємо нових подорожей та екскурсій.

З вдячністю всім, хто нас підтримує,
члени асоціації  «Надія».


