
У суботу, 14 вересня 2019 року, у Вараші відзначили 46-й День народження
міста. Різноманітні спортивні, розважальні, мистецькі та творчі заходи відбува-
лися впродовж усього дня у центрі міста, на майдані Незалежності.

Свято розпочалося з самого ранку та тривало до пізнього вечора. На майдані
Незалежності ярмаркували – там усі бажаючі могли спробувати та придбати
смачного поліського мацика, запашного меду та різноманітних трав'яних настоя-
нок. Купити можна було й прикраси та сувеніри: вишиті картини та сорочки й гон-
чарні, дерев’яні, скляні та керамічні вироби.

Долучилися до свята й рятувальники та пожежники, які провели для наймен-
ших мешканців міста цікаві акції з різноманітними конкурсами та вікторинами.

Медики Вараша, спільно з представниками обласної організації Товариства Чер-
воного Хреста України, про-
вели для містян цікавий
медичний пікнік, під час якого
жителі та гості міста мали
змогу в нестандартній формі
поспілкуватись з лікарями
міста та дізнатись про профі-
лактику хвороб.

Для найменших мешканців
підготували яскраву розва-
жальну програму із сюрпризами
та призами. А впродовж дня
гостей та мешканців міста роз-
важали неймовірно цікаві
«живі» скульптури та ходулісти.

Окрасою свята став VІ
обласний фестиваль народ-
ної творчості та побуту

«Барви Надстир’я», в якому взяли участь 23 художні колективи та 8 солістів,
майстри народної творчості з різних куточків Рівненської області.

Захід спрямований на збереження і популяризацію народних традицій, зви-
чаїв, обрядів та залучення молоді до традиційного народного мистецтва.
Гості фестивалю мали можливість не лише споглядати виставку майстрів на-
родного мистецтва, в експозиції якої були широко представлені гончарні та
керамічні вироби, художня вишивка, вироби з рослинних матеріалів, мере-
живні та плетені вироби, а й придбати їх.

Урочиста частина свята розпочалася з молитви за мир та процвітання України,
офіційних вітань від міського голови Сергія Анощенка та численних запрошених
гостей нашого міста.

Відзнаки Президента України вручили батькам загиблих учасників
АТО, мешканців нашого
міста,  Максима Турика
та Сергія Тарасюка. 

Подяками, грамотами
та грошовими винаго-
родами в ідзначили на-
йактивніших мешканців
міста.

Чудового настрою усім
присутнім додало шоу
барабанщиць й незабут-
ній концерт за участю
етно-гурту «Дуліби», пе-
реможниці популярного
телешоу «Голос країни»
Оксани Мухи та українсь-
кого гурту «Тінь сонця».  
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День міста у Вараші відзначили цікаво та творчо

Яскраве свято спорту 
у Вараші

Різноманітні спортивні заходи, приурочені до Дня фізкультури та спорту
і Дня міста, відбувалися 14 вересня на майдані Незалежності.

О 8 годині ранку розпочався відкритий міський пробіг, участь у якому взяло
понад 100 спортсменів Вараша.

Змагання проходили у два етапи: наймолодші спортсмени (віком від 12 до 17
років) долали дистанцію в 1,5 кілометри за маршрутом: «Майдан Незалежності
– Автостанція – Майдан Незалежності», а старші спортсмени, віком від 18 років,
долали дистанцію в 8 кілометрів за маршрутом: «Майдан Незалежності – Про-
спект Шевченка – вул.Енергетиків – вул. Паркова – вул. Набережна – вул. Со-
борна – вул. Рівненська – Проспект Шевченка – Майдан Незалежності».

Вітаємо спортсменів, які вибороли перемогу на дистанції 1, 5 км: 
Дівчата: І місце – Анастасія Татусь. ІІ місце – Олександра Скріпко. ІІІ місце –

Софія Максимчук. Хлопці: І місце – Ілля Фокін. ІІ місце – Дмитро Марків. ІІІ місце
– Олег Яцко. 

Перемогу на дистанції 8 км здобули: 
Дівчата:  І місце – Юлія Руднік-Гринків. ІІ місце – Олена Гуцало. ІІІ місце – Юлія

Чурилович. Хлопці: І місце – Віталій Жданюк. ІІ місце – Віталій Димид. ІІІ місце
– Андрій Килюх.

Окрім того, медалі за участь у міському пробігу отримали також наймолодший
та найстарший учасники змагань: 7-річний Давид Красовський та 51-річний Юрій
Долганов. Також медаллю нагородили Андрія Килюха, учасника пробігу, який
святкував цього дня свій 32-й День народження.

Генеральним спонсором відкритого міського пробігу виступив салон-ма-
газин «МЕБЕЛІТА», який забезпечив учасників грошовими винагородами.

Формат традиційних змагань з баскетболу 3х3 цьогоріч трохи змінився, адже у
турнірі взяли участь ще й батьки вихованців ДЮСШ Вараської міської ради. Окрім
категорій юнаки та дівчата, участь приймали і команди в яких грали мама, тато та
діти. А ще, дівчата старшої вікової групи зіграли матч проти своїх матусь.

Загалом змагання пройшли цікаво та весело. Батьки проявили свої спортивні на-
вички та з користю провели час зі своїми дітьми.

Перше місце виборола сім'я Петруків, другими стали сім'я Печончиків, а третє
місце посіла сім'я Іпатових.

У категорії "чоловіки" перемогу святкувала команда "Old school", другими стали
"Bad boys", а третє місце у команди "Черкаси".

У дівчат старшої вікової групи місця розподілились наступним чином: 1 місце -
"Вараш-heat"; 2 місце - "Вараш-golden state"; 3 місце - "Вараш-bulls".

Серед молодших гравчинь - 1 місце у команди "Панда", 2 місце - "Cherry", 3 місце
- "Бобренята".

Яскравим та незабутнім святом для вараських дітлахів став День фізкультури
та спорту завдяки конкурсу «Раллі на тарантасах», який вже третій рік поспіль
для найменших мешканців Вараша організовує відділ у справах сім'ї, молоді та
спорту виконавчого комітету Вараської міської ради.

Щаслива малеча, підбадьорювана батьками, завзято змагалася у перегонах на
самокатах, велобігах та мотоциклах-толокарах.

Усі маленькі спортсмени отримали медалі та грамоти від Національного олім-
пійського комітету Рівненської області й відділу у справах сім'ї, молоді та спорту.

Щира подяка за надані подарунки спонсорам свята: ФОП Валерію Дякову,
фірмі «Імбекс» та магазину «Єва».

До Дня міста та Дня фізичної культури та спорту України кращі спортсмени Вараша
за високі спортивні досягнення були відзначені грамотами, подяками та грошовими
винагородами від міського голови Сергія Анощенка та Вараської міської ради.

Щиро вітаємо усіх переможців і учасників 
та бажаємо нових спортивних здобутків!

Акорди творчості 
лунали звідусіль

13 вересня на площі біля Будинку дитячої та юнацької творчості
відбулася традиційна акція «БДЮТ скликає друзів» під гаслом «На
крилах творчості».

Для багатьох мешканців міста Вараш, а особливо для педагогів, вихован-
ців та їх батьків щорічний захід закладу позашкільної освіти давно вже став
особливим святом творчості, креативності, доброти, привітності. У цей день
на площі не просто лунала музика, а звідусіль чувся веселий сміх, теплі при-
вітання і кожне людське серце з особливим трепетом, хвилюючись, знахо-
дило те чи інше уподобання: гурток, друга, цікавинку.

Променем надії та піклування у рамках акції став ярмарок-продаж «Со-
лодкі мрії». Присвячений він був благодійному продажу солодощів на підт-
римку Черняховича Михайла, учня Вараської гімназії, юного поета. До речі,
Михайлик залишися не просто вдячним за допомогу, але й подарував вихо-
ванцями та їх батькам збірку власних ліричних віршів «Я здобуду пере-
могу!». Під час продажу було зібрано та передано родині юнака понад 4
тисячі гривень.

Двері у країну творчості гостинно відкривали керівники гуртків разом зі
своїми вихованцями. Педагоги Будинку творчості показали готовність до но-
вого навчального року, бажання вести дітей – своїх вихованців – стежинами
пізнання прекрасного і креативного, таємничого і незвіданого, захопливого і
пізнавального.

Традиційна акція Будинку дитячої та юнацької творчості вкотре довела, що
кожен з нас, всупереч всім негараздам і радощам, злетам і падінням най-
тепліше пам’ятає те, чим займався в дитинстві. У час, коли відкривалися
двері казки, перших захоплень, умінь. Коли сповнений переливами дитячих
фантазій, ти рухаєшся назустріч допитливості й бажанню пізнати невідоме.
А якщо у цій країні тебе супроводжують педагоги-професіонали – значить
все задумане здійсниться. І кожна дитина знайде своє місце як у серці ке-
рівника гуртка, так і серед нових друзів по захопленню.

Тож завітайте у заклад позашкільної освіти і ваша дитина перекона-
ється, що вона тут – особистість. Вона почуватиметься індивідуальністю,
відчує себе «своєю», частинкою цілого. І все це особливо доводять ви-
ховні заходи Будинку дитячої та юнацької творчості – свята креативності,
неперевершеності, щирості.

Рятувальники провели
урочисті заходи з нагоди

професійного свята
17 вересня працівники всіх аварійно-рятувальних служб, пожежної

охорони, інших спеціальних формувань цивільного захисту відзна-
чають професійне свято – День рятівника.

Щороку, у цей самий день у місті Вараш співробітники Вараського місь-
кого сектору та 12-ї державної пожежно-рятувальної частини 6-го держав-
ного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у
Рівненській області проводять урочисті заходи з нагоди свята.

У вітальному слові начальник ДПРЧ-12 ДПРЗ-6 ГУ ДСНС України у Рів-
ненській області підполковник служби цивільного захисту Юрій Семеніхін
привітав рятувальників з професійним святом, подякував за мужність та
самовіддачу обраній справі й наголосив, що працівники Служби порятунку
«101» завжди готові до дій за призначенням та надалі прикладатимуть
максимум зусиль задля збереження життя і здоров’я громадян.

З нагоди професійного свята перед особовим складом підрозділу з му-
зичними привітаннями виступив творчий колектив центру дозвілля відділу
культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради.

Зі словами вдячності виступив керуючий справами виконавчого ко-
мітету. «Шановні рятувальники міського підрозділу Державної служби
України з надзвичайних ситуацій! Від керівництва міської ради та від себе
особисто хочу привітати вас із 11-ю річницею Дня рятівника. Дякую за
службу, яку ви несете і вдень, і вночі. Це Божественна місія, яку виконують
люди – рятувальники. Зичу вам здоров’я, добробуту, благополуччя, мир-
ного неба над головою, щастя, наснаги та досягнення перемог в усіх жит-
тєвих справах, а головне – залишатись вірними присязі перед українським
народом та громадою міста»,– наголосив Борис Бірук.

Також, із привітанням  звернулась начальник відділу з питань надзвичай-
них ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Ва-
раської міської ради Ірина Мізюк.

Невід’ємною частиною урочистостей стало нагородження грамотами та
грошовими винагородами виконавчого комітету Вараської міської ради
кращих рятувальників міста. За сумлінне виконання службових обов’язків,
вагомий внесок у сферу профілактики виникнення пожеж, їх ліквідацію
було заохочено 10 працівників підрозділу.


