
 

 

                                                     З Днем народження, Березне 

 

    Хто з березнівчан не знає , що щороку в день Святої Трійці наше місто відзначає свій день 

народження? Зі зрозумілих причин цьогоріч святкування відбулося без пишних 

урочистостей,тим паче – без салютів. 

   Розпочалося воно з святкових богослужінь,а далі на окремих локаціях міста пройшли різні спортивні 

та культурно-мистецькі заходи. 

   Так ,на одній із найстаріших вулиць міста – Андріївській відбувся благодійний захід «З вірою у 

перемогу» , що його підготували талановиті вихованці,викладачі будинку дитячої та юнацької 

творчості і Березнівської музичної  школи. 

   Під час проведення концерту паралельно проводили благодійний ярмарок ,аукціон «Незламна 

Україна» можна було нанести патріотичний боді-арт за символічну ціну. Завдяки спільним зусиллям 

вдалося зібрати 15350 гривень на літнє взуття та ноутбук захисникам України з Березнівщини. 

   Бібліотека-філія для дітей організувала імпровізований ігровий майданчик для дівчаток і хлопчиків 

«Живу, люблю і дихаю тобою,моє найкраще місто на землі» з різноманітними конкурсами і 

,звісно,призами. 

   Спеціалісти відділу інформаційних ресурсів КЗ «Березнівська міська публічна бібліотека» для усіх 

бажаючих провели літературний квіз «Моє, твоє, наше Березне», фотовиставку «Березне у стоп- 

кадрі», а у читальному залі міської бібліотеки пройшла виставка творчих робіт митців Березнівщини 

«Барвиста палітра рідного краю». 

   «Телепортуватися» в минуле березнівчанам та гостям міста запропонували музейники в пішохідній 

екскурсії «Вулицями старого міста». Окрім того, всі бажаючі мали можливість зробити світлину на 

згадку у стилі ретро, використовуючи фондові експонати музею - старовинні меблі, предмети інтер'єру 

та одягу. 

     Для наймолодших відвідувачів храму артефактів відбувся майстер-клас з виготовлення патріотич-

ного оберегу «Ангел Перемоги». Організатори зауважили, що ці обереги, зроблені з любов'ю дитячи- 

ми руками, вже найближчим часом волонтери відвезуть нашим славним воїнам ЗСУ на схід. Як 

сказала одна дівчинка: «Щоб ті янголи охороняли наших янголів у камуфляжі». 

    Справжнім подарунком для цьогорічних випускників ліцеїв громади став історичний активний 

квест «Березне: мандруємо в часі»,організований ГО «Березнівська Брама». Різноманітні завдання на 

логіку, знання місцевих історичних постатей, локацій, стрім - ось які завдання чекали на учасників за-

ходу. На мобільні гаджети капітани команд отримували завдання, для вирішення яких мали знайти 

певні локації в центрі міста. За правильні відповіді організатори нараховували учасникам бали, які й 

визначили переможця квесту. Діти залишилися задоволені, а, головне, більш поінформовані про 

локальну історію та культурне надбання рідного міста. 

   Любителі спорту теж не залишилися осторонь: на базі КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна 

школа» пройшов традиційний шаховий турнір та змагання з армреслінгу. Переможці були нагоро-

джені Почесними грамотами та подарунками. 

   Голова Березнівської міської ради Руслан Пилипчук у своєму ранковому відеозверненні в мережі 

"Фейсбук" привітав березнівчан з Днем міста, подякував небайдужим землякам за підтримку бійців 

ЗСУ та зазначив: «Зміни, які відбуваються в місті, здійснюються, передусім, завдяки вам, берез- 

нівчани, і вашій самовідданій праці. Коли ми поєднуємо ці зусилля, нам під силу вирішення будь-яких 

завдань». 

   Кажуть, найкраще місто - те, в якому ти щасливий. Неможливо не любити місце,де ти 

живеш,працюєш вчишся,створюєш сім’ю,виховуєш дітей. Нехай наше Березне процвітає і 

розвивається. Зичу всім нам якнайшвидшої Перемоги над московським ігом, а кожній домівці, кожній 

родині - добра, благополуччя та мирного неба над головою. 

                                                                                                  Юлія Іванюк. 
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