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90-РІЧНИЙ ЮВІЛЕЙ ШКОЛИ № 190-РІЧНИЙ ЮВІЛЕЙ ШКОЛИ № 1

МІСЬКІ НОВИНИ

12 жовтня в театральній залі зі-12 жовтня в театральній залі зі-
бралися ті, чиї сторінки біографії бралися ті, чиї сторінки біографії 
так чи інакше пов’язані з Білоцер-так чи інакше пов’язані з Білоцер-
ківською спеціалізованою школою ківською спеціалізованою школою 
І-ІІІ ступенів №1  з поглибленим ви-І-ІІІ ступенів №1  з поглибленим ви-
вченням слов’янських мов: хтось вченням слов’янських мов: хтось 
тут учився, а хтось здобуває освіту тут учився, а хтось здобуває освіту 
нині; хтось прийшов сюди моло-нині; хтось прийшов сюди моло-
дим спеціалістом, а хтось пішов дим спеціалістом, а хтось пішов 
звідси на заслужений відпочинок; звідси на заслужений відпочинок; 
хтось привів сюди навчатися дити-хтось привів сюди навчатися дити-
ну, а хтось з нетерпінням чекає ви-ну, а хтось з нетерпінням чекає ви-
пускного балу для свого внучати.пускного балу для свого внучати.
Учні школи, їхні батьки та вчите-Учні школи, їхні батьки та вчите-

лі приймали вітання з ювілеєм від лі приймали вітання з ювілеєм від 
керівництва міста й  області, пред-керівництва міста й  області, пред-
ставників Польського, Російського  ставників Польського, Російського  
й Болгарського посольств, друзів, й Болгарського посольств, друзів, 
випускників школи, педагогів-випускників школи, педагогів-
ветеранів, вихованців і викладачів ветеранів, вихованців і викладачів 
школи мистецтв № 5. школи мистецтв № 5. 
Звучали цього дня вітання і від Звучали цього дня вітання і від 

Благодійного фонду Костянтина Благодійного фонду Костянтина 
Єфименка, правління якого прий-Єфименка, правління якого прий-
няло рішення вручити іменні сти-няло рішення вручити іменні сти-

пендії фонду та подарувати книги пендії фонду та подарувати книги 
Є.Чернецького «Браницькі» двом Є.Чернецького «Браницькі» двом 
ученицям навчального закладу – ученицям навчального закладу – 
Анастасії Кушнір (11-Б клас) за ви-Анастасії Кушнір (11-Б клас) за ви-
сокі досягнення у навчанні, пере-сокі досягнення у навчанні, пере-
могу в інтелектуальних  конкурсах могу в інтелектуальних  конкурсах 
і Олені Луценко (10-Б клас) за висо-і Олені Луценко (10-Б клас) за висо-
кі творчі досягнення та створення кі творчі досягнення та створення 
позитивного іміджу закладу.позитивного іміджу закладу.
Щирі вітання від Костянтина Щирі вітання від Костянтина 

Єфименка переказала директор Єфименка переказала директор 
фонду Олена Ткач, яка побажала фонду Олена Ткач, яка побажала 
ювілярам від його імені успіхів, ювілярам від його імені успіхів, 
творчого натхнення, нових до-творчого натхнення, нових до-
сягнень і злетів, зазначивши, що сягнень і злетів, зазначивши, що 
перша школа в усьому має бути перша школа в усьому має бути 
першою і передовою. Від Костянти-першою і передовою. Від Костянти-
на Олексійовича педагогам школи на Олексійовича педагогам школи 
було вручено квіти як незмінний було вручено квіти як незмінний 
символ поваги до їхньої невтомної символ поваги до їхньої невтомної 
праці на благо міста й держави. праці на благо міста й держави. 
Тож з Днем народження тебе, Тож з Днем народження тебе, 

колиско дитинства багатьох по-колиско дитинства багатьох по-
колінь білоцерківців,  з ювілеєм, з колінь білоцерківців,  з ювілеєм, з 
90-річчям! 90-річчям! 

Напередодні свята в ошатній залі 
Київського обласного академічно-
го музично-драматичного театру 
ім. П.Саксаганського зібралися 
працівники міської бібліотечної 
системи, аби провести урочисте 
зібрання з нагоди свого професій-
ного свята.
Багато теплих слів було сказано 

на адресу бібліотекарів, які при-
святили своє життя служінню чи-
тачам і книзі. Це люди, через руки 
яких щодня проходять сотні книг, 
люди, які плавають в океані книж-
кової мудрості без рятівного кола, 
люди, які щиро відкривають своїм 
читачам незвідані світи і таємниці 
Всесвіту.
Завітали цього дня до біблі-

отекарів  Білої Церкви  поваж-
ні гості: губернатор Київщини 
А.Присяжнюк, народний депутат 
України В.Чудновський, міський 

голова В.Савчук. Грамоти, подяки, 
цінні подарунки і грошові винаго-
роди одержали представники всіх 
12 бібліотек міста.
Не міг залишити поза увагою це 

свято і не привітати з ним своїх 
друзів Благодійний фонд Костян-
тина Єфименка. Щирі вітання від 
Костянтина Олексійовича і майже 
тисячі академістів-пенсіонерів пе-
реказала всім присутнім директор 
фонду Олена Ткач, побажавши 
бібліоберегиням успіхів у роботі 
й незгасного вогника віри і добро-
ти в душі, подякувавши за плідну 
співпрацю у царині діяльності 
клубів Академії пенсіонерів, які 
активно працюють на базі п’ятьох 
бібліотек-філій міста.
Від Благодійного фонду Костянти-

на Єфименка було вручено п’ятьом 
колективам бібліотек подяки, квіти  
і премії.

Благодійний фонд Костянти-
на Єфименка висловлює щиру 
вдячність начальнику відділу 
культури і туризму Білоцер-
ківської міської ради Петру 
Красножону, в.о. директора 
міської ЦБС Раїсі Григоренко, за-
відуючій  Центральною бібліоте-
кою Людмилі Чупак, завідуючій 
бібліотекою-філією № 3 Ксенії 
Гнуді, завідуючій бібліотекою-
філ і єю  №  8  Нін і  Пругер , 
завідуючій бібліотекою-філією 
№ 9 для дітей Катерині Воли-
нець, завідуючій бібліотекою-
філією № 10 Ганні Нагорній, усім 
працівникам цих книгозбірень за 
добре сердечне ставлення до літ-
ніх людей – членів Академії пенсі-
онерів, за постійну підтримку й 
допомогу в організації заходів, за 
щире сприяння діяльності Благо-
дійного фонду.

ДЕНЬ БІБЛІОБЕРЕГИНЬ
30 вересня, у день Віри, 
Надії, Любові і матері 
їхньої Софії, українська 
громадськість відзначає 
професійне свято лю-
дей на перший погляд 
звичайного, але такого 
необхідного для 
суспільства фаху – 
бібліотекарів. 
“Духовні ліки”, - 
говорить зроблений 3000 
років тому напис при 
вході в бібліотеку Рамзе-
са ІІ. Народи Ближнього 
Сходу називали бібліоте-
ки “храмами мудрості”, 
“майстернями розуму”

Напередодні Дня учителя 
на запрошення Галини Га-
шинської – очільниці громад-
ської організації, що об’єднує 
педагогів-ветеранів (вони ж 
є  членами клубу «Водограй» 
Академії пенсіонерів), пред-
ставники Благодійного фонду 
Костянтина Єфименка приві-
тали людей, які багато років 
свого життя присвятили роботі 
з дітьми, з їхнім професійним 
святом.
У свою чергу освітяни, які 

впродовж  року  відвідують 
клуб «Водограй» Академії пен-
сіонерів, що діє в приміщенні 
Центральної міської бібліоте-
ки, не лише дякували Благо-
дійному фонду за співпрацю, а 
й зізналися, що з нетерпінням 
чекають на святкування пер-
шої річниці діяльності свого 
рідного клубу. І ось ці поетичні 
рядки Ольги Устілової присвя-
чено саме йому.

Клуб 
«Водограй»

Вже не вірилось нам і не снилось,
Що в житті нашім буде розмай.
Та наразі усе тут змінилось:
Появився в нас клуб «Водограй».
Всі ми вдячні Єфименку Кості,
Що створив Академію-рай:
Запросив всіх стареньких у гості,
Заснував оцей клуб «Водограй».
Тепер є нам куди чепуриться,
Кожну середу знов поспішай,
Бо чекає нас всіх як годиться
І збирає наш клуб «Водограй».
А сьогодні вже перша річниця,
І радіє за нас весь наш край:
Хай зроста, процвіта й 

бадьориться,
Хай міцніє наш клуб «Водограй».
Всіх учасників щиро вітаєм,
Побажання найкращі приймай!
Нехай Бог нам усім помагає,
З днем народження, 

клуб «Водограй».

Учні ЗОШ № 1 на ювілейному святіУчні ЗОШ № 1 на ювілейному святі

Подяку від Благодійного фонду отримує Тетяна Сулейманова - Подяку від Благодійного фонду отримує Тетяна Сулейманова - 
бібліотекар із багаторінчим досвідом роботибібліотекар із багаторінчим досвідом роботи


