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Почему плачет
По
бабушка Валя?
баб
стор.
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Досвід,
помножений
на ініціативу
стор.
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Кому поднимут
пенсию
на 125 грн.
стор.
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1 жовтня – Міжнародний
день людей похилого віку
Від щирого серця вітаємо вас, дорогі наші
земляки, із Днем людей похилого віку!
Цей день – прекрасна можливість сказати
нашим батькам, дідусям і бабусям, ветеранам
війни і праці, пенсіонерам, літнім людям слова
подяки за багаторічну і самовіддану працю, за
доброту і мудрість, за досвід, за важливий внесок
у розбудову рідного краю. Ви – джерело народної мудрості і невичерпної енергії, взірець для
підростаючого покоління. Земний вам уклін за
самопожертву, мужність та трудову звитягу!
Бути вашими послідовниками – для нас велика честь і відповідальність.
У цей день бажаємо вам міцного здоров’я, оптимізму, благополуччя та безхмарного неба! Нехай у вашому житті буде більше радісних подій
і приємних вражень. Живіть довго і щасливо!
Нехай всі проблеми та незгоди обходять вас
стороною!
З повагою
 Голова
 Голова
облдержадміністрації
обласної ради
Вадим МЕРІКОВ Володимир ЛУСТА

ПЕРЕЗАГРУЗКА
Почему в Украине плохие дороги? Из-за коррупции? Чиновники отвечают – нет.
Это все из-за перегруза фур. Зернотрейдеры в погоне за сверхприбылями перегружают
машины и разрушают наши дороги. Однако, по версии зернотрейдеров, внедряя
весовой контроль, чиновники пытаются восстановить коррупционные схемы, которые
существовали во времена Януковича. Так ли это, попытались разобраться журналисты...
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4 жовтня – Всесвітній день
працівників освіти
Вітаємо з Днем педагогічного працівника!
Молодь – найбільший скарб нашої країни.
І найважливіше, що може дати держава молоді, –
це освіта і знання.
Учитель – це не просто професія, рід зайнятості. Учитель – це мистецтво. Мистецтво бути
зразком для учнів, мистецтво великодушності і
щирості.
У кожного з нас був учитель, який передав
свій досвід, мудрість, став другом, порадником.
Викладачі та вчителі сьогодні – помічники,
психологи, волонтери, добровольці на фронті.
Своїми вчинками ви показуєте приклад для майбутніх поколінь українців. Саме від вашої важкої
щоденної праці залежить доля нашої освіченої,
сильної нації.
Сьогодні ми, змінюючи систему освіти,
формуємо інше ставлення до педагогічної
еліти, робимо все, аби професія вчителя була
престижною.
Ми бажаємо вам наснаги та терпіння. Хай
ваша освітянська нива буде щедрою на нові
таланти та визначні особистості. Нехай ваша
самовіддача, доброта та працелюбність повертаються до вас сторицею! Зі святом, дорогі
освітяни!
З повагою
 Голова
 Голова
облдержадміністрації
обласної ради
Вадим МЕРІКОВ Володимир ЛУСТА
Дорогі вчителі та працівники освіти!
Прийміть найтепліші та сердечні вітання з вашим професійним святом – Днем вчителя!
Бути вчителем, вихователем, наставником
– це справжнє мистецтво, обране за покликом
серця, наполеглива, чесна, натхненна праця, що
збагачує світ мудрістю, знаннями, милосердям
та людяністю. Щира подяка вам, дорогі освітяни,
за постійну самопожертву і щоденну самовіддачу, любов і турботу, віддане служіння улюбленій
справі, терпіння, мудрість, наполегливість і високий професіоналізм.
Нехай ваше життя завжди залишається наповненим любов’ю і повагою ваших учнів, а
держава гідно оцінює працю своїх кращих громадян. Бажаю вам доброго здоров’я, оптимізму та енергії, поваги і підтримки ваших колег і
керівництва, благополуччя вам і вашим рідним
та близьким.
Щиро ваш
 Борис КОЗИР
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Журналісти «РП»
П
щодня готують для Вас:
гострі журналістські
розслідування;
матеріали за листами читачів;
відповіді на нагальні запитання;
цікаву та різноманітну
інформацію
на будь-який смак.
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