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Кордон священний:
відкрито пам’ятний
знак воїнамприкордонникам
12 вересня відбулися урочисті заходи, присвячені відкриттю
пам’ятного знака воїнам-прикордонникам усіх часів. На Алеї бойової слави в парку «Перемога»
увіковічено пам’ять про тих, хто
першим приймає удар на себе. Організація прикордонників, створена при Миколаївській обласній
спілці воїнів-інтернаціоналістів та
запасу, у квітні цього року виступила з такою ініціативою перед
міською та обласною спілками
воїнів-інтернаціоналістів, і вже у
короткий термін проект у повній
мірі вдалося реалізувати. Архітектором пам’ятного знака став
Олександр Домарацький.
Заступник голови обласної
ради Олександр Смирнов долучився до привітань військових
у зв’язку із пам’ятною подією:
«Упевнений, що у прикордонних
військах в усі часи служили найбільш віддані, надійні, високопрофесійні та патріотичні люди.
Такі військові колективи – це те
братство, яке не розірве ні час, ні
політика. Я хочу, щоб ми з вами
були єдині, щоб ми залишалися
патріотами своєї держави. Я бажаю, щоб цей пам’ятник увіковічив пам’ять про тих, хто першим
бере на себе удар у тяжкі часи і
забезпечує безпеку країни. Це –
прикордонники. Слава нашим героям!». Олександр Миколайович
також привітав учасників заходу
із Днем міста і закликав, незважаючи на тяжкі часи, пам’ятати
те, що об’єднує миколаївців, бути
єдиною громадою, шанувати своє
місто, примножувати його красу і велич плідними справами.
Учасники заходу хвилиною мовчання віддали шану загиблим воїнам-прикордонникам і поклали
квіти до пам’ятника.
Миколаївська обласна спілка
воїнів-інтернаціоналістів та запасу прийняла до своїх лав нових
побратимів, серед яких – учасники бойових дій у зоні проведення
антитерористичної операції, а також діти ветеранів війни в Афганістані. За словами голови Спілки
Юрія Солов’я, до її спільноти вже
офіційно приєдналися 300 учасників антитерористичної операції.
«Дуже радий, що наша організація
кількісно збільшується. Тепер до
нас приєдналася Обласна організація прикордонників. Виявила
бажання приєднатися й обласна
організація ветеранів Нацгвардії.
Ми співпрацюємо з організацією
ветеранів МВС. Закликаємо вас
брати активну участь у всіх заходах, що ми проводимо», – зазначив Юрій Соловей і, в свою чергу,
висловив вдячність усім, хто долучився до зведення пам’ятного
знака.
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ХТО СІЄ ВІТЕР, ТОЙ ЖНЕ БУРЮ
За що звільнили з посади головного лікаря врадіївської лікарні
Оксану Ростову, з’ясовував кореспондент «РП».
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