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З вірою – до Бога, з правдою – до людей

Олександр Плоцидим - «Почесний громадянин міста Рожище» 
Почесне звання присвоїли 

посмертно полеглому герою 
АТО Олександру Плоцидиму, 
учаснику бойових дій, бійцю, 
нагородженому орденом «За 
мужність» ІІІ ступеня (посмер-
тно).

Таке рішення було прий-
няте на сесії міськради у 
вівторок, 30 травня, з метою 
увіковічнення пам’яті про 
мужність та героїзм, молодої 
людини, яка захищала неза-
лежність, суверенітет та тери-
торіальну цілісність України.

Відповідне клопотання до 
міської ради надійшло від ГО 
«Рожищенське районне об’єд-
нання учасників АТО». Рішення 
міськради набуває чинності з 
моменту оголошення його на 
урочистостях, присвячених 

святкуванню Дня міста Рожище у неділю, 4 червня.
Нагадаємо, вірність Батьківщині спонукала нашого 

земляка Олександра Плоцидима стати справжнім захисни-
ком України і віддати за неї своє молоде життя. Незагоєною 
раною на серці матері залишається втрата сина.

– Саня був дуже хорошою дитиною, енергійний і ве-
селий, перший помічник, як на городі, так і вдомі, – сумно 
пригадує Галина Плоцидим. – Завжди зустрічав мене з 
роботи щирою посмішкою та незмінними словами «Що, 
Ґалінко, втомилася? Я їсти зробив, зараз ще тобі каву приго-
тую».

Олександр Плоцидим після закінчення ПТУ, де здобув 

фах столяра, 14 грудня 2013 року пішов служити за кон-
трактом у 24 ОМБР, що у Яворові. Маму лише поставив до 
відома. Як завжди, всі рішення приймав сам. Після крива-
вих заворушень на Сході хлопець один із перших потрапив 
у зону АТО. Галина Василівна, як могла, благала сина не йти 
на передову. Та щоразу отримувала у відповідь слова гід-
ного захисника: «Мамо, якщо не я, то хто? Розумієш, вони 
ж прийдуть сюди, до нас додому, до тебе, а я не дам тебе 
образити!».

Бойове хрещення прийняв у складі другого батальйону 
під Ямполем на Луганщині у червні 2014-го. Пізніше був 
Лисичанськ. Та справжнім пеклом виявилося звільнення 
Лутугіного у кінці липня, під час якого Олександр отримав 
поранення в ногу. Після лікування у військових шпиталях 
прийшов у короткострокову відпустку. Мати не могла 
натішитися своїм сином. Здавалося, що він вже буде поряд 
завжди. Та Олександр, не дивлячись на нещодавнє пора-
нення, старався чимшвидше допомогти матері зібрати 
урожай на городі. А там знову заходився їхати на Схід.

– Питання про те, щоб лишитися якось удома, Сашком 
не розглядалося, він не міг лишити своїх побратимів там, 
– каже Галина Василівна. – Для мене життя вимірювалося 
годинами від дзвінка до дзвінка. Це дуже страшно. Кожен 
ранок ти прокидаєшся із жахом. Набираєш сина… Щоб 
почути: «Мамо, все добре». Якщо іншими словами, аби 
почути, що він живий. Я пройшла всю війну разом з ним, у 
думках, у молитвах. І нині моя надія згасає…

Сльози матері безцінні. Її серце, здавалося, перестає 
битися, коли нависає смертельна небезпека над рідною 
кровинкою. Хоч як син не намагався приховати страшні 
реалії воєнних протистоянь на Сході, але інколи мати чула, 
як свистять кулі та вибухають снаряди, знала, що стоять 
хлопці не на життя, а на смерть. Молила Бога за кожного з 
них, просила, аби повернувся син додому.

– 25 січня 2015 року Саня подзвонив, так радісно, як 
завжди, розказував, що у них сьогодні свято – 45 діб їхньо-
го перебування на передовій, – говорить змучена мати. 
– Готувався невдовзі їхати додому, говорив, що підемо 
сватати його кохану дівчину Лесю.

Та не судилось. Ворожа куля обірвала його життя 27 
січня. А далі пішов відлік на дні, години, хвилили… Мати 
запам’ятала кожну мить до зустрічі з сином. Про кожен 
відрізок часу розповідає, як нібито це було вчора.

А промайнуло вже два роки… Материнський біль не 
вщухає, навіть із часом. Часто торує стежину заплакана 
ненька до могили сина – постоїть, порозмовляє.

Олександр Плоцидим – справжній Герой. Бо перш, ніж 
навіки покинути грішну землю, він встиг попередити про 
смертельну небезпеку своїх побратимів, врятувавши їм 
життя. Кожен рожищанин має пам’ятати про відвагу юного 
хлопця, молитися за спокій душі справжнього патріота, 
гордитися, що така Людина народилася та зростала на 
рожищенській землі. 

«Олександр Плоцидим – це приклад героїзму, відда-
ності Україні. Взірець того, як треба боротися за неза-
лежність нашої державі. Маючи юний вік, не створивши 
власної сім’ї, він свідомо лишався на полі бою, в той час, 
коли міг повернутися додому після поранення. Але він 
обрав інший шлях, шлях який має стати для кожного з нас 
прикладом для наслідування. Можливо, звання «Почесний 
громадянин міста Рожище» є замалий для нього, але все-та-
ки приємно, що самі громадяни звернулися в міську раду, 
а депутати одноголосно підтримали рішення присвоїти 
йому цей статус посмертно. Це говорить про те, що у нас 
свідома громада, яка визнає величезний вклад Олександра 
в захист своєї Батьківщини», - зауважив міський голова 
В’ячеслав Поліщук.

Шановні рожищани, дорогі гості!
І знову до нас на поріг завітав сонячний червень, тож маємо гарну нагоду відзначи-

ти разом 695-ту річницю Дня народження нашого чарівного міста. У такі свята кожен 
відчуває себе часткою великої родини. Це свято об’єднує усіх, кому дорогий рідний 
край. Ми пишаємось як минулим Рожища, так і його сьогоденням. Адже місто з кожним 
роком стає кращим, затишнішим і комфортнішим для проживання рожищан, привітні-
шим для гостей.

Кажуть, ми не вибираємо Батьківщини, її нам дарує Бог. Наше мальовниче містечко 
Рожище розташоване в серці Волинської області і є центром Рожищенського району. І 
хоч у нас немає привабливих курортів, до нас не їдуть на екскурсії з усієї України, але 
наше місто має велику історію та багатих на душевне тепло людей. Не раз Рожище було 
розбите вщент, пограбоване, знедолене. Але наші працьовиті люди відновлювали та 

піднімали його із руїн.  
Я впевнений, що спільною щоденною працею, енергією наших сердець ми зробимо 

рідне місто ще кращим. 
Хочу висловити слова вдячності вам, земляки, за любов і відданість нашому місту, 

за вашу працю і турботу. Дякую кожному за добрі справи, вчинки, наміри та починання, 
спрямовані на розвиток та благоустрій міста, покращення добробуту його жителів.

Немає сумніву, що в день святкування 695-ої річниці заснування Рожища ми ще раз 
усі гуртом відчуємо гордість за улюблене місто.

Низький уклін і велика шана вам за самовіддану любов до рідного міста. Нехай мир, 
добробут, взаємна повага та злагода панують у нашій спільній домівці.

Зі святом вас, дорогі рожищани!
З повагою - міський голова В’ячеслав Поліщук

Ми виростаєм із сім’ї
Сім’я 

– це най-
менша 
клітина 
суспіль-
ства, але 
найбільш 
вагоміша. 
Вона є 
найпер-
шою та 

найважливішою школою виховання для 
дитини, наступного покоління. Саме у сім’ї 
їй дарується любов і затишок, закладаються 
фундаменти здорових християнських та 
моральних принципів на ціле життя. Але 
перш, ніж вчити дитину, треба самим навчи-
тися правильно жити, любити, цінувати та 
віддавати.

Хороше виховання – це найбільший 
скарб, який батько та мати повинні залиши-
ти в спадок своїм дітям. Бог не буде їх пи-
тати, чи вони залишили дітям маєтки і дали 
вищу освіту, а спитає, чи навчили любити 
Бога і ближнього, шанувати Божий закон, 
ненавидіти гріх і вправлятися в чеснотах. 
Діти плекають у своєму житті те,  що засіють 
в їхніх душах батьки. 

Мабуть, не випадково, що саме в 
Рожищі вже третій рік поспіль прохо-
дить Фестиваль сім’ї. Адже взаємодія між 
носіями християнських цінностей та влади 
є невід’ємною складовою життєдіяльності 
нашого міста. Приємно, що в нас є дуже 
сильною громада Євангельських хри-
стиян-баптистів, які пропагують сімейні 
цінності. Таку ініціативу щиро підтримує 
й міський голова В’ячеслав Поліщук та 
висловлює надію, що Фестиваль сім’ї стане 
традиційним святом, на яке з кожним ро-
ком приходитиме все більше людей. 

Цьогоріч Фестиваль сім’ї зібрав багато 
сімей. Площа Незалежності була всіяна  
маленькими рожищанами. Ще б пак! Діти 
розважалися 
безкоштовно, 
а батьки мали 
можливість по-
спілкуватися між 
собою: поділити-
ся досвідом, як 
пережити сімейні 
негаразди разом 
і зберегти сім’ю.

Співоргані-
затор заходу 
Вадим Бандура 
під час відкриття 
наголосив, що цей фестиваль для людей, 
християн, що підтримують традиційні 
сімейні цінності. 

«Ми хочемо зміцнити і підвищити 
суспільну цінність таких понять, як сім’я, 
любов, заміжжя, вірність, материнство...», - 
зауважив пастор церкви ЄХБ.

Летять сторіччя, змінюються звичаї і 
смаки, ідеали і переконання - все перетво-
рює вітер змін. І тільки сім’я була, є і буде 
незмінним еталоном надійності для всіх 
часів і народів. Любити, поважати, прощати, 
бути вдячними, цінувати один одного – це ті 
цінності, які ми маємо виховувати в собі та 
вчити цьому наших дітей. А от такі невиму-
шені свята дають можливість побути разом, 
поспілкуватися, сказати те, що не встигаєш 
в шаленому темпі сьогодення.

У програмі свята були як дитячі розва-
жальні блоки - батут, флорбол, корнхол, 
весела гра «Файні яйця», велетенські шаш-
ки, велетенська вежа (дженга), безкоштов-
ний батут, малювання, станції для дівчат: 
заплітання волосся, укладка, презентації 

«життя в утробі» від Лайф-центру, так і 
спеціальні місця для подружжя і закоха-
них - згадай своє весілля, подружній діалог, 

сімейна фотозона та багато 
іншого цікавого та захоплю-
ючого.

Та особлива увага цього 
дня була прикута до конкур-
су «Супер тато», за умовами 
якого найспритніші та наймі-
цніші рожищенські чоловіки 
за допомогою мотузки мали 
протягнути автомобіль BMV 
вагою 1500 кілограмів на 30 
метрову відстань. 

Позмагатися між собою, а 
головне – по-

казати дітям, що тато може 
все, зголосилося чимало 
рожищенців. Здавалося, 
зрушити з місця автомобіль 
з чималенькою вагою – 
справа  непосильна. Але ж 
ні! Сильні духом чоловіки 
справилися з поставленою 
задачею за 25, 21, 20, 19 і… 
17,1 секунди! 

А найкращим серед 
кращих став Рожищенський міський голова 
В’ячеслав Поліщук, який подолав відстань 
за 17,1 секунд та посів почесне перше місце 
в конкурсі. На другому місті - рожищанин 
Юрій Зенц, який автомобіль до фінішу 
дотягнув за 17,3 секунд, третє призове 
місце виборов Анатолій Резніков з резуль-
татом – 17,8 секунд. Переможцям вручили 
подарунки та сертифікати на смачну піцу в 
«Авеліно». 

Не обійшлося цього разу і без улюбле-
ної «Фотосушки». Переможцями у конкурсі 
сімейного фото серед учасників АТО стали 

сім’ї Сергія Волощука (І місце), Юрія Куден-
чука (ІІ місце) та Миколи Вірного (ІІІ місце). 
Гарні подарунки та гучні оплески – чудові 
нагороди для учасників.

Загалом фестиваль вдався на славу, 
яблуку ніде було впасти на міській площі  
від кількості дітей і дорослих. 

«Величезна подяка організаторам 
Фестивалю сім’ї у Рожищі! Це, напевне, 
найкраще міське свято, що справді сприяє 
проводити час з найріднішими. Усі розваги 
для дітей безкоштовні, тож і дітям вдосталь 
веселощів, і батькам не б’є по кишені. Це 
також забезпечує усім маленьким гостям 
рівні можливості незалежно від статків, - 
каже рожищанка, мама двох діток Оксана 

Ковальчук. -  Окрім 
того, цього разу под-
бали про питну воду. 
За це окреме спасибі. 
Для дорослих теж 
було чим зайнятися: 
чоловіки змагалися 
у спритності тягнути 
авто тросом, а сімейні 
пари могли відверто 
поспілкуватися на 
локації «Сімейний 

діалог». Чи не найбільшу цікавість у малих 
і великих викликав намет, де показували 
розвиток дитини в утробі матері. Макети 
маленьких людей дуже незвичні на дотик. 
Я от тільки думаю, скільки коштів і зусиль 
пішло на організацію цього свята? Для нас! 
Нехай усе це повертається організаторам 
сторицею! І дай, Боже, щоб рожищани це 
розуміли».

Слава Богу, що в нашому місті є такі 
люди, які віддають більше, ніж отримують. 
Мабуть, в цьому й вся суть любові до ближ-
нього. 
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Двадцять перша сесія Рожищенської міської ради

30 травня відбулася двадцять перша сесія 
міської ради сьомого скликання під голову-
ванням міського голови В’ячеслава Поліщука. 
З 26 обранців в роботі сесії взяв участь 21 
депутат. На порядок денний виносилося 20 
питань.

На початку роботи сесії розглянули ос-
новне питання про внесення змін до рішення 
міської ради від 30 грудня 2016 року «Про 
міський бюджет на 2017 рік». Загалом по цьо-
му питанні було прийняте рішення збільшити 
бюджетні асигнування за рахунок вільних 
залишків на котловому рахунку загального 
фонду на 1 січня 2017 року у сумі 210 тис. грн. 
Зокрема, кошти будуть спрямовані на про-
ведення поточного ремонту електромережі 
адміністративного приміщення Рожищенської 
міської ради в сумі 10 тис. грн; на придбан-
ня обладнання в ДНЗ №1 – 15 тис. грн; для 
розвитку спільної діяльності з Волинським 
інститутом підтримки та розвитку громад-
ських ініціатив, спрямованої на підвищення 
реформування та модернізацію житлового 
фонду в Рожищі, враховуючи останні зміни в 
законодавстві (14 тис. грн.). 

На благоустрій міста спрямували 171 
тис. грн. Зокрема, передбачається провести 
поточний ремонт лінії електропередач вулич-
ного освітлення міста на Сосюри, Берегового, 
Ватутіна, провулок Ватутіна; встановити дошки 
оголошень по місту Рожище в кількості 10 
штук на суму 25,0 тис. грн та спрямувати кошти 
на співфінансування з Фондом Ігоря Палиці 
при встановленні дитячого ігрового майдан-
чика «Капітошка» в місті Рожище біля будинків 
на вулиці Незалежності, 12А, 18 та 18А в сумі 
5000 (додатково). Також виділили кошти на 
проведення поточного ремонту автобусних 
зупинок в місті на суму 41,0 тис. гривень.

Другим питанням розглядалося підведен-
ня підсумків виконання міського бюджету за І 
квартал 2017 року.

- Перевиконання вагоме. В загальному 
податкові надходження здійснено на 160,1 %, 

це є основна складова нашої дохідної частини. 
Решту – це не податкові надходження, доходи 
від операцій з капіталом. Вони мають малень-
ку структурну одиницю, - зауважила началь-
ник відділу бухгалтерського обліку та звітності 
Ірина Попова. - В загальному фонді враховую-
чи й іншу субвенцію, яку нам надає районний 
бюджет,  дохідна частина виконана на 123,5%. 
Спеціальний фонд також на 173,1%. Видаткова 
частина по загальному фонду враховуючи 
бюджетні призначення на перший квартал 
виконана на 83,7%. Профінансовано всі галузі, 
які планувалися, та в яких виникали потреби 
залучати вже в першому кварталі. Заборгова-
ності по заробітній платі немає і не було, така 
ж ситуація і з енергоносіями. На харчування 
дітей з загального фонду спрямовано 209,9 тис 
грн. Тут залучали батьківську плату за рахунок 
якої профінансовано 154,2 тис грн», - доповіла 
Ірина Попова.

На сесії обговорили питання про заходи 
комунальних підприємств міста по підготов-
ці до роботи в осінньо-зимовий період для 
забезпечення своєчасної підготовки і стабіль-
ного функціонування житлово-комунальних 
господарств міста та соціально-культурних 
об’єктів.

«Передбачено провести роботи по підго-
товці житлово-комунальних підприємств міста 
до роботи в осінньо-зимовий період 2017-
2018 року та залучити кошти на суму 328 тис 
грн та з бюджету підприємства на 145 тис. грн. 
КП «Дільницею благоустрою» сплановано про-
вести заготівлю піщано-сольової суміші, підго-
тувати техніку, поновити вуличне освітлення 
за літній період. На це передбачено виділити 
457 тис. грн. Деякі роботи вже проводяться. 
ПЖКГ планує провести повірку вимірюваль-
них приладів на котельні, у випадку, якщо 
вона буде функціонувати», - доповів заступник 
міського голови Іван Лукасевич. 

Розглянули депутати питання про вне-
сення доповнень про встановлення ставок 
єдиного податку для суб’єктів малого під-

приємництва – фізичних осіб для 1-ої групи 
платників єдиного податку на 2017 рік. Оскіль-
ки представники податкової та громадяни 
звернулися в міську раду з проханням внести 
додаткові КВЕД ДК «Діяльність із забезпечен-
ня фізичного комфорту» та «Надання інших 
індивідуальних послуг», що дасть можливість 
розширити кількість підприємців.

Одноголосно народні обранці проголо-
сували за присвоєння звання  «Почесний 
громадянин міста Рожище» Плоцидиму Олек-
сандру Олександровичу – учаснику бойових 
дій, нагородженому орденом «За мужність» ІІІ 
ступеня (посмертно), який загинув під час про-
ведення антитерористичної операції, захища-
ючи Україну. Таке клопотанням до міської ради 
надійшло від громадської організації «Рожи-
щенське районне об’єднання учасників АТО».

«Ініціативні громадяни мають бажання 
створити квартальний комітет. Таке об’єд-
нання громадян дасть можливість залучати 
додаткові кошти, брати участь у програмах, 
в громадсько-політичному житті Рожища», 
- зауважив міський голова під час розгляду 
питання «Про дозвіл на створення органу са-
моорганізації населення «Квартальний комітет 
«Світанковий».

Депутати одноголосно підтримали ініціати-
ву мешканців вулиць Світанкова, Марії Бойко,  
Затишна та Сонячна (дане рішення розміщене 
на другій шпальті газети «Рожищанин).

Розглянули на сесії міськради й низку зе-
мельних питань. А також заслухали пропозиції 
та усні звернення. 

На прохання депутатів, міський голова 
розповів про робочу зустріч в ОДА, щодо 
співфінансування по ремонту доріг за програ-
мою 50% на 50%.

«Є дороги загального користування, які 
утримує служба автомобільних доріг. Фінан-
сування ремонтних робіт на них в цьому році 
може здійснюватись спільно, як з обласного 
так і з місцевого бюджету. В нас є два об’єкти, 
які ми маємо робити разом з обласною радою. 

Це комунальна дорога по вулиці Шевченка 
та дорога загального користування по вулиці 
Промисловій.  Кошторисна вартість дороги по 
вулиці Шевченка становить близько 450 тисяч 
гривень. По співфінансуванню з міського 
бюджету виділено 100 тисяч гривень, така ж 
сума передбачалася й з обласного. На вулицю 
Промислову за умовами співфінансування 
передбачалося по 150 тисяч гривень, як з 
обласного так і з міського бюджетів. Наразі 
обласна рада виділила на вулицю Шевченка – 
30 тисяч гривень, а на Промислову – 20 тисяч 
гривень. Дорогу по  Шевченка робитимемо, як 
тільки надійдуть кошти з області.

 Щодо вулиці Промислової, то навіть 
співфінансування 150 на 150 не дасть бажа-
ного результату. Через те я запропонував за 
кошти міського бюджету зробити кошторисну 
документацію на повний капітальний ремонт 
вулиці Промислової з облаштуванням троту-
арів, ремонту проїжджої частини  та облашту-
ванню зупинок маршрутних таксі. Це питання 
будемо вивчати з Службою автомобільних 
доріг. За попередніми підрахунками Автодору 
на дорогу потрібно 15 мільйонів. Але я в це 
не вірю. Зробимо проектування, матимемо 
реальну кошторисну вартість, а тоді будемо 
шукати фінансові ресурси. 

Минулого тижня була робоча зустріч з 
представниками служби автомобільних доріг,  
де я запитував про відрізок дороги на вулиці 
Героїв УПА до Дмитрівки. На що отримав 
відповідь «співфінансування неможливе», 
передбачається лише ямковий ремонт, який 
має зробити Рожищенська філія Автодору. 
Будемо надіятися на це», - доповів В’ячеслав 
Анатолійович.

На завершення сесії міський голова В’яче-
слав Поліщук, звернувся до депутатів з про-
ханням активізуватися на своїх округах та бути 
більш дієвими, вивчати проблеми, говорити 
з людьми, аби знати про те, що їх турбує та на 
що першочергово треба звернути увагу.

У Рожищі провели ямковий ремонт на кількох вулицях
Рівні високоякісні дорожні покриття, які 

забезпечують повноцінне зчеплення коліс 
транспорту з дорожнім полотном, є запорукою 
безпечного і спокійного дорожнього руху. Гарні 
дороги не тільки мрія кожного автолюбителя, 
а й постійна тема для обговорення на сесіях 
Рожищенської міської ради. За відсутності 
великих коштів мова не йде про нове покриття, 
але відшуковуються технології та методи, аби 
поточний ремонт дороги був ефективнішим та 
мав довготривалий результат.

В даний час найпопулярнішим видом 
ремонту дорожніх покриттів є ямковий ремонт. Саме цей спосіб використовується частіше за 
інших, тому що він значно вигідніший, економніший і швидший. Однак на нього також є безліч 
скарг від автомобілістів, які скаржаться з приводу якості дорожнього покриття і швидкого руй-
нування латочок після ремонту. Але тут причина може полягати не в самій технології, а в тих, 
хто її використовує, запевняють спеціалісти.

«Якість такого ремонту залежить від дотримання технології ямкового ремонту. Досить 
часто недбайливі робітники навіть не звертають уваги на умови і вимоги, яких необхідно 
дотримуватися в процесі виконання ремонту доріг, тому несумлінне та недбале ставлення до 
роботи частіше стає причиною руйнування покриттів доріг», - запевняють працівники ТзОВ 
«Унідор Сервіс», які виконували роботи по поточному ремонту асфальтобетонного покриття в 
місті Рожище.

«Дивомашина», яка  «лікувала» дороги в Рожищі викликала інтерес не тільки у дітей, які 
юрбилися поблизу, а й у дорослих. Адже, ямковий ремонт рожищенської дороги проводили 
повітряно-струменевим методом за допомогою спеціального дорожнього механізму, який 
пневмогідравлічною гарматою зі стисненим повітрям видував пилюку та сміття із тріщин та ям 
на дорожньому покритті та відразу заповнював їх сумішшю щебеню та бітумної емульсії. 

«Працівники «Унідор Сервіс» виконали роботи по поточному ремонту асфальтобетонного в 
місті Рожище на вулицях Незалежності, Привокзальній, 1 Травня, Гагаріна, Героїв УПА, Ліпкана, 
Шевченка та Мостова. Загальна вартість робіт становить 79 056 грн, - повідомив заступник 
міського голови Віталій Поліщук. - Такий ремонт дорожнього покриття має значні переваги. 
Ця технологія не лише дешева, а й зручна, бо роботи виконують швидко та використовується 
лише одна одиниця техніки. Як стверджують спеціалісти, уже за 20 хвилин дорога придатна для 
руху транспорту». 

Відновлення мереж вуличного освітлення триває 
Одночасно в усіх мікрорайонах міста КП «Дільниця 

благоустрою міської ради» проводить роботи з відновлення 
мереж зовнішнього освітлення. Заступник міського голови 
Віталій Поліщук зазначив, що всі роботи проводяться в межах 
Програми благоустрою.

З початку року на деяких міських вулицях було віднов-
лено освітлення. Що вже зроблено у цьому плані – містяни 
мають можливість бачити на власні очі.

- Ще за радянських часів освітлення на вулицях міста було 
скрізь. Згодом все занепало, як то кажуть, природно віджило й потребувало чималих коштів та 
зусиль, аби це все відновити. Міська рада поставила за мету вирішити це питання комплексно. 
Так, останнім часом вуличне освітлення, котре не працювало більше десятка років вже ввімкне-
но на таких вулицях: Кармелюка, Богдана Хмельницького, Курбаса, Толстого, Тичини, Польова, 
Виговського, Чкалова, Залізнична, Івана Франка, Філатова, Заньковецької, Селянська, Берегово-
го та Сосюри. На згаданих вулицях додаткового встановлено 76 ліхтарів. Загалом на ці роботи 
витратили 389 434 гривень з міського бюджету, - повідомив Віталій Олександрович.

За словами заступника міського голови, на цьому міська влада зупинятися не збирається. 
Реалізацію програми з відновлення мереж вуличного освітлення на міських вулицях продов-
жать.

РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
РОЖИЩЕНСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

сьомого скликання
РІШЕННЯ

30 травня 2017 року                                                                                                                 №  21/10                                                                                    
Про дозвіл на створення органу
самоорганізації населення 
«Квартальний комітет «Світанковий»
Відповідно до статті 140 Конституції України, статей 2, 9, 14, підпункту 20 частини 1 статті 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 9 Закону України «Про органи само-
організації населення», враховуючи звернення ініціативної групи про створення органу самоор-
ганізації населення, протокол зборів жителів за місцем проживання від 30.04.2017 року та список 
учасників зборів жителів за місцем проживання, міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Дозволити створити орган самоорганізації населення та визначити його назву – «КВАРТАЛЬ-

НИЙ КОМІТЕТ «СВІТАНКОВИЙ».
2. Визначити, що територією, в межах якої буде діяти «КВАРТАЛЬНИЙ КОМІТЕТ «СВІТАНКОВИЙ», є 

вулиці: Світанкова, М.Бойко, Затишна, Сонячна.
3. Основними напрямами діяльності органу самоорганізації населення «КВАРТАЛЬНИЙ КОМІТЕТ 

«СВІТАНКОВИЙ» є:
3.1. Створення умов для участі мешканців вулиць у вирішенні питань місцевого значення в 

межах Конституції і законів України.
3.2. Задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння 

в наданні їм відповідних послуг.
3.3. Участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку території діяльності орга-

ну самоорганізації населення, інших місцевих програм.
4. Визначити, що «КВАРТАЛЬНИЙ КОМІТЕТ «СВІТАНКОВИЙ» матиме повноваження та умови їх 

здійснення, визначені у Законі України «Про органи самоорганізації населення», а саме:
4.1. Представляти разом з депутатами інтереси жителів міста у Рожищенській міській раді та її 

органах, місцевих органах виконавчої влади.
4.2. Сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації актів Президента України та 

органів виконавчої влади, рішень Рожищенської міської ради та її виконавчих органів, розпоряд-
жень міського голови.

4.3. Вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів місцевих програм соціально-еко-
номічного і культурного розвитку м. Рожище та проекту місцевого бюджету.

4.4. Організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо 
охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт з благоустрою, озеленення 
та утримання в належному стані садиб, дворів, вулиць, площ, парків, кладовищ, братських могил, 
обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо; 
з цієї метою можуть створюватися тимчасові або постійні бригади, використовуватися інші форми 
залучення населення.

4.5. Організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охо-
рони пам’яток історії та культури, ліквідації наслідків стихійного лиха, будівництві і ремонті шляхів, 
тротуарів, комунальних мереж, об’єктів загального користування із дотриманням встановленого 
законодавством порядку проведення таких робіт.

4.6. Надавати допомогу навчальним закладам, закладам та організаціям культури, фізичної 
культури і спорту у проведенні культурно-освітньої, спортивно-оздоровчої та виховної роботи 
серед населення, розвитку художньої творчості, фізичної культури і спорту; сприяти збереженню 
культурної спадщини, традицій, народної культури, охороні пам’яток історії та культури, впровад-
женню в побут нових обрядів.

4.7. Організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам, сім’ям загиблих воїнів, 
партизанів та військовослужбовців, малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, а також самотнім 
громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, вносити пропозиції з 
цих питань до органів місцевого самоврядування.

4.8. Надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в здійсненні протипожежних 
заходів, організовувати вивчення населенням правил пожежноїбезпеки, брати участь у здійсненні 
громадського контролю за додержанням вимог пожежної безпеки.

4.9. Сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам у забезпеченні охорони 
громадського порядку.

4.10. Розглядати звернення громадян.
4.11. Інформувати громадян про діяльність органу самоорганізації населення, організовувати 

обговорення проектів його рішень з найважливіших питань.        
5. Рішення підлягає офіційному оприлюдненню шляхом його опублікування в газеті «Рожища-

нин» і на офіційному веб-сайті Рожищенської міської ради.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування 

бюджету та фінансів, промисловості, будівництва, житлово-комунального господарства, транспорту 
і зв’язку. 

          Міський голова                 В.ПОЛІЩУК
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Обережно, мобільні шахраї!
Неодноразові попередження працівників поліції не вступати 

в розмови по мобільному телефону з незнайомими особами про 
факти потрапляння родичів, близьких людей в ситуації, позитивне 
вирішення яких потребує значних коштів, часто залишаються поза 
увагою громадян, які стають легкою наживою мобільних шахраїв.

Щоб не стати жертвою мобільних шахраїв, не розмовляйте із не-
знайомцями по мобільному телефону та звертайте увагу на номер, з 
якого Вам телефонують. Часто абонентові телефонують та повідом-
ляють, що хтось із його близьких потрапив у халепу, що він затрима-
ний і перебуває в поліції, а проблему можна вирішити, переказавши 

певну суму грошей на номер мобільного телефону.
У таких випадках шахраї розраховують, що людина запанікує та виконає поставленні умови. Що неодно-

разово було зафіксовано на території Рожищенського району. Тому просимо всіх рожищенців, перевіряйте 
таку інформацію, ставте якомога більше запитань, запишіть дані особи, яка вам телефонує.

Пам’ятайте: якщо незнайомець називає себе працівником правоохоронних органів, оператором 
мобільного зв’язку, журналістом, вашим родичем чи знайомим, не поспішайте виконувати його прохання, 
особливо ті, які стосуються переказу коштів.

Не повідомляйте коди банківських рахунків, тому що зловмисники-шахраї під будь-яким приводом 
хочуть отримати ваш рахунок, код картки, щоб в негайно зняти з неї гроші.

Найкращий спосіб протидіяти шахраю - ігнорувати розмову, його запитання, пропозиції чи вимоги.
При замовленні в Інтернет мережі товару чи послуг, оплачуйте їх вартість після отримання чи виконан-

ня зобов’язань, а не передоплатою, яка набагато спрощує можливість заволодіти коштами.
Олександр Басалик, 

начальник Рожищенського ВП Ківерцівського ВП у Волинській області, підполковник поліції

Сім’я – це перемоги, радості, невдачі

Міжнародний день сім’ї – день наших з 
вами родин. Адже саме сім’я є тією цеглин-
кою, з якої складається добробут та спокій у 
нашій державі. З нагоди цього ми поспілку-
вався з чудовою, дружньою і великою сім’єю 
Глинюків з Рожища.

Подружжя Глинюків знайоме ще зі школи. 
Вони навчалися разом із п’ятого класу. Одразу 
не звернули один на одного уваги. Через 
деякий час, після закінчення школи Оксана і 
Руслан зустрілись якось на вулиці, перекину-
лись декількома словами та й розійшлись.

 «Руслан мені спочатку не подобався, він 
був в окулярах, «лахматий» і ходив в шортах, 
на яких були дірки. Тобто, був модним. Та 
потім змінив свій стиль: постригся, одягнув 
костюм. Я як його побачила, то аж заклякла 
на місці – не повірила, що то Руслан», – з 
посмішкою пригадує пані Оксана.

Згодом молодий чоловік почав залицяти-
ся до пані Оксани, приходив, навіть, на робо-
ту. Працювала вона на той час в бібліотеці для 
дорослих. Але, хоч і думала, що ніколи не буде 

зустрічатися з однокласником, та Бог 
видно мав зовсім інші плани. Так скла-
лося, що все-таки їхні долі поєдналися 
17 жовтня 1999 року. І далі пішли спіль-
ною, щасливою дорогою сімейного 
життя під спільним прізвищем Глинюк. 
Цьогоріч відсвяткували вже 18 років 
подружннього життя.

Сімейна пара має п’ятеро діток: 
Улянку, Олеся, Ніну, Данила і прийом-
ного сина Миколу. Батько каже, що 
вирішили взяти дитину з притулку, бо 
«там, де четверо дітей, там і п’ятеро». 
Сім’я хотіла комусь допомогти.

 «Ми одразу сказали Миколі, що 
якщо його все влаштовує, то оформ-

ляємо опікунство над ним. Але він має дотри-
муватися таких правил, як вся сім’я: ходити на 
зібрання до церкви, допомагати в сім’ї. Для 
мене немає різниці чи свої діти, чи прийомні, 
для мене всі однакові. Микола любить футбол, 
тому я знав, що спільну мову з ним знайду, 
адже теж захоплююсь цим видом спорту», – 
зауважив Руслан Глинюк.

Сімейна пара зазначає, що діти одразу 
потоваришували, всі прийняли хлопця в сім’ю 
як рідного брата.

Сім’я – це важкий труд, адже, щоб її збуду-
вати міцною, потрібно докласти багато зусиль.

 «Для нас сім’я – це радість, діти. Дуже 
важливо, аби виховати їх справжніми людьми: 
чистими і серцем, і думками. Сім’я – це відчут-
тя спільності, це коли стоять один за одного, 
тобто це дійсно, як одне ціле. Коли всі гуртом, 
то відчувається сім’я. Приємно, коли всі разом 
ходимо на богослужіння, читаємо Біблію, 
співаємо, гуляємо.

Ось не раз буває вийдемо прогулятися 

містом, поїмо насіння, морозива, поділимося 
різними думками, переживаннями. Коли є 
діти, то є для кого жити. Сім’я – це все спільне: 
і перемоги, і радості, і невдачі. Це коли живеш 
не для себе одного, а для інших, для сім’ї», – 
діляться своїми думками чоловік і дружина.

Подружжя розкриває таємниці про те, 
що двоє їхніх дітей, Ніна та Уляна, знімають 
кулінарне шоу «Нямки від Ніни та Улянки». 
Вони закидають створені відео в YouTube і 
мають навіть своїх підписників. А монтує це 
відео син Олесь. Він дуже захоплюється цією 
справою. Ніна ще й до того ходить у музичну 
школу, грає на гітарі. А Улянка займається 
англійською.

Данилко захоплюється футболом. Ходить 
у ДЮСШ на тренування і навіть планує пов’я-
зати своє життя з цим видом спорту. А син 
Микола зараз допомагає нужденним сім’ям на 
Сході, виконує таку місіонерську роботу.

Одразу помітно, що батьки намагаються, 
аби їхні кровинки не сиділи на місці, а розви-
валися, тому й водять на різні гуртки. Цікавим 
є й те, що всі діти мають хист до малювання. 
Це вони перейняли від батька.

 «Взагалі, будувати сім’ю дуже складно, 
– зізнаються Оксана і Руслан. – Адже треба 
старатися відступати від свого «Я»,  не потріб-
но сперечатися. Ось коли читаєш Біблію, то 
часто знаходиш правильні відповіді на важкі 
різноманітні запитання, які турбують. Вона 
часто допомагає і змушує задуматися над тим, 
що ми робимо».

Пані Оксана говорить, що сімейні про-
блеми починаються з дрібниць, тому варто їх 
уникати, не загострювати. А чоловік Руслан 
наголошує, що в подружньому житті не варто 
помічати якісь маленькі негаразди: чи то 

шкарпетки, які лежать не там, де треба, чи то 
тарілку, яка не помита, адже це все дріб-
ниці життя. Краще тихцем прибрати те, що 
неправильно лежить, ніж вказувати на чужі 
недоліки, адже в кожного з нас вони теж є.

Сім’я Глинюків має таку маленьку тради-
цію – вони обов’язково відзначають закін-
чення навчального року та літніх канікул. В 
ці дні сім’я обов’язково збирається на пікнік і 
веселиться.

Загалом Глинюки намагаються часто 
проводити час усією сім’єю, хоча й багато 
працюють.

 «Та якщо працювати забагато, то мож-
на не помітити, як виростуть діти. Тому ми 
намагаємося показати їм якнайбільше, хоча, 
звичайно, не стільки, як хотілося б насправді. 
З дітьми обов’язково треба спілкуватися, їх 
потрібно чути і розуміти, що вони хочуть», – 
додає голова сім’ї.

У сім’ї Глинюків панує справжня дружня 
атмосфера. А щоб був порядок, то батьки 
створили графік зобов’язань. Кожного дня на 
кухні хтось чергує. Графік придумали для того, 
щоб діти з самого дитинства відчували якісь 
обов’язки і виконували їх.

На завершення дружньої бесіди сім’я 
Глинюків побажала рожищенським сім’ям, 
аби у них вдома панували взаєморозумін-
ня, взаємоповага, Божа мудрість, якої часто 
бракує багатьом, щоб любов супроводжувала 
впродовж життя. Бажає отримувати задово-
лення від того, що зробили добро іншому, і 
обов’язково не ідеалізувати сімейні стосунки, 
адже все ідеально ніколи не буває.

Анна Манюхіна

Соціальна картка учасника АТО – спрощує життя АТОвців
За ініціативою Всеукраїнського Об’єднання учасників АТО «УКРАЇНЦІ-РАЗОМ!» створено програму «Со-

ціальна картка учасника АТО», яка дозволяє учасникам бойових дій на сході України та членам їх сімей бути 
цілодобово захищеними та отримувати необхідну допомогу. 

«Соціальна картка учасника АТО «УКРАЇНЦІ-РАЗОМ!» є інструментом, що за допомогою відповідного 
програмно-технологічного забезпечення дає можливість кожному власнику отримувати певний перелік 
можливостей, а саме: безкоштовну правову підтримку та юридичну консультацію; безкоштовне обстеження 
та надання медичних послуг; психологічну підтримку; знижки на покупки у всеукраїнських торгових мере-
жах; освітні, оздоровчі та розважальні програми для учасників АТО та членів їх родин.

Наразі можливості карти збільшуються щодня.
Отримати соціальну картку може кожен військовослужбовець, який має посвідчення УБД.
Алгоритм отримання картки: потрібно зареєструватись за посиланням http://kartka.ukrazom.org та 

заповнити заявку.
Також, допомогу в оформленні заявки на картку можна отримати за адресою: м. Рожище, вул. Неза-

лежності, 60 (Рожищенське бюро правової допомоги).

12 травня у 
Палаці учнівсь-
кої молоді міста 
Луцька фінішував 
обласний етап ХХІІІ 
Всеукраїнського 
фестивалю дружин 
юних пожежних. 
Головними учасни-
ками грандіозного 
дійства під назвою 
«Територія безпе-
ки – ДЮП» стали 
команди, які у 
запеклій боротьбі 
здобули перемогу 
з найвищою кількі-

стю балів у загальному підсумку на зональних етапах.
На обласному етапі фестивалю за звання найкращих знавців правил 

безпеки змагалися учасники шести міст та районів області, серед яких 
команди: «Жара» з селища Турійськ, «Веселі пожежники» з міста Володими-
ра-Волинського, «Екстрім» зі Старовижівського району, «11-ий квартал» з 
міста Ковеля, «Агенти 101» з міста Луцька та «Вартові життя» з міста Рожище.

Нагадаємо, команда «Вартові життя» зайняла І місце на завершальному 
зональному етап ХХІІІ Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожеж-
них-рятівників, який проходив в Рожищі 4 травня. Про це читайте у ма-
теріалі «Юні пожежні з Рожища зайняли І місце».

За результатами змагань переможцем обласного етапу фестивалю стала 
команда «Вартові життя» з міста Рожище. Друге місце виборола команда 
«Агенти «101» з Луцька, а третіми стали учасники команди «Веселі пожежни-
ки» з Володимира-Волинського.

Наше місто представляли юні рятувальники з Рожищенського НВК №4: 
Мар’яшин Сергій, Горисюк Аліна, Куденьчук Василь, Демчук Вікторія, Мель-
ник Сергій та Мельник Марта (керівники: учитель музики Олена Вальчишин 
та педагог-організатор Наталія Янчинська). До підготовки команди долучи-
лося багато небайдужих людей. А у день виступу виїхали до Луцька авто-
буси з уболівальниками, які активно підтримували учасників в обласному 
центрі. Усі, хто залишився в школі, з нетерпінням чекали результатів.

 «Вартові життя» з Рожишенського НВК №4 підготували незвичайне 
театралізоване дійство. Після представлення команди оповідь розпочала 
Мельник Марта про неслухняного Буратіно (Куденьчук Василь). Непоси-
дючий хлопчик разом з лисицею Алісою (Демчук Вікторія) та котом Ба-
зиліо (Мар’яшин Сергій) щоразу потрапляли у небезпеку. Пудель Артемон 
(Мельник Сергій) постійно рятував їх, а Мальвіна (Горисюк Аліна) повчала, 
як потрібно поводитись у небезпечних ситуаціях.

Насамкінець наші конкурсанти провели цікаву гру з присутніми «Якщо 
правила ти знаєш, роби так…» та роздали пам’ятки. Запальні пісні, веселі 
танці, доброзичливі поради створили невимушену атмосферу у залі. Наша 
команда зуміла «завести»  навіть журі, члени якого весело підтанцьовували 
та активно аплодували учасникам.

На завершення організатори нагородили грамотами та вручили по-
дарунки усім учасникам, а за багаторічною традицією голова Волинської 
обласної організації Добровільного пожежного товариства Григорій Заго-
родній побажав усім позитивних емоцій та безпечного майбуття, висловив 
сподівання, що отриманні знання залишаться у пам’яті кожної дитини.

Побажаємо рожищенським «Вартовим життя» наснаги, творчого натх-
нення та, звичайно, перемоги на Всеукраїнському фестивалі дружин юних 
пожежних!

«Вартові життя» з Рожишенського НВК №4 
вибороли першість 

У Рожищі до Дня захисту дітей малеча отримала 
тематичний подарунок - для дітлахів встановили гірку. 

Кошти на облаштування дитмайданчика виділили на 
минулій сесії Рожищенської міськради.

Частину з них використали на придбання дитя-
чої гірки, яку працівники КП «Дільниці благоустрою» 
поставили на майданчику біля міської ради в четвер, 1 
червня.

Вже незадовго після встановлення, рожищенська 
дітвора з радістю випробовувала її на міцність і резюму-
вала: «Класна гірка!».

На сьогодні проблема дитячий майданчиків в місті 
не першочергова, каже міський голова В’ячеслав 

Поліщук, але дуже важлива для маленьких мешканців міста. Тому й надалі міська рада буде активно 
працювати, аби малеча мала де цікаво проводити своє дозвілля.

Діти – наше майбутнє!
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Рожищенська районна організація 
«Союз організацій інвалідів України» доволі 
молода, але вже досить ефективна та, без-
заперечно, потрібна. Адже збирає з кожним 
роком все більше бажаючих взяти участь в 
спортивних змаганнях.

Мабуть, секрет у тому, що її голова Віктор 
Марюк з серйозністю та відповідальністю 
відноситься до проведення дозвілля людей 
з обмеженими можливостями.

Думка провести у Рожищі перший 
відкритий фестиваль з рекреаційних видів 
спорту визрівала у Віктора Михайловича 
давно. Тож, заручившись підтримкою Рожи-
щенського районного центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, вирішив ініціювати проведення на теренах нашого 
району такого спортивного заходу. Хорошу справу підтримали міська рада в особі 
Рожищенського міського голови В’ячеслава Поліщука та відділ освіти та молоді 
райдержадміністрації, взявши на себе фінансування даного заходу.

11 травня в Рожищенській дитячій спортивній школі відбувся перший відкритий 
фестиваль з рекреаційних видів спорту, активну участь в якому взяли учні чотирьох 
шкіл міста, котрі за станом здоров’я віднесені до спеціальних медичних груп, сту-
денти Рожищенського коледжу 
Львівської національної академії 
ветеринарної медицини імені С.З. 
Гжицького, команда молоді рай-
ону та діти з Рожищенського на-
вчально-реабілітаційного центру.

Змагання відкрили урочи-
стим підняттям прапора України 
під супровід державного Гімну. 
З вітальними словами та поба-
жаннями перемоги до учасників 
звернулися Віктор Марюк, міський 
голова Рожища В’ячеслав Полі-
щук, заступник голови РДА Інна 
Сергійчук та гості з обласного центру. Настоятель храму апостола Івана Богослова 
УГКЦ отець Сергій Василів разом з учасниками фестивалю помолився та попросив у 
Бога благословення.

Ну і, звісно, найцікавіше було тоді, коли розпочалися самі спортивні змагання. 
Хоча й змаганням це не назвеш, адже переможених не було, всі учасники отримали 
масу приємних вражень та гарні подарунки.

Загалом діти із задоволенням пограли в дартс, баскетбол (закидання м’яча в кор-
зину), кеглі, крокет та навіть повправлялися в кульовій стрільбі.

Хотілося б, щоб такі фестивалі в місті були щорічними, адже це важливо для 
соціальної реабілітації людей з обмеженими фізичними можливостями, оскільки 
зміцнює їх впевненість у власних силах. Для них участь у спортивних змаганнях – це 
вже перемога. Своїм життям, успіхами та досягненнями учасники доводять, що сила 
духу долає будь-які негаразди.

Добре, що вдалося залучити людей доброї волі, багатьох учасників до проведен-
ня цього спортивного фестивалю. Адже заходи такого плану легко долають існуючі 
стереотипи щодо дітей та молоді з обмеженими можливостями.

 «Хочеться, щоб Рожище стало доброю домівкою для всіх дітей, людей – неза-
лежно від того, наскільки вони спроможні, сильні чи талановиті. Ми дякуємо всім, 
хто долучився до заходу, за їх підтримку і будемо раді подальшій співпраці», - підсу-
мував Віктор Марюк.

Наприкінці фестивалю діти смакували гарячим чаєм з солодощами, які для них 
презентував рожищенський підприємець Віталій Марчук.

Фестиваль завершився врученням грамот та пам’ятних нагород учасникам від 
Рожищенського міського голови В’ячеслава Поліщука.

У Рожищі відбувся перший відкритий 
фестиваль з рекреаційних видів спорту

З 19 по 21 травня проходив Х Міжнародний 
дитячо-юнацький фестиваль народного мис-
тецтва «Смарагдові витоки» в місті Мукачево.

Казково багата природа Карпатського краю, 
чарівні смарагдові ліси, мальовничі полонини, 
сади, водоспади вже вкотре закликають україн-
ців приїхати та взяти участь у фестивалі, який 
проводиться у формі виставок творчих робіт 
колективів та індивідульних майстрів. Цьогоріч 
з Волині в Карпатський край зі своїми робота-
ми поїхали учасники з двох міст – Рожища та 
Луцька.

З Рожищенського Будинку дитячої творчості участь у фестивалі взяли  Дарина 
Ніколайчук, вихованка студії образотворчого та декоративно-прикладного мис-
тецтва «Художній дивосвіт» (керівник Оксана Шатунова); Софія Власюк, вихованка 
Зразкової студії прикладного мистецтва «Мурчикова майстерня» (керівник Мура 
Світлана); Ірина Мельничук, вихованка Зразкової студії декоративно-прикладного 
мистецтва «Чарівниця» (керівник Людмила Тивонюк).

Дарина Ніколайчук представляла декоративний розпис на склі з п’ятьох робіт 
під назвою «Барвистий віночок Волині», проводила майстер-клас з виготовлення 
магнітів з елементами волинського розпису.

Софія Власюк презентувала на фестивалі свою роботу зі шкіри під назвою 
«Волинь, всім серцем я тебе кохаю», а Ірина Мельничук представила роботу з льо-
нотканини в техніці аплікація – «Мистецький вернісаж».

Варто сказати, що роботи наших рожищенців були єдиними в таких техніках, 
тому й бажаючих придбати їх було чимало.

За підсумками фестивалю Дарина Ніколайчук та Софія Власюк зайняли ІІ місце за 
напрямком декоративно-прикладне мистецтво, а Ірина Мельничук - ІІІ місце.

Керівникам Оксані Шатуновій та Людмилі Тивонюк були вручені подяки за ви-
сокі професійні досягнення і вагомий внесок в розвиток народного мистецтва.

Вихованці Рожищенського БДТ зайняли 
призові місця на Міжнародному фесті

Не просто спортивна гра, а метод психологічної 
реабілітації.

У Рожищі позмагатися в настільний теніс 
зібралися атовці, їх рідні та волонтери. Першість 
виборювали тринадцять людей. Проте перемога 
- не головне, зізналися учасники турніру. Кажуть: 
прийшли за дружнім спілкуванням та позитивним 
настроєм.

Ідея організувати турнір з настільного тенісу на-
лежить секретарю ГО «Рожищенського районного 
об’єднання учасників АТО» Аліні Кривов’язюк.

 «Мені здається, що реабілітація спортом має 
стати чудовою традицією, - зауважує Аліна Володи-
мирівна. – У житті військовослужбовця є багато мо-

ментів, коли він залишається один на один з собою і своїми думками. Спорт допомагає не 
зациклюватися на тому, що вони пережили на війні. А настільний теніс розвиває реакцію, 
стратегічне мислення, рухливість. А ще – знімає стрес та підвищує настрій. Восени планує-
мо провести ще й футбольний поєдинок між атовцями з різних районів. Надіємося, що з 
кожним разом все більше людей буде долучатися до активного відпочинку» .

Гра справді видалася гарною. Учасники не тільки позмагалися на вправність, а й поспіл-
кувалися за філіжанкою кави.

На завершення тренер з настільного тенісу Микола Огородник оголосив результати: ІІІ 
місце у чесному поєдинку виборов Ігор Ісаков, ІІ - Олександр Дулюк, а перше почесне місце 
присудили демобілізованому військовослужбовцю Володимиру Кривов’язюку. Переможці 
отримали гарні подарунки від ГО «Рожищенського районного об’єднання учасників АТО».

У Рожищі АТОвці та волонтери змагалися за 
першість в тенісі

Верховна Рада змінила правила проїзду перехресть, де 
організовано круговий рух, і прописала, що головна дорога – 
завжди у транспортного засобу, який уже перебуває на колі.

За ухвалення відповідного проекту закону №4246 за осно-
ву проголосували 242 народні депутати.

Зараз в Україні немає єдиного правила пріоритетності 
доріг під час проїзду таких перехресть. Вони можуть регулю-
ватися світлофорами, знаками пріоритету або просто прави-
лом рівнозначних доріг (перешкода праворуч).

Законопроект вносить у статтю 41 закону «Про дорожній рух» новий абзац: «Перевага 
в русі на перехрестях, де організовано круговий рух, надається транспортним засобам, які 
вже рухаються по колу».

У багатьох українських містах на перехрестях із кільцевою розв’язкою відсутня розміт-
ка, тому водіям важко зорієнтуватись по пріоритетності руху. Тому, нардепи вирішили: 
пріоритет мають автомобілі, які вже рухаються по колу.

Як наголошується в пояснювальній записці до законопроекту, в країнах Європи на 
перехрестях, де організовано круговий рух, діє єдина схема руху Roundabout. «Як свідчить 
офіційна статистика, кожен раз після введення в дію схеми Roundabout, аварійність на 
перехрестях зменшувалася приблизно на 80%», - йдеться в документі. 

Отже, «рухаючись по колу» в Рожищі, не забувайте, що ви маєте перевагу над транспор-
том, який тільки під’їжджає до нього. Але попервах, мабуть, треба десять раз переконатися, 
що водій, з другорядної дороги, теж знає про нововведення. 

Рада ввела єдині правила для перехресть з 
круговим рухом

ПРОГРАМА ДНЯ МІСТА РОЖИЩЕ
4 червня 2017 року

9.00 – Богослужіння в храмах міста
12.00-21.00 – Святковий ярмарок (виробів ручної робо-

ти, народних промислів)/площа Незалежності/
15.00 – Відкриття свята на площі Незалежності, виступ 

народного аматорського духового оркестру РД «Просвіта»
15.40 – Концертна програма «Рожищенських талантів 

юний цвіт» (виступ колективів художньої самодіяльності 
Рожищенського БДТ та шкіл міста, переможців районних, 
обласних, Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів) 

/площа Незалежності/
17.10 – Урочиста церемонія відкриття Дня міста (вручен-

ня нагород) /площа Незалежності/
19.10 – Спортивно-розважальна програма та розіграш 

призів (представляє спортивний клуб PLAZA, м.Луцьк) /
площа Незалежності/

20.00 – Концертно-розважальна програма /площа Неза-
лежності/

ДЛЯ ВАС БУДУТЬ ВИСТУПАТИ:
«Garage drum show» (м. Луцьк), Лілія Мартинюк та Люд-

мила Семера (м. Рожище), Гурт ВГБ (м. Луцьк), Гурт «Чорні 
Черешні» (м. Луцьк), Гурт «Twice a week» (м. Луцьк), Гурт 
«Цвях» (м. Нововолинськ), Гурт «Чумацький шлях» (м.Хмель-
ницький) та багато інших талановитих виконавців.

А ТАКОЖ НА ВАС ЧЕКАЮТЬ:
15.00 –Спортивні ігри та змагання для дітей /територія 

парку біля площі Незалежності/
16.00 – дитяча розважальна програма «Місто тисячі ідей, 

пригод і книжок», відкриття комфорт-зони у дитячій бібліо-
теці

17.00 – Майстер-класи для дітей
17.30 – Дитяча розважально-ігрова програма від БДТ 

«Містечко дитячих мрій» /територія парку біля площі Неза-
лежності/ 

Фотозона від творчого простору «Цитрус»
Дитячі ігри та атракціони


