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З вірою – до Бога, з правдою – до людей
Т.Г. Шевченко

Незабутні дні в історії України…
Друга Світова війна кардинально змінила життя нашої країни, смертельним смерчем пройшлася Україною, знедолила не
одну родину. Подвиги воїнів-визволителів
золотими літерами вписані в літопис нашої
країни. Схиляймо голови перед пам’яттю
полеглих героїв, які подарували нам право
вільно жити і працювати на рідній землі.
Висловлюємо щирі слова вдячності нашим
ветеранам, підпільникам і працівникам
тилу, всім тим, хто приніс довгоочікуваний
мир, підняв з руїн Україну та зробив все
для її розбудови та розвитку.
Проте, не тільки фашисти принесли біль
та втрату на нашу землю. Щороку в третю
неділю травня ми молимось за упокій душ
наших співвітчизників – безвинних жертв

кривавого тоталітарного режиму. Намагаючись позбавити наш народ його душі,
було приречено на муки та голодну смерть
у таборах, заслано в далекі безлюдні землі
мільйони неугодних режиму людей – селян і
робітників, учителів і священиків, науковців
і письменників.
Всупереч нелюдським знущанням та величезним втратам, український народ зміг
вистояти і здобути омріяну поколіннями
незалежність. І сьогодні ми не маємо іншого
вибору, ніж захистити свою державу, свою
свободу, свій демократичний вибір.
Вічна пам’ять померлим. Молимося за
душі всіх, хто загинув у ті жахливі роки.
В’ячеслав Поліщук

Пам’ять - жива...

Їх голови щедро покриті сріблом, на грудях золотом виблискують нагороди, а на очах - сльози… На
жаль, їх мало залишилося, але вони, як завжди, щирі,
рідні і такі дорогі нам ветерани: інваліди Другої світової війни Григорій Давидович та Микола Трофімчук,
дитина війни Олексій Курилович та вдови інвалідів
війни Тамара Годік та Ольга Іволга.
Червоні маки, жовто-блакитні кульки та море квітів
– рожищани зібралися на мітинг-реквієм з нагоди
71-ої річниці Перемоги над нацизмом в Другій світовій війні.
Стоголосим відлунням над містом пронеслися
слова Гімну України у спільному виконанні рожищан.
Усіх, хто поліг на полях війни, і тих учасників боїв,
які не дожили до 71-ої річниці Перемоги, присутні
на мітингу-реквіємі пом’янули хвилиною мовчання.
Згодом народний аматорський духовий оркестр РД
«Просвіта» (керівник Валентин Чербаджі) вигравав
до болю знайомі мелодії, а співали для ветеранів та
присутніх - дует у складі Людмили Семери та Лілії

Мартинюк, солістка РД «Просвіта» Надія
Козій та квартет «АКВА» ансамблю «Зорепад»
БДТ (керівник Людмила Семера). Ведуча дійства Наталія Марценюк декламувала вірші
та раз-по-раз запрошувала до мікрофону
представників влади.
Як шана від живих, для загиблих в пеклі
війни, до обеліску Слави, підніжжя банера
Небесної Сотні, пам’ятника воїнам УПА,
борцям за волю та незалежність України і
воїнам-афганцям лягли цілі копи квітів.
Пам’ятною ходою рожищани
рушили до Братської могили, де
благочинний Рожищенської округи УПЦ, настоятель Свято-Михайлівського храму, протоієрей Петро Іваничко відправив панахиду за жертвами Другої
світової війни та молебень за захисників
Вітчизни.
Не забули рожищани вшанувати пам’ять
та покласти квіти до могили загиблого
учасника АТО Олександра Плоцедима.
Також в місті пройшли інші заходи.
Зокрема, напередодні Дня Перемоги у
бібліотеці для дорослих відбувся урок
мужності «Вклоняємось доземно всім
солдатам», підготовлений та проведений
для учнів 7-А класу Рожищенської ЗОШ №1
(вчитель історії Галина Котяш). Спогадами
про пережите поділилися запрошені на захід голова
громадської організації «Захист дітей війни» Віра
Патерус та голова Волинської обласної спілки українських в’язнів – жертв нацизму Маргарита Парфенюк.
Цікаві факти із життя гостей надзвичайно вразили і
схвилювали присутніх.

А ще відбулася легкоатлетична естафета, приурочена Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій
війні. В ній взяли участь учні ЗОШ міста Рожище та
студенти Рожищенського коледжу Львівського національного університету ветеринарної медицини та
біотехнологій ім. С. З. Гжицького. В результаті перемогу в естафеті здобули такі команди: 1 місце – НВК №4,
2 місце – ЗОШ №2, 3 місце – ЗОШ №3.
Вже другий рік поспіль Україна, як і європейські
країни, відзначає 8-го травня День пам’яті та примирення. Цьогоріч ця сумна дата співпала із світлим та

радісним святом – Днем матері. З цієї нагоди в Рожищенському РД «Просвіта» відбувся урочистий концерт «Закликаємо мир ясний і спокій материнським
словом та любов’ю».
Ірина Зенц

Рожищанин Павло Чайка отримав орден «Народний Герой України»
7 травня у головному корпусі Національного музею
історії України у Другій світовій війні відбулося нагородження орденами «Народний Герой України».
Ця недержавна нагорода була запроваджена волонтерами у 2015 році. Відзнаку українського народу вручають за заслуги в обороні незалежності України та волонтерську допомогу Збройним Силам.
Орден «Народний Герой України» виготовлено із двома типами стрічок: червоно-чорною – для військовослужбовців і синьо-жовтою – для волонтерів і медиків.
Нагорода виготовлена зі срібла, кожна має індивідуаль-

ний номер та елементи захисту.
Наразі кавалерами ордену стали близько 200 осіб,
серед яких – більше 140 військовослужбовців, а також
волонтери, медики, капелани та журналісти, політичні і
громадські діячі.
Серед воїнів АТО, яким цьогоріч вручали орден, і наш
земляк Павло Чайка (на фото праворуч). Варто зазначити, що командир взводу 79-ої аеромобільної бригади
Павло Миколайович – перший серед бійців АТО повний
кавалер ордена «За мужність».
Вітаємо земляка з нагородою!
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Як створити ОСББ?

Як відомо, 1 липня 2015 р.
набрав чинності Закон України
«Про особливості здійснення права
власності в багатоквартирному
будинку», у зв’язку з чим до
1 липня 2016 р. мешканцям
багатоквартирних будинків
необхідно обрати управителя або
створити у своєму будинку об’єднання
співвласників багатоквартирного
будинку – ОСББ.
Як показує досвід, ОСББ є
ефективним механізмом управління
багатоквартирним будинком, який
дозволяє у повній мірі, якісно та за
розумну ціну отримувати послуги.
Якщо ви вирішили сворити ОСББ
у своєму будинку, необхідно зробити
такі кроки:

Створіть ініціативну групу (від 3-х
співвласників житлових/нежитлових
приміщень будинку) та сформуйте план дій з
підготовчої роботи для створення ОСББ;

Проведіть підготовчу роботу зі
створення ОСББ:
- поширюйте інформацію про ОСББ,
розмовляйте з мешканцями та роз’яснюйте

Закон

переваги створення ОСББ, наводьте приклади
про вже існуючі прогресивні ОСББ, проводьте
зустрічі з мешканцями щодо їхнього
ставлення до створення ОСББ в вашому
будинку;
- отримайте список усіх співвласників
житлових/нежитлових приміщень
багатоквартирного будинку із зазначенням
розміру площі житлових/нежитлових
приміщень;
Особливості
Запит щодо співвласників направляється
ініціативною групою (до запиту
прикріплюється копія протоколу створення
ініцативної групи). Якщо будинок старий,
звертайтесь до ЖЕДу або БТІ, якщо новий
(побудований після 2012 р.) – до відділу
державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно реєстраційної служби
Головного управління юстиції.
- підготуйте Статут майбутнього
ОСББ. Варто знати, що ваш статут має бути
створений у відповідності до Типового
статуту. Але пам’ятайте, що ви можете внести
інші положення до вашого статуту, які будуть
регулювати діяльність вашого об’єднання.
Головне, щоб ці «інші положення» не
суперечили вимогам чинного законодавтсва,
тому радимо такі зміни вносити після
консультації з юристом. Кінцевий варіант
статуту надішліть електронною поштою
всім співвласникам житлових/нежитлових
приміщень, для того, щоб вони мали змогу
ознайомитись з Статутом і внести свої
зауваження/правки;

Відправте запрошення на установчі
збори всім, хто є у сформованих вами
списках співвласників житлових/
нежитлових приміщень. Текст запрошення
повинен містити день, час, місце та порядок
денний проведення установчих зборів.
Особливості

Запрошення потрібно не менш ніж за
14 днів до проведення установчих зборів
надсилати рекомендованим листом, або ж
особисто вручати під розписку.

Проведіть установчі збори відповідно
до порядку денного. Усі відомості про
проведення установчих зборів внесіть до
протоколу установчих зборів.
Особливості
Рішення щодо питання, з якого
проводиться голосування на установчих
зборах, вважається прийнятим, якщо за
нього проголосують «ЗА» власники більше
50% площі житлових/нежитлових приміщень
будинку.

Якщо рішення порядку денного не
набрало «ЗА» власників більше 50% площі
житлових/нежитлових приміщень будинку,
у вас є 15 днів для проведення письмового
опитування. Письмове опитування
проводиться листками опитування. Типової
форми листків опитування Кабінетом
міністрів України не затверджено, але
ми розробили її для вас у відповідності
до положень Закону України «Про
особливості здійснення права власності в
багатоквартирному будинку».
Особливості
Письмове опитування проводить
ініціативна група або охочі співвласники
житлових/нежитлових приміщень вашого
будинку. Опитуйте лише тих співвласників,

які не голосували на установчих зборах.
Результати опитування внесіть до
протоколу установчих зборів та підведіть
загальні підсумки щодо всіх питань. Усі
рішення, по яких проголосували «ЗА»
співвласники більше 50% площі житлових/
нежитлових приміщень вашого будинку,
вважаються прийнятими.
Через те, що ОСББ вважається

створеним з моменту державної реєстрації,
готуємо та подаємо наступні документи про
реєстрацію ОСББ:
- 2 екземпляри Статуту, прийнятого на
установчих зборах (повинні бути прошиті,
пронумеровані та опечатані);
- 2 екземпляри протоколу установчих
зборів (у разі наявності листки опитування
нумеруюються та підшиваються до протоколу
установчих зборів);
- заповнюємо та подаємо заяву про
державну реєстрацію.
Особливості
Якщо документи подаються особисто,
пред’являється паспорт. У разі подання
документів представником додатково
подається примірник оригіналу (нотаріально
засвідчена копія) документа, що засвідчує
його повноваження. Обов’язково візьміть
примірник опису, за яким ви здавали
документи.

Реєструватися йдемо до міської ради

Шановні громадяни, нагадуємо вам, що
з 4 квітня 2016 р. набули чинності норми
Закону України № 888-VIII «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо
розширення повноважень органів місцевого
самоврядування та оптимізації надання
адміністративних послуг», відповідно до
яких повноваження у сфері реєстрації місця
проживання та зняття з реєстрації місця
проживання фізичних осіб делегуються органам місцевого самоврядування. Відтепер
міська рада самостійно реєструватиме осіб
за місцем проживання. При цьому, існуюча
реєстрація громадян залишається чинною і
жодних переоформлень не потребує.
Графік прийому громадян: вівторок,
середа, четвер - з 9.00 до 13.00, з 14.00 до
16.00.
Відповідальна особа: Медвєдєва Надія
Павлівна.
1. Для реєстрації місця проживання
фізичних осіб в Україні особа подає такі
документи:
- заява про реєстрацію місця проживання (особа, яка досягла 14-річного віку, заяву
подає особисто);
- документ, до якого вносяться відомості
про місце проживання (паспорт, посвідка);
- квитанція про сплату адміністративного
збору або документ про звільнення від його
сплати;
- Картка реєстрації особи або будинкова
книга (при зміні місця проживання в межах
територіальної одиниці);
- документи, що підтверджують право на
проживання в житлі (свідоцтво про право
власності, договір купівлі-продажу, дарування, міни тощо). У разі відсутності зазначених
документів (чи особа не є єдиним власником)

реєстрація здійснюється за згодою власника/
співвласників житла;
- будинкова книга;
- військовий квиток або посвідчення про
прописку (для осіб віком від 17 до 60 річного
віку) з позначками військових комісаріатів відповідно про зняття з військового обліку (при
знятті з реєстрації місця проживання) або про
прийняття на військовий обліку (при реєстрації місця проживання);
- свідоцтво про народження (якщо
реєструється місце проживання дитини, яка не
досягла 16-річного віку);
- заява про зняття особи з реєстрації місця
проживання (у разі здійснення реєстрації
місця проживання з одночасним зняттям з
реєстрації попереднього місця проживання).
Для реєстрації дітей віком до 14-ти років
при проживанні батьків за різними адресами необхідні:
- заява (того з батьків, до кого реєструється
місце проживання дитини);
- письмова згода другого з батьків,
- документ, до якого вносяться відомості
про реєстрацію дитини (будинкова книга або
картка реєстрації).
У випадку подання заяви законним представником особи, варто подати документ, що
посвідчує особу законного представника та
документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника (крім випадків,
коли законними представниками є батьки
(усиновлювачі)).
У випадку порушення термінів подання
документів відповідно до чинного законодавства, громадяни притягуються до адміністративної відповідальності.
2. Для зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб в Україні необхідно

подати:
- заяву про зняття з реєстрації місця проживання (особа, яка досягла 14-річного віку,
заяву подає особисто).
- документ, до якого вносяться відомості
про зняття з реєстрації місця проживання
(паспорт, посвідка).
- картку реєстрації особи або будинкову
книга.
- військовий квиток або посвідчення про
прописку (для осіб віком від 17 до 60 річного
віку) з позначками військових комісаріатів відповідно про зняття з військового обліку (при
знятті з реєстрації місця проживання) або про
прийняття на військовий обліку (при реєстрації місця проживання).
- свідоцтво про народження або свідоцтво
про належність до громадянства України
(якщо знімається з реєстрації місця проживання дитина, яка не досягла 16-річного віку).
Для зняття з реєстрації дітей віком до 14ти років при проживанні батьків за різними
адресами необхідні:
- заява встановленого зразка (того з
батьків, з ким знімається з реєстрації місця
проживання дитина);
- письмова згода другого з батьків.
Зняття з реєстрації здійснюється власником (співвласником) відповідно до судового
рішення, що набрало законної сили, про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим
приміщенням, про виселення, про визнання
особи безвісно відсутньою або оголошення її
померлою.
Зняття у випадку смерті особи - на підставі
свідоцтва про смерть чи документа про
смерть, виданого компетентним органом
іноземної держави, легалізованого в установ-

леному порядку.
Іноземці та особи без громадянства можуть бути зняті з реєстрації місця проживання
у зв’язку з припиненням підстав для перебування на території України (закінчення строку
дії посвідки на тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове проживання чи
посвідки на постійне проживання в Україні).
Чинним законодавством передбачено
й інші підстави для зняття з реєстрації місця
проживання особи:
- закінчення строку дії договору оренди,
найму, піднайму житлового приміщення;
- строку навчання у навчальному закладі
(у разі реєстрації місця проживання в гуртожитку навчального закладу на час навчання);
- відчуження житла та інших визначених
законодавством документів.
Заяви та необхідні документи для отримання таких адміністративних послуг приймаються у приміщенні Рожищенської міської
ради на другому поверсі. Для скорочення
часових затрат рекомендуємо зібрати повний
пакет документів та проплатити адміністративний збір в розмірі 12,32 грн за такими реквізитами:
Адміністративний збір становить 12 грн.
32 коп. (0,0085 розміру мінімальної заробітної плати)
Адміністративний збір у випадку
порушення термінів подання документів
відповідно до чинного законодавства становить 36 грн. 97 коп. (0,0255 розміру мінімальної заробітної плати)
ОТРИМУВАЧ ГУДКСУ у Волинській області
МФО 803014
код ЄДРПОУ – 37986509
рахунок № 31411538700346
код платежу - 22090400

№ 27
День сім’ї

Як каже народна мудрість:
«Без сім’ї немає щастя на Землі». Саме в сім’ї людина робить
свої найперші кроки, звідси
вона виходить у широкий світ,
навчається любові і добра, тут
вчиться шанувати Бога, свій
рід, свою землю. Напередодні Міжнародного дня сім’ї ми
завітали в одну рожищенську
родину, аби на власні очі побачити, як працює «механізм»
творення щасливих взаємовідносин.
Тільки відчиняються двері, а
на порозі – усміхнені господар
та господиня разом з чарівними дітками. Сім’я Бандурів
– це тато Вадим, мама Марія,
дві донечки, 9-річна Дана та
ще зовсім маленька Мирославочка, і два сини – 6-річний
Богдан та 4-річний Давидко. В
будинку панує атмосфера любові та тепла, яку неможливо
передати словами.
Свої долі Вадим та Марія поєднали в 2005 році. В наш час
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Рожищанин
Сім’ю, як і будинок, треба будувати з розумом

дуже рідко побачиш таке подружжя, яке не тільки змогло
пронести крізь роки любов
одне до одного, але й зміцнити її. А секрет, за словами
Вадима, дуже простий: «Коли
ти йдеш з людиною в одному
напрямку і до однієї спільної
мети, то відстань з роками між
цими людьми стає все меншою та меншою».
– Необхідно розуміти, що
шлюб – це раз і назавжди, –
зауважує чоловік. – Тому не
варто вибирати дружину за
зовнішнім виглядом, перш за
все треба розгледіти її душу.
Бо краса з роками в’яне, а
душа залишається навіки. Миловидність не тільки зовнішня, а й внутрішня, доброта,
порядність,
самопожертва,
щирість і спільне бачення
майбутнього – це те, що мені
найбільше сподобалося в Машеньці. Я розумів, якщо людина не егоїстична і не байдужа до проблем інших, то так

вона буде поводитися і в сім’ї.
Шлюб – це не чарівні двері,
ввійшовши крізь які починаєш жити по-новому. Це копітка
праця. Ми будуємо свою сім’ю
за інструкцією Автора шлюбу,
тобто Бога. Коли люди зводять
будинок, вони вкладають туди
багато наполегливої праці,
часу та фінансів. І, щоб збудувати міцну та щасливу сім’ю,
треба докласти багато зусиль.
– Любов – це не лише емоції, а дії, спрямовані на те, щоб
зробити добре та приємне
своїй половинці, – зауважує
дружина. – Це праця, часто пожертва собою, своїми бажаннями. Любити – означає бажати іншому того, що вважаєш за
благо, і при цьому не заради
себе, а заради того, кого любиш. Постійно працювати над
собою, аналізувати свої помилки у відносинах. Виховувати вміння змовчати, приборкувати свої емоції. Приймати
одне одного такими, якими ви
є. Найкращий спосіб вирішення конфліктів – це не допускати їх. Тому всі непорозуміння
вирішуємо відразу.
Дітки весело бавляться в
кімнаті, дивишся – і милуєшся.
Всі акуратні та виховані, щирі
й безтурботні. Мова заходить
саме про них. Запитуємо у матусі, чи не важко справлятися
фактично одній з ними, адже
чоловік багато часу проводить на роботі.
– Мені важко, та навчилася
справлятися, пристосовуватися. Розумію, що всієї роботи
не переробити, тому виділяю
найважливіше, найнеобхідні-

ше та найкорисніше, – каже
Марія. – Джерелом моїх сил є
спілкування з Богом через читання Біблії та молитву. Це реально працює. Я читаю багато
літератури про виховання дітей і вчуся цьому, бо це не так
просто.
– Всі дітки, яких нам дав Бог,
бажані, бо життя не залежить
від бажання батька чи матері. Життя – це подарунок від
Бога, – підсумовує чоловік. –
На нас лежить величезна відповідальність, і від нас залежить, яким виросте наступне
покоління. Чи буде благословенне, успішне по життю, яке
зможе допомагати іншим, або
ж стане тягарем для суспільства, для оточуючих.
Подружжя впевнене: діти
навчаються через наслідування – завдяки спостереженню за нами, дорослими,
вони отримують значний
досвід. Батьківський приклад
сильніший за слова. Перш за
все, потрібно усвідомлювати свою роль у цьому житті.
Тато й мама повинні поважати і служити одне одному. За
будь-яку провину батьки мають не просто насварити чи
покарати дитину, а передусім
пояснити причину свого гніву
і з’ясувати, чи дитина розуміє,
що в її діях викликало незадоволення у старших. І даруйте
своїм дітям батьківську любов – це найцінніше, що може
і повинна дати кожній людині
сім’я. Іноді нам здається, що на
формування особистості нашої дитини вплинули вулиця,
школа та її оточення, але це не

зовсім так. Найголовнішим та
найсильнішим є вплив батьків
та стосунки з ними. Тому варто ще змалку прививати дітям
християнські цінності, вчити
їх поважати людей та шанувати Бога.
Два роки тому подружжя
Бандурів дійшло спільної думки, що необхідно один день
у тиждень виділити суто для
сім’ї. Мама, тато та дітки спільно читають Біблію, влаштовують пікнік, подорожують або
ж займаються справою, яка
об’єднує.
– Коли подружжя разом
проводить вільний час, з’являються спільні спогади. Можливо, деколи прийдеться відмовитися від власних планів,
але в нагороду отримаєш щасливу сім’ю, – ділиться Марія
Бандура.
Ну і на завершення подружжя радить не забувати дарувати одне одному подарунки,
робити сюрпризи. Це може
бути букет польових квітів,
запрошення на романтичну
прогулянку, смачна вечеря
при свічках та навіть проста
шоколадка… Частіше обіймайте одне одного, проявляйте ніжність. Дотики – це мова
любові, яку можна відчути.
Відчуження або недостатня
увага до другої половинки
може стати причиною проблем у стосунках, незадоволення, хвороби та невірності.
Тож любіть одне одного і «виховуйте» любов у своїй сім’ї.
Ірина Зенц

З нагоди свята «Єдине, до чого не можу звикнути, – це коли хворіють діти…»

Напевно, найскладніша, але
в той же час найпочесніша
професія на світі – це медик.
Вона дуже важка, адже, щоб
врятувати людину, потрібно
багато сил і, найголовніше,
добре серце. У складній роботі, яка випадає на плечі лікарів, велику роль відіграють
медичні сестри. У багатьох
країнах їх називають сестрами милосердя. Адже саме цим
жінкам під силу не тільки допомогти лікарю, а й розрядити подекуди напружену обстановку, підібрати потрібне та
ласкаве слово, підбадьорити
пацієнта в найважчий період

його життя.
12
травня
весь світ відзначає день
медичних
сестер, а ми
поспілкуватися з старшою
медсестрою
операційного
блоку Рожищенської
районної
ц е н тр а л ь н о ї
лікарні Надією
Лясковською.
Певно недаремно цю жінку
назвали Надією, бо вона й
справді часто-густо стає тією
єдиною надією, яка лишається в пацієнта в найскрутніші
хвилини.
– Про професію медика
мріяла ще з раннього дитинства, – посміхається медична
сестра. – Лікувала котиків та
собачок, згодом і діток, які за
необережністю забили коліно
чи поранилися. Після школи
подала документи до медінституту, але не поступила.
Тому рік пропрацювала санітаркою в місцевій лікарні,

а вже наступного року вступила до Луцького медичного
училища.
Цей заклад цілеспрямована
та обдарована студентка закінчила з відзнакою. А згодом
переступила поріг вже рідної
лікарні медичною сестрою.
Спочатку працювала в хірургічному відділенні, хоча за дипломом акушерка. Але один,
як здавалося на перший погляд, простий спір змінив не
тільки її специфіку роботи, а
й, власне, життя. Лікар, з яким
подискутувала молода медсестра і в кінцевому результаті
довела свою правоту, наполіг
на тому, щоб Надія Максимівна перейшла на складніший
напрям їхньої діяльності – в
операційний блок. Бо був
впевнений, що саме там її
знання та вміння найбільше
стануть в нагоді. І справді, ця
робота припала до душі медичній сестрі, і якби сьогодні
хто сказав переходити на інше
відділення, нізащо б не погодилася.
– Спочатку спостерігала,
вчилася, як готуватися до операції, як правильно дезінфіку-

вати інструменти та митися, –
пригадує період перших днів
в операційній Надія Лясковська. – Дуже пощастило мені
з наставниками. Людмила
Морозович та Галина Вишневська – це ті люди, яким я безмежно вдячна. Вони справжні
професіонали, які радо ділилися своїм багатим досвідом
з молоддю. Мене саму оперували, тому для себе я зробила
висновок: треба працювати
так, щоб самому не боятися у
випадку чого лягти під скальпель. Звикаєш до всього, опановуєш свої емоції та йдеш в
операційну, бо там потрібні не
твої сльози, там потрібен твій
професіоналізм.
Вже всякого набачилася
Надія Лясковська під час виконання своїх професійних
обов’язків: безліч операцій
на апендицит, грижу, за допомогою кесаревого розтину не
один десяток діток з’явилося
на світ, багато оперується людей після ДТП чи з ножовими
пораненнями.
– Єдине, до чого не можу
звикнути, – це коли хворіють
діти, а ти не завжди можеш їм

допомогти, – сумно зауважує
медсестра.
На її життєвому шляху було
багато чого, але вона дякує
долі, що стала медсестрою.
Для неї ця професія найкраща! А хіба можна заперечити
людині, яка радіє з того, що на
її зміні була проведена операція? Успішна операція!
Надія Лясковська, крім своєї
улюбленої роботи, – ще й хороша мама для доньки та сина
і вже найкраща бабуся для
дворічної Вероніки та двомісячного Вовчика.
Слухаючи, як із захопленням
розповідає про свою роботу
ця миловидна жіночка, просто розумієш: щастя знайти
себе там, для чого тебе готував Господь.
Хочеться привітати всіх
медсестер міста та району з професійним святом!
Бажаємо їм щастя, здоров’я
та успіхів у такій нелегкій
професії. Люди потребують
вашої підтримки та опіки,
адже сестри милосердя – це
наше все!
Ірина Зенц
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Рожищанин
Благочинність

Робити добро так,
щоб права рука не знала, що робить ліва…

Саме таку позицію в своїх добрих
справах займає почесний громадянин
міста Рожище Анатолій Ліпкан. Нещодавно благодійник подарував нашому
місту 20 вуличних лавок. Шість із них,
працівники КП «Дільниця благоустрою
міської ради» вже встановили на площі
Незалежності. Ще 14 лавок планується
поставити до Дня міста в парку біля
пам’ятника Богдану Хмельницькому.
Дуже сподіваємося, що відпочивальники бережно віднесуться до громадського майна. Велике прохання - не
ламати та не розмальовувати лавки!
Пам’ятайте, що краса в місті - це справа
рук кожного з нас!

Знай наших

Рожище багате на таланти
15 травня на дев’ятому обласному фестивалі-конкурсі «Ти не згасла, зоре ясна» імені
заслуженого артиста України Олександра
Самохваленка, наш рожищенський дует у складі
Людмили Семери та Лілії Мартинюк зайняв ІІ
місце.
Виконати пісні «Ангели Майдану» та «Плаче
свічка» на районному, а згодом на обласному
рівні вокалісток запросила очільниця районного відділення Волинського обласного ветеранського громадсько-культурного товариства
«Холмщина» Віра Гресь.
Учасників на фестивалі-конкурсі було
чимало. Співали, читали вірші, танцювали. Та
найбільший шквал глядацьких оплесків отримав
саме рожищенський дует. Не одне серце змогли
розчулити своїм виконанням наші співачки. То й не дивно, адже всі ми добре знаємо, яким талантом обдарував Бог цих чарівних панянок. Тож вітаємо вас! І чекаємо нових перемог!

Гордість нашого міста – Максим Лясковський
Знайомтесь, цьому юнаку на днях виповнилося всього-на-всього
шістнадцять років, але він не за роками наполегливий та цілеспрямований. Хлопець знає, чого хоче в житті, тому йде впевнено до своєї
мети. Рожищанин Максим Лясковський ще в 10 років вирішив стати
гітаристом. І не просто гітаристом, а викладачем музичного мистецтва.
Щоб здійснити свою мрію, спочатку два роки навчався в Рожищенській
дитячій музичній школі, а ось уже 3 роки оволодіває віртуозністю гри
на гітарі в Маяківській музшколі (керівник Давид Лук’янчук). Також два
роки Максим - учасник ансамблю гітаристів, який функціонує в Рожищенській музичній школі (керівник Світлана Семенюк). За весь період
навчання хлопець неодноразово займав призові місця на обласних
конкурсах. А нещодавно Максим був учасником V Всеукраїнського
фестивалю-конкурсу малих форм та творчих колективів інструментального, вокального та хореографічного мистецтва «Перлина заходу»,
який проходив в місті Львові, де посів почесне друге місце з соло. Також
друге місце виборов і ансамбль гітаристів під керівництвом Світлани
Семенюк. Вітаємо із перемогою! Бажаємо досягти омріяних висот!

Спорт

З вітерцем до перемоги!

15 травня на вулицях міста можна було побачити незвичну картину: зграйки велосипедистів їздили вулицями, щось вишукуючи. Це були
учасники вело-фото-квесту, організованого Рожищенською самообороною та працівниками
Рожищенської бібліотеки для дітей. Позмагатися в швидкості та ерудиції виявили бажання сім
команд. А саме: команди ЗОШ №1, №3, НВК №4,
політичних партій «Об’єднання «Самопоміч»,
«Громадянська позиція», «Батьківщина молода»
і команда добровольців «Матадори». Перед
кожною командою стояла єдина умова - якнайшвидше віднайти місця, про які говорилося в
завданнях, та сфотографуватися там. Переможців визначало журі у складі Наталії Марценюк, Оксани Глинюк, Тетяни Панасюк та Миколи Огородніка.
Першою впоралась команда НВК №4, друге місце посіли представники «Самопомочі», а третю сходинку
зайняли учні ЗОШ №3. Призи для переможців та учасників надали приватні підприємці Олександр Кучірка та
Валерій Шварцкоп, а також Рожищенська бібліотека для дітей.
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Оголошення
Повідомлення про початок процедури
розгляду та врахування пропозицій
громадськості у проекті містобудівної
документації «Детальний план
території по вул. Шевченка (в районі
КНС), в м. Рожище Волинської області
для будівництва та обслуговування
магазину».
Детальний план території по вул. Шевченка (в районі КНС) в
м. Рожище Волинської області розроблено з метою визначення
всіх планувальних обмежень використання території згідно з
державними будівельними і санітарно-гігієнічними нормами та з
метою визначення параметрів забудови земельної ділянки.
Склад та зміст проекту: пояснювальна записка; вихідні дані;
графічна частина.
Основні техніко-економічні показники:
В проекті опрацьовано планувальне рішення використання
та забудови території охопленої детальним планом території,
розроблені проектні пропозиції щодо розміщення
на проектованій земельній ділянці площею 0.06га. магазину.
Замовник містобудівної документації: Рожищенська міська рада.
Розробник містобудівної документації: ПП «ТМС».
Підстава для розроблення містобудівної документації є рішення
Рожищенської міської ради від 27.05.2015 року № 54/11.
З детальним планом території можна ознайомитись протягом
одного місяця з дня оприлюднення повідомлення за адресою: м.
Рожище, вул. Незалежності, 60 (Рожищенська міська рада).
Відповідальний за організацію розгляду пропозицій: заступник
міського голови Поліщук В.О.
Подання та прийом пропозицій здійснюється протягом одного
місяця з дня оприлюднення. Розгляд пропозицій здійснюється в
місячний строк з дня їх подання.

Шановні рожищани та жителі району!
Просимо вас долучитися до обговорення проекту
пам’ятного знаку «Борцям за волю та незалежність України», який має бути розміщений на пагорбі поблизу банера
Героям Небесної Сотні. Площа виділена під пам’ятний
знак – 3Х4 метри. Свої ідеї, ескізи, замальовки з підписами
виконавця та контактними телефонами просимо приносити в міську раду чи надсилати на нашу електронну адресу:
m_rada@i.ua.
Не будьте байдужими! Зробіть свій внесок в творення
історичних пам’яток в місті Рожище.
В суботу, 28 травня, о 9 год ГФ «Народна самооборона
м. Рожище» запрошує небайдужих рожищан долучитися
до прибирання ставків («Кубані»).
Шановні рожищани! Рожищенська міська рада оголошує фотоконкурс «Місто моїми очима», присвячений
святкуванню Дня міста, яке відбудеться 19 червня, в День
Святої Трійці.
УМОВИ КОНКУРСУ:
- Кожен учасник може представити не більше 3 фотографій міста Рожища, а саме того місця чи пам`ятки, що,
на його думку, асоціюється з нашим містом.
- Фото приймаються в електронному вигляді. Їх можна
надсилати на електронну адресу m_rada@i.ua або ж просто приносити в міську раду.
ОБОВ’ЯЗКОВО ПОТРІБНО ВКАЗАТИ СВОЄ ІМ’Я, ВІК ТА
КОНТАКТНИЙ НОМЕР ТЕЛЕФОНУ.
- Роботи приймаються до 10 червня включно.
- Переможці будуть нагороджені на урочистому святкуванні Дня міста Рожище.
Якщо ти любиш фотографувати, а ще більше – своє
місто, то не втрачай шансу показати всім, що твоє місто
в прицілі саме твоєї фотокамери є не просто красивим, а
незабутнім!!!
Увага! З метою поліпшення санітарного стану та благоустрою міста, Рожищенська міська рада, оголошує конкурс
на «Двір зразкового порядку». Основні критерії оцінки –
це охайний вигляд, чистота та озеленення навколо будинку. Переможці конкурсу будуть нагородженні цінними
призами в День міста – 19 червня.
Відповідальність за достовірність інформації несуть автори.
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