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Рожищанин

З вірою – до Бога, з правдою – до людей

У міській раді новий 
заступник

У четвер, 26 жовтня на позачерговій сесії 
Рожищенської міської ради депутати затвер-
дили нового заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів, - ним 
став рожищанин Олександр Крушевський.

Трудову діяльність новообраний заступ-
ник розпочав ще у 2002 році. Працював 
електромонтером у місцевій філії ТзОВ «Укр-
телеком», касиром у Луцькій філії ТзОВ «Ай-
тана» та секретарем-друкарем у Рожищен-
ському БДТ. З 2007 року - у Ківерцівському 
автодорі, а з 2008 року в «Рожищенському 
автодорі», де обіймав посаду механіка філії.

З 2014 року Олександр Крушевський 
займав посаду майстра в КП «Дільниця 
благоустрою міської ради». Освіта вища, за 
фахом економіст.

Одружений, разом з дружиною виховує 
сина та доньку.

Його попередник Іван Лукасевич звіль-
нився за згодою двох сторін. Міський голова 
В’ячеслав Поліщук і депутати міської ради 
подякували Івану Михайловичу за плідну 
роботу та багаторічний внесок в розвиток 
Рожища. А новий заступник зауважив, що 
йому є в кого брати приклад та понадіявся 
на підтримку свого попередника.

11 жовтня до Рожища завітав особливий 
гість,  фіналіст першого сезону «Голосу краї-
ни» Іван Ганзера з благодійним концертом. 
Святкове дійство відбулося в Рожищенському 
РД «Просвіта» та було приурочене Дню захис-

ника України. 
Цей артист особливий вже тому, що, 

попри проблеми із зором, цікавився музикою, 
після закінчення музичної школи працював 
художнім керівником у сільському клубі, об-
лаштував власну невеличку домашню студію, 
а одного дня вирішив випробувати долю та 
стати учасником «Голосу країни». І не про-
гадав! Адже серед багатьох талановитих ар-
тистів українці обрали його своїм «голосом».

Та й це ще не все: з початку бойових дій 
на Сході Іван Ганзера став на волонтерську 
стезю. Понад сто благодійних концертів у зоні 
АТО. Сьогодні його з нетерпінням чекають ті, 
хто день і ніч стоїть на кордоні, охороняючи 
сон кожного із нас. 

У 2016 році (за підрахунками сайту «Апо-
строф») Івана Ганзеру визнали лідером серед 
популярних українських артистів за кількі-
стю виступів в зоні АТО. До цього рейтингу 
потрапили гурт «Океан Ельзи», «ВВ», Дзідзьо 

та співачка Анастасія Приходько.
Іван був нагороджений відзнакою коман-

дира 53-ї окремої механізованої бригади та 
пам’ятною медаллю «За безкорисне служіння 
Батьківщині».

У Рожищі репертуар складався з ліричної 
та жартівливої музики. Найбільше глядачів 
розчулила пісня, присвячена мамі, яку вико-
навець втратив кілька місяців тому. Багато хто 
втирав непрохану сльозу, слухаючи твір.

Під час концерту Іван розповідав цікаві 
історії, розповідав про себе, розказував анек-
доти. Зокрема говорив про те, як змінилося 
його життя після Голосу країни.

Українське диво Іван Ганзера, який бачить 
цей світ лише через власні відчуття і музику, 
бо його очі – це серце і пісня, полонив душі 
присутніх рожищан. Пісня, що лине від серця 
однієї людини, завжди достукається до серця 
іншої. Що й, безумовно, сталося цього дня в 
РД «Просвіта».

Українське диво Іван Ганзера заспівав на рожищенській сцені

Про проблему харчування пацієнтів, які перебувають на 
лікуванні в Рожищенській ЦРЛ, говорив на бюджетній комісії 
міської ради заступник головного лікаря, депутат Олександр 
Моргун.

У зв’язку з критичною ситуацією, яка склалася із фінансу-
ванням центральної районної лікарні, він звернувся до усіх 
присутніх з проханням допомогти зібрати овочі для харчу-
вання хворих, які перебувають на стаціонарному лікуванні.

- Усіх небайдужих жителів Рожища та району прошу 
долучитися до доброї справи - збору продуктів городництва: 
картоплі, буряка червоного, цибулі, моркви - для потреб 
їдальні Рожищенської районної лікарні, - закликав громаду 
міський голова В’ячеслав Поліщук, який і сам привіз у лікар-
ню картоплю, вирощену на власному городі. – Розумію, що 

зараз багато людей будуть говорити про піар. Тому пропо-
ную всім підтримати таку акцію та «пропіаритися» разом. 
Думаю, ніхто не збідніє, якщо виділить з власного урожаю 
дві-три сітки картоплі. Зрештою, ми всі час від часу користує-
мося послугами лікарні.

На жаль, протягом двох тижнів до акції долучилися лише 
двох людей. І хоча, райлікарня на виділені кошти з бюджету 
закупила овочі, але їх не вистачить на весь період.  

Отож, якщо ви хочете долучитися до акції «Допоможи 
лікарні овочами», звертайтеся до завідуючої складом ЦРЛ за 
тел. 068-010-66-93 (Наталія) або доставляйте овочі безпосе-
редньо до їдальні, яка знаходиться на території лікарні (за 
приймальним відділенням) за адресою: м. Рожище, вулиця 
Шилакадзе, 19, з понеділка по п’ятницю з 8 до 16 год.

Оголошуємо акцію «Допоможи лікарні овочами»

Краєзнавець написав книгу про вірних присязі повстанців

13 жовтня, напередодні 75-ї річниці 
створення УПА, в Рожищенській районній 
бібліотеці для дітей відбулася презентація 
книги краєзнавця Миколи Вавренчука «Вірні 
присязі». 

На початку презентації Микола Макаро-
вич зізнався, що ідея написати книгу про воя-
ків Української повстанської армії виникла не 
відразу. Спочатку чоловік хотів дізнатися про 

долю своїх дядьків по маминій лінії, вояків 
УПА, які зникли у вихорі Другої світової війни.  

За словами автора, шукати інформацію 
почав у кінці 90-х. Але спроби отримати 
офіційний доступ до архівних матеріалів із 
фондів СБУ, МВС не увінчалися успіхом. Під 
різним приводом ці служби відмовляли. 

Я казав їм: «Хлопці, ви ж сидите під прапо-
ром і гербом, за які боролися ці люди. Чому 
ж їхня історія – така таємниця?», - пригадує 
Микола Вавренчук. – Проте всі слова були 
марними. І я подумав: коли мені, людині, яка 
цікавиться цією темою, так важко роздобути 
інформацію, то що казати про звичайних 
людей? А скільки є таких, хто віддав життя 
за Україну, а їхні родини про це навіть і не 
знають? Я так перейнявся тим, що вирішив 
роздобути інформацію про тих героїчних лю-
дей, щоб хоч якось заперечити слова Василя 
Симоненка, який писав «Народ вас ніколи не 
забуде, бо він ніколи вас не буде й знать».

Не завжди очевидці погоджувалися 
говорити для запису, адже люди досі бояться. 
Вразила одна жінка, батько якої був в ОУН, а 
їхню всю сім’ю вислали до Сибіру. Мама її там 

померла, а вона каже: «Я вдячна Сталіну, що 
не дав мені померти і віддав у дитячий бу-
динок». Буває й таке, - розповідав присутнім 
Микола Макарович.

Робота над книгою пішла значно швидше, 
коли дозволили доступ до архіву СБУ. Туди за-
частив пан Микола. Перечитував кримінальні 
справи, у яких відкривалися все нові та нові 
прізвища людей, що мали стосунок до УПА. 
Новим поштовхом для роботи стали рукопи-
си, написані у підпіллі одним з провідників 
повстанського руху в Рожищенському районі, 
уродженцем села Рудка-Козинська Олексієм 
Пархомчуком на псевдо Чумак. Допомагали і 
в обласному архіві, і в архіві СБУ, а також ваго-
мим внеском у книгу стали спогади учасників 
тих подій по різні сторони барикад. Напри-
клад, окрім підпільників, корисні свідчення 
давали колишні «стрибки», тобто члени так 
званих «истребительных отрядов».

Словом, більш як десять років Микола 
Вавренчук збирав історії життя тих, хто у 
воєнні літа став до лав Української повстансь-
кої армії на рожищенській землі. Пропустив 
через своє серце сотню трагічних доль, пе-

реймався кожною, щоб увіковічнити пам’ять 
тих, хто ціною власного життя виборював для 
нащадків вільну Україну.

У книзі представлені біографічні довідки 
людей, фотографії часів Другої світової війни, 
найцікавіші факти, відомості про майже півто-
ри тисячі рожищенців, що були причетні до 
Організації Українських Націоналістів, за що 
їх пізніше репресували.

Краєзнавці, вчителі, журналісти і просто 
небайдужі краяни – усі вони завітали на 
презентацію книги. Слова подяки лунали від 
очільників міста та району, від друзів та колег 
автора, а також від нащадків тих, про кого 
розповів автор.

Книга побачила світ у видавництві «Те-
рен», очільнику якого Андрію Криштальсько-
му також близька ця тема, адже він працював 
у схожому форматі в Горохівському районі, 
щоправда, з трохи меншим масштабом.

Чимало цікавих розповідей звучало під 
час презентації. А ще більше цікавих доль 
описано у самій книзі. Автор пообіцяв, що 
кожна бібліотека краю отримає видання та 
його зможуть прочитати всі охочі.

Дбати про здоров’я громади маємо разом!
Здоров’я громади – це найголовніше 

та найперше, що має ставити перед собою 
кожен відповідальний громадянин. Саме 
питанням здоров’я жителів міста і керува-
лися депутати Рожищенської міської ради, 
розглядаючи на черговій 24-й сесії звернення 
адміністрації центральної районної лікарні, 
щодо виділення з міського бюджету коштів на 
придбання фізіотерапевтичного обладнання.

За словами заступника головного лікаря 
Олександра Моргуна, щорічно послугами 
фізіотерапевтичного відділення користуються 
до 7 тисяч мешканців міста. Фізіотерапевтичні 
лікувальні процедури зарекомендували себе, 
як ефективний засіб, що прискорює одужання 
та дає змогу швидше відновити працездат-
ність.

«Обладнання, яке використовується в рай-
онній лікарні, давно вичерпало свій ресурс і 
потребує негайного оновлення. З огляду на 
те, що всі апарати були російського виробни-
цтва, купити запчастини до них, аби відре-
монтувати, практично неможливо. Крім того, 
нещодавно вийшли з ладу деякі фізіотерапев-

тичні апарати, відновлення яких неможливе 
взагалі», - це на бюджетній комісії зауважував 
Олександр Євгенович.

Депутати з розумінням віднеслися до 
проблеми та спрямували 70 тис. грн на прид-
бання необхідного медичного обладнання. 
Закупівля буде проводитись через систему 
«Prozorro».

А вже на 25-ій сесії міської ради Олек-
сандр Моргун прозвітував перед обранцями 
громади про використання коштів.

- Працівники райлікарні висловлюють 
щиру вдячність за позитивне вирішення 
питання з забезпеченням медичним облад-
нанням фізіотерапевтичного відділення, 
- наголосив він. – Завдяки вашій активній 
громадській позиції та небайдужому ставлен-
ню до проблем лікарні, мешканці Рожища та 
району мають можливість отримувати якісні-
шу медичну допомогу з фізичної реабілітації 
на базі згаданого відділення.

За його словами, за виділені кошти 
придбано обладнання для проведення 
фізіотерапевтичних процедур. Зокрема, 

прилад ультразвукової терапії «Біомед» Sonik 
– StimuPro UT1041; апарат для магнітотерапії 
й магнітофорезу «Полюс – 3». Додатково, за 
кошти, які були зекономлені в ході прове-
дення процедури закупівлі, також придбано 
інгалятор компресорний «OMRONE-C28» та 
модернізовано сучасними комплектуючи-
ми апарати для проведення гальванізації, 
електрофорезу, електростимуляції м’язів, що 
дає можливість розширити перелік сучасних 
методик лікування багатьох патологічних 
процесів магнітним полем, методами ульт-
развукової терапії, імпульсивними струмами 
низької частоти тощо.

- Придбання цього обладнання дозволило 
суттєво поновити матеріально-технічну базу 
відділення за останні десять років, - зауважив 
Олександр Моргун.

Також доповідач продемонстрував 
депутатам відеозвіт, де медперсонал надає 
допомогу хворим використовуючи нове 
обладнання.
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Нотатки з 24-ої сесії міської ради

24-та сесія міської ради розпочалася 
з приємної несподіванки: на сесію завіта-
ли школярі Рожищенського НВК №4, аби 
висловити вдячність депутатам за виділені 
кошти на замощування бруківкою проходу до 
освітнього закладу.

«Ми, представники учнівського комітету 
Рожищенського НВК №4, хочемо подякувати 
вам за спільну добру справу, яку ми зініцію-
вали, а ви втілили її в життя. Щиро дякуємо за 
благоустрій, за комфорт, яким ви забезпечили 
учнів та вчителів, - говорили школярі депута-
там та міському голові В’ячеславу Поліщуку. 
- Сподіваємося на подальшу співпрацю з ме-
тою покращення естетичного вигляду нашого 
міста та допомогу молоді у плані розвитку та 
самореалізації».

Завершили своє звернення юні рожищани 
словами «Спасибі кажемо за бруківку, тепер в 
нас школа, як домівка» та передали міському 
голові плакат з подяками від учнівського та 
педагогічного колективів.

Згодом з великим натх-
ненням депутати перейшли 
до вирішення інших важливих 
справ. По першому питан-
ню порядку денного «Про 
внесення змін до рішення 
міської ради від 30 грудня 
2016 року № 15/2 «Про міський 
бюджет на 2017 рік» заслухали 
начальника відділу фінансової 
звітності та бухгалтерського 
обліку Ірину Попову. Зміни 
стосувалися дохідної та ви-
даткової частин загального та 
спеціального фондів місько-
го бюджету. Всього дохідна 
частина міського бюджету 
збільшується на 877 431 гри-

вень, в тому числі доходи загального фонду 
збільшуються на 628 931 гривню та доходи 
спеціального фонду збільшуються на 248 500 
гривень.

Розглянувши видаткову частину загаль-
ного фонду міського бюджету, депутати 
спрямували кошти на вирішення важливих, 
невідкладних питань. Зокрема, виділили 248 
500 гривень на капітальний ремонт покрівлі 
адміністративного приміщення міської ради; 
для зміцнення матеріальної бази ДНЗ №1 
«Малятко» та утримання його в належному 
санітарно-гігієнічному стані спрямували 
16 000 гривень на придбання необхідного 
обладнання; 3 000 гривень були виділені 
ДНЗ №2 «Дзвіночок» на придбання елек-
тричної м’ясорубки. 99 000 гривень депутати 
спрямували на забезпечення надійного та 
безперебійного функціонування житлово-ек-
сплуатаційного господарства. За словами 
директора ПЖКГ Анатолія Мєдвєдєва, ці ко-

шти потрібні, аби замінити ввідний кабель до 
будинку №18 та 18А на вул. Незалежності та 
для ремонту резервного кабелю до будинку 
№95 на вул. Незалежності.

На фінансування видатків по програмі 
«Благоустрій міста – 2017» депутати виділили 
205 931 гривню. За ці кошти проводитиметь-
ся оплата послуг КП «Дільниця благоустрою 
Рожищенської міської ради» та придбання 
металевої огорожі для дитячого майданчика 
біля будинку 18 на вулиці Незалежності.

На проведення робіт з ремонту та утри-
мання автомобільних доріг спрямували 235 
000 гривень. Ці кошти використовуватимуть-
ся на проведення поточного ремонту вулиць 
Калнишевського та Коте Шилакадзе та для 
розрахунків за проведений поточний ремонт 
вулиці Шевченка.

Розглянули депутати й звернення ад-
міністрації Рожищенської районної централь-
ної лікарні щодо виділення з міського бюдже-
ту коштів на придбання фізіотерапевтичного 
обладнання.

Депутати, зваживши всі за і проти, спря-
мували 70 тис. грн на придбання необхідного 
медичного обладнання. Закупівля проводити-
меться через систему «Prozorro».

Також на сесії обранці громади Рожища 
заслухали заступника міського голови Івана 
Лукасєвича, який проінформував про стан го-
товності комунальних підприємств до роботи 
в осінньо-зимовий період 2017-2018 років, та 
секретаря Ірину Гундир, яка ознайомила при-
сутніх із затвердженими розпорядженнями 
міського голови, прийнятими в міжсесійний 
період.

Наприкінці сесії було розглянуто ряд 
звернень та запитань. Депутат міської рада 
Леонід Войтюк просив розглянути питання 

встановлення вуличного ліхтаря на дитя-
чому майданчику в центральному парку. За 
його словами, ввечері там збирається багато 
молоді, яка розпиває алкоголь. А Олександр 
Дулюк висунув пропозицію розглянути мож-
ливість освітлення парку в цілому, адже через 
цю територію у вечірній час ходить велика 
кількість людей. Міський голова зазначив, 
що це питання вивчатиметься виконавчим 
апаратом.

Також депутат Олександр Дулюк виступив 
із наступним зверненням: «Як ми знаємо, в 
багатьох містах є свої футбольні команди. На 
сьогодні у місті Рожище такої команди немає, 
а наші місцеві футболісти грають у командах 
інших міст і сіл. Тому прошу юриста міської 
ради вивчити питання щодо можливості 
прийняття Рожищенською міською радою 
Програми розвитку футболу», - зауважив він.

«Це питання також буде вивчатися вико-
навчим апаратом, але хочу зауважити, що для 
ефективного розвитку футболу міська рада 
має спільно працювати з районною. Тільки 
таким чином можна досягти результатів», - 
підкреслив В’ячеслав Поліщук.

Депутат міської ради Вадим Зінгель підняв 
важливе питання щодо облаштування троту-
ару до ЗОШ №1 на вулиці 1 Травня, якого там, 
фактично, немає.

«Діти змушені ходити до школи по 
проїжджій частині вулиці. Прошу розглянути 
можливість його облаштування», - резюмував 
він.

Міський голова зауважив, що це дійсно 
вкрай важливе питання, яке неодмінно потре-
бує вирішення та буде винесене найближчим 
часом на виконком.

Також на сесії була розглянута низка 
земельних питань.

Про що говорили на 25-ій сесії міськради
Наприкінці жовтня відбулася 25-та сесія 

Рожищенської міської ради. На якій розгляну-
ли вісімнадцять питань.

На сесії були присутні 20 депутатів, шість – 
відсутні з поважних причин.

Одне з головних питань, яке розглядалося 
цього дня, - це підсумки виконання міського 
бюджету за 9 місяців 2017 року.

Як поінформувала присутніх начальник 
відділу фінансової звітності та бухгалтерсько-
го обліку Ірина Попова, за 9 місяців 2017 року 
по загальному фонду виконано на 107,8 %, по 
спеціальному фонду – 113,3 %.

Надійшло власних і закріплених доходів 
по загальному фонду – 6 808,5 тис грн, по 
спеціальному фонду – 1 250,0 тис.грн.

До загального фонду міського бюджету 
надійшло податкових надходжень у сумі 6 

420,8 тис.грн, або 105,4 відсотка виконання, 
неподаткових надходжень – 285,1 тис.грн, або 
110,1 відсотка виконання, доходів від опера-
цій з капіталом – 2,5 тис.грн, або 66,7 відсотка 
виконання, офіційних трансфертів від органів 
державного управління – 7 383,6 тис.грн.

Видаткова частина міського бюджету по 
загальному фонду за згаданий період 2017 
року виконана на 87,2 %, освоєно 12 490,0 
тис.грн.

На виплату заробітної плати спрямовано 
6 066,2 тис грн, нарахування на заробітну 
плату – 1 378,0 тис.грн. На оплату за спожиті 
енергоносії та природний газ спрямовано з 
загального фонду 1 131,0 тис. грн.

Одне з питань, включених до порядку 
денного викликало неоднозначну реакцію в 
окремих депутатів. Йшлося про звільнення 

заступника Рожищенського міського голови 
Івана Лукасевича за згодою сторін. Депутат 
Тетяна Вінська звернулася до присутніх, 
характеризуючи Івана Михайловича, як 
людину відповідальну, ініціативну, порядну, і 
не підтримала це питання, проголосувавши 
«проти». Натомість дев’ятнадцять сказали 
«так» цьому рішенню. Міський голова В’ячес-
лав Поліщук і депутати міської ради подякува-
ли Івану Михайловичу за багаторічну плідну 
працю та вагомий особистий внесок в розви-
ток Рожища. Новим заступником призначено 
Олександра Крушевського, який перед тим 
працював майстром в КП «Дільниця благоу-
строю міської ради».

Відповідно, звільнення Івана Лукасевича 
змусило депутатів переглянути питання «Про 
визначення чисельності та затвердження 

персонального складу виконавчого комітету 
міської ради». Згідно зі статтею 25, пункту 3 
частини першої статті 26, статті 51,59 Зако-
ну України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», міська рада вирішила внести зміни, а 
саме вивести зі складу виконавчого комітету 
Лукасевича Івана Михайловича – заступника 
міського голови та ввести до його складу 
Крушевського Олександра Леонтійовича та 
Гундир Ірину Олегівну – секретаря ради.

Також депутати розглянули питання 
про перейменування та затвердили у новій 
редакції Статут закладу дошкільної освіти 
(ясла-садок) №1 «Малятко», згідно чинного 
законодавства.

Земельні питання розглядали наприкінці 
сесії. 

Реконструкція скверу «Борцям за волю та незалежність України»: 
роботи тривають

У Рожищі продовжуються роботи з реконструкції 
скверу «Борцям за волю та незалежність України». Наразі 
працюємо над облаштуванням пішохідних алей з укладан-
ням бруківки.

Нагадаємо, нещодавно за ініціативи міського голови 
В’ячеслава Поліщука відбулося прибирання території. Під-
тримали ініціативу, в основному, демобілізовані військово-

службовці та самооборонівці.
Засукавши рукави, спільно з усіма працював і міський 

голова. Цього дня визбирали каміння та рештки будма-
теріалів, провели планування площі, вивезли надлишок 
землі, підготували територію до засівання трави навесні. 
З 10 до 18 години вдалося зробити дві сторони. Лишилося 
впорядкувати територію біля пандуса.

- Якщо можна зекономити бюджет міста на прибиран-
ні, то чому б це не зробити? - каже В’ячеслав Поліщук. - А 
взагалі, велика подяка всім, хто відгукнуся на добру справу, 
знайшов час у своєму графіку і був з громадою: депутату та 
членам ВО «Свобода» Олександру Дулюку, Володимиру Бе-
резовському, Сергію Шевчуку, керівникові «Варти порядку» 
Леоніду Войтюку, голові районного осередку Національ-
ний корпус Ірині Ющук, демобілізованим військовослуж-
бовцям Миколі Свистаку з Копачівки, Дмитру Яроцькому, 
Олександру Дрильчуку, вчителеві Носачевичівської школи 
Ігорю Богунову, небайдужому рожищанину Андрію Рудчу-
ку й трактористу з Дільниці благоустрою Миколі Осипчуку. 
Ці люди вкотре довели, що разом можна гори звернути.

Менше слів, більше діла - результат не забарився. Хоча 
й малими силами, але вдалося зробити великий обсяг 
роботи.

Інформує КП «Дільниця благоустрою міської ради»

Чи готове місто до зими та чим займалися 
комунальники протягом останнього місяця, 

запитали у керівника КП «Дільниці благоу-
строю міської ради» Юрія Міщука.

Юрій Іванович наголосив, що з перших 
днів завершення минулого осінньо-зимового 
сезону проводилися обстеження по виявлен-
ню недоліків, які мали місце та розроблено 
комплекс заходів з метою їх усунення та 
недопущення в майбутньому.

«Техніка повністю готова до роботи. Заго-
товлено 350 тонн піщано-сольової суміші, якої 
має вистачити, аби забезпечити рожищанам 
безпечне пересування вулицями в зимовий 
період», - зазначив Юрій Іванович.

Також за словами керівника, працівники 
підприємства протягом останнього місяця 

проводили роботи по відновленню вуличного 
освітлення на вулиці Грушевського та частині 
вулиці Січових Стрільців. По вулиці Коте 
Шилакадзе проводили розширення дороги: 
зачищали прибардюрну територію та вивози-
ли зайвий пісок.

Працювали на старому кладовищі, де 
бригада з Ковеля «ПромАльп - сервіс» зрізу-
вала старі аварійні дерева. За словами Юрія 
Івановича, гілки повністю вивезені, а решту 
деревини буде використано для опалення 
комунального приміщення, де розміщені 
Дільниця благоустрою та ПЖКГ.

Реагуючи на звернення мешканців 
Рожища, на новому кладовищі працівники 

пробили свердловину.
Для безпеки рожищан під час пересу-

вання мостом через річку Стир продовжили 
огородження вулиці в частині, де знаходиться 
спуск з мосту. Також відремонтували зламані 
поручні на містку поблизу Рожищенського 
НВК №4. Встановили на цій ділянці новий 
шлагбаум, який, на жаль, через кілька днів 
зламали недобросовісні громадяни та кинули 
у воду.

Заготовили 20 додаткових контейнерів 
для сміття. Частину вже встановлено замість 
пошкоджених.

Лесіна судиться з міською радою
На початку жовтня в Рожищенському районному суді розгляда-

ли цивільну справу за позовом колишньої завідувачки ДНЗ №1 до 
Рожищенського міського голови.

14 вересня 2017 року Тетяна Лесіна звернулася до суду з 
адміністративним позовом до В’ячеслава Поліщука про визнання 
дій та рішень Рожищенського міського голови неправомірними та 
їх скасування.

Пізніше, а саме 28 вересня 2017 року, позивачка заявила про 
відвід головуючого судді Сіліча. Аргументуючи це тим, що поста-
новою цього судді від 6 березня 2017 року її визнано винною у 
вчиненні адміністративних правопорушень та накладено ад-
міністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 3400 грн, яке 
пізніше було оскаржене в апеляційному порядку. Також раніше 
суддя заявляв самовідвід у двох справах за її позовами.  

На це судове засідання позивачка не з’явилася особисто, але 
подала заяву, де просила підтримати раніше написане та задовіль-
нити її прохання. Відповідач В’ячеслав Поліщук щодо задоволення 
заяви про відвід судді заперечив.

І хоча Сіліч не погодився з підставами для відводу, але самоусу-
нувся. Вирішив, що задля об’єктивності та неупередженості розгля-
ду цієї справи, нехай слухають позов в інших судах.

Отож, справу за адміністративним позовом Тетяни Лесіної до 
Рожищенського міського голови В’ячеслава Поліщука передати на 
розгляд Луцького міськрайонного суду Волинської області.



3№ 42 Рожищанин
Місця поховання можуть багато розповісти про живих

Людина живе доти, доки про неї пам’ята-
ють. Традиції доглядати за могилами рідних 
і близьких - одні з найсакральніших, найлю-
дяніших та найзмістовніших з усіх існуючих. 
Наші предки вважали, що рід нас захищає, 
допомагає, керує нашими вчинками, аби ми 
виконували свою місію в житті і не збивалися 
з дороги. 

У місцях спокою, біля могил, часто заду-
муємося, що ми — тільки частина великого 
дерева роду, видима частина. Тому показни-
ком розвитку, гуманності та зрілості суспіль-
ства, окрім турботи про людей похилого віку 
та тварин, є й ставлення громадян до пам’яті 
про померлих. А про це красномовно гово-
рять наші цвинтарі: їхній вигляд, облашто-
ваність, те, як ведеться догляд.

Увага до місць поховань давно є мірилом 
людяності, моральності, цивілізованості 
сущих у певний час і в тій чи іншій країні. 
Незалежно, в якого Бога хто вірить і чи вірить 
взагалі.

Старі, трухляві дерева – проблема не 
тільки міської ради!

Старе кладовище в Рожищі потребує 
постійного догляду і наведення там елемен-
тарного порядку. Особливу небезпеку і для 
людей, і для могил померлих становлять 
аварійні дерева. Вони всихають та падають 
на надгробники, і це, безумовно, викликає 
занепокоєння як у родичів померлих, так і в 
міської влади. На жаль, ситуація така, що ви-
далити всі дерева ніколи не було можливості. 
Бракувало і фінансів, і спеціальної техніки. 
За словами керівника КП «Дільниці благо-

устрою» Юрія Міщука, видалення одного 
дерева коштує від 1,5 тис. грн до 3 тис. грн. 
Тобто оці зрізані цього року аварійні дерева 
на кладовищі обійшлися місту в чималеньку 
суму. 

Вартість видалення одного дерева зале-
жить від багатьох факторів – від породи, від 
діаметра стовбура, чи сухе те дерево чи ні, 
наскільки воно 
аварійне, від 
місця розташу-
вання. Словом, 
усе передбачено 
у розцінках, 
які надають 
верхолази «Про-
мАльп - сервіс». 
Усе решту, що 
можна зробити 
своїми силами, 
роблять праців-
ники КП «Дільниця благоустрою». На жаль, 
громада не бере участі у таких роботах, часто 
займаючи позицію спостерігача, байдуже 
відноситься до реальної проблеми, а то ще й 
критикує в соцмережах. 

Поблизу старого кладовища влашту-
вали звалище

Та, як показав досвід, старі аварійні 
дерева на кладовищі – це не єдина проблема 
міста. Друге питання, яке хочеться озвучити, 
це стихійне сміттєзвалище поблизу міського 
кладовища. Так, саме сміттєзвалище, а не 
спеціально відведене місце для сміття з при-
браних могил. Чого сюди тільки не звозять 

рожищани та мешканці Кременця: і папір, і 
різного роду органічні відходи, і кукурудзу, 
і пляшки-стаканчики, і навіть використані 
підгузки. А жителі прилеглих вулиць часто 
викидають сюди побутове та будівельне сміт-
тя, зіпсовані продукти 
харчування із власних 
осель. Чесно кажучи, 
після такого реально у 
всіх опускаються руки. 
Куди наступного разу 
скидатимуть? На цен-
тральну площу міста?

Та й це ще не все. 
З кожним роком все 
більше людей, які 
свідомо чи підсвідомо 
забувають, в якому 
місці знаходяться. Родичі померлих, прибрав-
ши на могилі, викидають бур’яни, вінки, квіти 
не у спеціально відведене для цього місце, 
а просто на доріжки між могилами, собі під 
ноги чи під чужу могилу. Згодом собаки роз-
носять весь цей непотріб по всьому кладо-
вищі. Виникає логічне запитання: «Люди, що 
ви робите? Невже у вас не лишилося нічого 
святого?». На жаль, ми не в Європі і у нас 
немає спеціальної людини, яка доглядала б 

за кладовищем і наводила там 
порядок. Тому маємо робити 
це самі та з совістю!

Але скільки б не говори-
ли чи не писали – віз і нині 
там. Тому ми звернулися за 
коментарем до прес-секре-
таря Рожищенського благо-
чиння Дмитрія Теравського, 
можливо, священику вдасться 
достукатися до свідомості 
громадян. 

Кладовище - це Боже поле
Отець Дмитро каже, що турбота про 

могили рідних і близьких людей - питання 
незмінно актуальне було, є і буде завжди.

Кладовище для наших предків було 
місцем, куди вони постійно приходили, 
щоб помолитися за своїх покійних родичів, 
місцем, яке наводило на корисні роздуми, 
місцем прийняття багатьох спасенних рішень 
у своєму житті.

Кладовище - це Боже поле. Опускається 
тіло покійного в могилу, як зерно у  ріллю, 
розсипається в прах, щоб постати у славі. 
Тому безглуздо надмірно сумувати біля 
труни.

«Безрозсудний! Те, що ти сієш, не оживе, 
якщо не помре... Сіється в приниженні, встає 
у славі. Сіється в немочі, встає у силі »(1 Кор. 
15, 36-43). 

Для православних християн, на відміну 
від багатьох інших релі-
гій, тіло не є «темницею 
для душі». Християни 
вірять у воскресіння 
всієї людини, а не 
тільки  душі. Саме тому і 
з’явилися  кладовища як 
Боже поле загального 
воскресіння.

Ми не знаємо, коли 
завершиться наш зем-
ний шлях, але знаємо, 
що все завершиться у 

Христі, через Якого все стало бути. У Хри-
сті ми і воскреснемо, як відкрив Бог через 
пророка Єзекіїля: «Кістка приєднається до 
кістки, суглоб до суглобу, і утворяться жили, 
плоть і шкіра, і так повстануть (вчинені тіла)». 
І Апостол, знаючи, що ми постанемо з тілами, 
навчав нас, кажучи: «Належить тлінному одяг-
нутися в нетління, і померлому одягнутися в 
безсмертя» (1 Кор. 15,53).

Саме тому християни ставляться до кла-
довищ як до місць майбутнього воскресіння, 
бережуть їх і піклуються про їх чистоту.

Могили на кладовищі вважаються місцем, 
яке не можна осквернити: розорити, розо-
рати, а тим більше розкопати, щоб вкрасти 
якість речі. Так, за правилом Василя Велико-
го: «Той, хто розкопував могили для роз-
крадання, відлучається від причастя святих 
Христових Тайн на десять років». 

Забороняється також забирати вінки, лам-
пади, залишені на могилі. Не припустимо та-
кож перетворювати кладовище в сміттєві зва-
лища. Сміття потрібно виносити в спеціально 
відведенні місця, а не скидати біля стежки чи 
дороги. Ми повинні пам’ятати, що в певний 
час і наші тіла будуть лежати в землі, і навряд 
чи нам хочеться, щоб на наших могилах у 
майбутньому було розкидане сміття.

Також гріх викидати хрести при вста-
новленні пам’ятників. Металевий хрест слід 
покласти в основу фундаменту під  пам’ятник, 
а дерев’яний спалити, попіл же аналогічно 
висипати під пам’ятник. 

Пам’ятаймо, що кладовище – це наша 
історія. А народ, який не береже своєї історії, 
не має і майбутнього. Кладовище – це святе 
місце, і засмічувати його – великий гріх!

Загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!»
З метою підви-

щення правової 
свідомості українців 
та інформування 
громадян щодо 
використання та 
захисту їхніх прав 
у повсякденному 

житті стартував загальнонаціональний право-
просвітницький проект Міністерства юстиції 
України «Я МАЮ ПРАВО!».

Реалізація проекту відбувається шляхом 

об’єднання зусиль та інфраструктури Уряду, 
органів Міністерства юстиції, системи надання 
безоплатної правової допомоги, міжнародних 
партнерів та інших зацікавлених сторін.

В рамках проекту проводиться інфор-
мування громадян та надання практичних 
рекомендацій щодо захисту прав за найбільш 
актуальними напрямами.

Запуск сайту проекту – важливий крок, 
адже кожен може скористатись порталом 
http://pravo.minjust.gov.ua/ та отримати необ-
хідну інформацію щодо захисту своїх прав у 

різних життєвих ситуаціях.
Вже зараз на порталі можна дізнатися, як 

правильно поводитись, коли хтось намагаєть-
ся відібрати майно чи бізнес, що робити, якщо 
за навчання чи складення іспиту вимагають 
хабара, як можна вирішити спір без звер-
нення до суду. Регулярно на сайті з’являти-
муться нові матеріали, які навчатимуть, як не 
допустити порушення своїх прав, зокрема як 
правильно оформити договір оренди землі, як 
оформити нарахування субсидій та які наслід-
ки виникають у разі несплати аліментів.

Більше інформації про проект «Я МАЮ 
ПРАВО!» - на сайті prаvo.minjust.gov.ua та за 
номером 0 800 213 103 (єдиний контакт-центр 
системи надання безоплатної правової допо-
моги).

Довідково:
Луцький місцевий центр з надання без-

оплатної вторинної правової допомоги – м. 
Луцьк, вул. Прогресу, 7, тел. (0332) 77-07-17;

Рожищенське бюро правової допомоги – 
м. Рожище, вул. Незалежності, 60, тел. (03368) 
2-13-79.

Урочиста церемонія шлюбу
Перед багатьма сучасними молодятами ви-

никає дилема – де провести урочисту частину 
весілля, в приміщенні РАЦСу чи на виїзній 
церемонії. Поєднуватися шлюбом так, як це 
робили наші бабусі і дідусі, мами і тата, старші 
брати і сестри, чи варто ризикнути зробити 
щось нове й оригінальне?

Багато пар вибирають традиційну урочи-
сту реєстрацію шлюбу в РАЦСі через те, що це 
перевірено і надійно.

Проте, якщо ви бажаєте чогось нового, 
яскравого, оригінального, то вам найбільше 
підійде саме виїзна церемонія. Стиль, тема-
тику, колір, час, місце проведення і т. д. ви 

обираєте самостійно, а організувати саму це-
ремонію вам допоможе Рожищенський РАЦС.

Рожищани можуть скористатися послуга-
ми із проведення індивідуальних урочистих 
обрядів державної реєстрації шлюбу з викори-
станням різноманітних елементів урочистості 
як у відділі державної реєстрації шлюбу, так і 
за його межами.

- Урочиста церемонія шлюбу – це чарів-
на, таємнича мить єднання двох сердець, а 
весілля – це неповторне дійство для закоха-
них. Тому і церемонія має бути неповторною, 
як і кохання. Весільна церемонія – це надз-
вичайно красивий та зворушливий початок 

свята кохання. Кожен мріє, щоб вона була 
щирою, душевною, ніжною, романтичною і 
зворушливою, - каже начальник Рожищенсь-
кого районного відділу державної реєстрації 
актів цивільного стану Валентина Лясковська. 
- Виїзна церемонія шлюбу дозволяє перетво-
рити свято на мрію. Ми пропонуємо унікальну 
атмосферу та урочистості. Місце проведення 
церемонії шлюбу може бути різним. Запрошує-
мо громадян скористатися послугами нашого 
відділу, тим більше, що у нас розроблено нові 
сценарії, доповнені новими ідеями».

За Україну, мир та єдність молились у Києві
Помолитися за мир в Україні до Києва, на 

перше відзначення Дня Подяки їздили рожи-
щани.  Святкування відбулося в рамках року 
500-річчя Реформації церкви – протистантиз-
му. Тому на Хрещатик прийшли віруючі всіх 
протестантських конфесій. Чи не половина 
учасників Дня Подяки не належали до жодної 
з церков. 

З Рожища був організований для поїздки 
автобус, де зібралися представники Цер-
ков п’ятидесятників та баптистів. Багато хто 
добирався автівками, автобусами і потягами. 
Загалом з нашого району в Києві побувало 
більше ста людей. На Хрещатику виступив 
духовий оркестр Адвентистів сьомого дня з 

села Пожарок. 
Денна програма була насичена подіями: 

дитяча ігрова зона на свіжому повітрі, силове 
шоу, спортивні змагання, конкурси, розіграші 
та інші розваги з подарунками для всієї ро-
дини. Яскравим символом свята стала велика 
карта України, яку створили волонтери з 
овочів та фруктів. 

Та найдивовижніше відбулося ввечері, 
коли перед людьми виступила людина-леген-
да Нік Вуйчич, всесвітньо відомий спікер без 
рук та ніг, меценат, лідер громадської органі-
зації «Життя без кінцівок». Він розповів про 
любов до Бога, до Ісуса Христа, підкресливши 
Його слова: «Я – дорога, і правда, і життя. 

До Отця не приходить ніхто, якщо не через 
Мене» (Івана 14:6). 

Також Вуйчич говорив про силу про-
щення, про дорогоцінну кров Ісуса Христа, 
нашого Спасителя, про цінності людини, про 
сенс життя і надихнув українців ніколи не зда-
ватися, не зважаючи ні на що, закликав вірити 
в Бога та Ісуса Христа, об’єднуватися для того, 
щоб ефективно служити людям. 

День закінчився спільною молитвою Ніка 
Вуйчича з керівниками церковних об’єднань 
за Україну, мир та єдність. Також присутні 
разом подякували Богу за врожай.

Олександр Гаврук 
(на фото онука автора)
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14 жовтня рожищани разом зі всіма україн-
цями відзначили День Захисника України, 
75-ту річницю утворення Української повстан-
ської армії та День українського козацтва.

З цієї нагоди у храмах району під час 
святкових богослужінь відбулися молебні за 
захисників України.

Зранку міський голова Рожища В’ячеслав 
Поліщук, голова районної РДА Інна Гайворон-
ська, голова районної ради Андрій Музика, 
голова Громадської ради при райдержад-

міністрації Віктор Марюк поклали квіти до Обеліска Слави, банера Героям Не-
бесної Сотні, пам’ятника воїнам-афганцям та хвилиною мовчання вшанували всіх 
загиблих за волю і незалежність України.

У післяобідню пору в РД «Просвіта» зібралося багато люду, аби вшанувати тих, 
хто з честю та гідністю захищав українську землю від ворожого сусіда. 

Щирими словами привітали українських воїнів міський голова та очільники 
району. Вітаючи присутніх бійців АТО, вони подякували їм за стійкість, патріотизм, 
відвагу та побажали міцного здоров’я й мирного неба над рідною землею.

Військовий комісар районного військового комісаріату підполковник Олег 
Алєксєєв вручив відзнаки Президента України «За участь в антитерористичній 
операції»  бійцям Рожищенського району. Високі нагороди отримали: капітан 
Юрій Бобко, лейтенант Олександр Журанський, солдат Сергій Коновалюк, стар-
ший солдат Андрій Сучко, сержант Валерій Майструк, солдат Ігор Степанюк, рядо-
вий Володимир Антонюк, рядовий Віктор Бобрович, сержант Олександр Бикирук, 
рядовий Дмитро Денисюк, рядовий Василь Грабарчук, старший солдат Костянтин 
Поврознік, молодший сержант Олександр Пархомчук, рядовий Ігор Григор’єв, ря-
довий Валерій Яручик, рядовий Микола Свистак, рядовий Анатолій Свириденко, 
рядовий Микола Краснопера. 

Після завершення урочистої частини глядачі слухали концерт «Нехай святить-
ся у віках в борні здобута Україна», його розпочали переможці районного огля-
ду-конкурсу патріотичної пісні «Любіть Україну, як вірні сини», піснею «Молитва за 
Україну» у виконанні солістки РД «Просвіта» Світлани Павлючик. 

Далі своє мистецтво дарували солісти та колективи Будинків культури району.
А «Веселі черевички» та «Поліська полька» у виконанні молодшої та серед-

ньої  груп зразкового ансамблю танцю «Росинка»  БДТ (керівник Алла Ковальчук) 
викликали справжній шквал щирих аплодисментів. 

Завершував концертну програму народний аматорський ансамбль «Колорит» 
РД «Просвіта» запальною піснею «Гей, ви, браття-козаченьки». 

Прощаючись, ведуча заходу Наталія Марценюк ще раз привітала наших захис-
ників зі святом та наголосила: «Шануймося! Бо ми українці, і ми цього варті!».

Нехай святиться у віках в борні здобута Україна
У Рожищенській центральній районній бібліотеці 

відбулася презентація книги «Волинський пантеон: Схід-
2016». 

Науково-популярне видання авторства доктора 
історичних наук, професора Олександра Дем’янюка 
та заслуженого працівника культури України, члена 
обласної організації Національної спілки краєзнавців 
України Геннадія Гулька, присвячене волинським воїнам, 
чиї життя обірвалися внаслідок збройного конфлікту на 
Сході України.

Перше науково-дослідне видання серії «Волинський 
пантеон» з’явилося два роки тому по гарячих слідах бойових втрат та містило біографічні 
відомості про 96 наших краян, що загинули під час війни з російським агресором. 

У подальшому, після проведення великої роботи по уточненню списку волинян, загиблих 
у перший рік протистояння, було встановлено, що у 2014 році Волинь втратила 105 героїв. 
Саме ця обставина викликала потребу у підготовці 2-го, виправленого і доповненого  видан-
ня.

Наступне видання вийшло у 2016 році. У ньому подано відомості про 63  наших новітніх 
героїв, що пішли з життя у 2015 році. Окремою вклейкою до нього стала стаття про полков-
ника Півоваренка Павла Васильовича, похованого у Києві 2016 року.

Найперше автор Геннадій Гулько пояснив присутнім, що основою написання книги були 
не лише офіційні дані: в основному, опиралися на свідчення очевидців та матеріали із за-
собів інформації: «Було розуміння, що цю книгу треба писати вже і зараз, поки  живі спогади, 
а місцеві газети широко висвітлюють факти загибелі військових та подробиці прощання з 
героями».

 «Волинський пантеон: Схід-2016» містить інформацію про 31-го загиблого волинського 
героя.

Геннадій Гулько наголошує, що всі  бійці, які пройшли пекло війни, незалежно від обста-
вин їхньої смерті, заслуговують на повагу і гідне пошанування пам’яті, вже хоча б тому, що 
у скрутний для країни час не втікали від повісток, не ховалися, не намагалися викрутитися, 
а з гідністю прийняли цей виклик долі, пішли боронити державу, чітко усвідомлюючи, що 
можуть не повернутися. На останок автор зізнається, що, готуючись до презентації у Рожи-
щі, ще раз проаналізував написане і зрозумів, що рожищенські воїни одні з найсміливіших, 
кожен з них з честю виконав свій військовий обов’язок.

«Волинський пантеон: Схід-2016» - книга про Героїв

У неділю, 15 жовтня, в приміщенні Рожищен-
ської районної бібліотеки для дітей відкрилася 
фотовиставка «Ті, що бачили війну».

Як зазначила під час відкриття фотовистав-
ки директор книгозбірні Світлана Матвійчук, 
понад 300 учасників війни на Сході з Рожищен-
ського району. Це люди, які безстрашно стали 
на захист України, відстоювали її незалежність, 
робили все, аби зупинити російських агресорів. 
«Ви – наші Герої!», - коротко, але промовисто 
резюмувала ведуча.

Крім  виставки фотопортретів «Ті, що бачили 
війну», у Рожищі також встановили білборд з 

портретами земляків, які воювали на Сході, біля залізничного переїзду на перехресті вулиць 
Заньковецької, Мазепи та Селянської.

Ідею виставки та білборду секретар ГО «Рожищенське районне об’єднання учасників 
АТО» Аліна Кривов’язюк виношувала давно. За її словами, хотілося нагадати землякам, що 
війна триває, вона не так і далеко, а від її жахів нас захищають тисячі справжніх чоловіків, 
серед яких і ті, котрі живуть поруч з нами. 

Присутні переглянули відеоролик, де вчорашні бійці АТО читали вірш «Пророцтво 17-го 
ро ку». Згодом Аліна Кривов’язюк розповіла про кожного солдата, представленого на фото-
виставці: коротко розказала про ті бойові шляхи, які довелося не просто пройти, а вибороти 
мужнім захисникам. 

Щиро дякувала фотографам Володимиру Ковалюку й Юлії Климюк за допомогу та ком-
панії «Імператив» міста Київ, яка виготовили ці чудові портрети.

«Двадцять один фотопортрет, виставку яких відкрили сьогодні, – це лише початок, - каже 
Аліна Володимирівна. - Цим фотопроектом я хотіла познайомити вас із тими хлопцями, які 
боронили нашу землю, завдяки яким сьогодні над нами височіє сонце і мирне небо. Це люди 
різних доль, різних військових звань, які в різний час потрапили на фронт неоголошеної 
війни. Але їх об’єднує одна риса – патріотизм».

Цього дня для присутніх у залі захисників лунали пісні у виконанні Аліни Кривов’язюк, 
Лілії Мартинюк, Ніни Глинюк та Валентина Скрипчука.

Після відкриття виставка експонуватиметься певний час у стінах книгозбірні.

Фотовиставка «Ті, що бачили війну»

Вони загинули, щоб ми жили
13 жовтня ввечері у Рожищі відбулася 

пам’ятна хода до Дня захисника України, органі-
зована Рожищенським районний об’єднанням 
учасників АТО.

Колона учасників, серед якої найголов-
ніші – бійці АТО, люди, для яких слова «честь» 
і «гідність» мають найбільшу вагу, урочистою 
ходою зі стягом та лампадками розпочала свій 
маршрут від третьої міської школи, де навчав-
ся загиблий на Сході рожищанин Олександр 
Плоцидим, до цвинтаря, де герой знайшов свій 
останній спочинок.

На чолі колони - демобілізовані АТОвці несли розгорнений банер із написом «Вони 
загинули, щоб ми жили».

З квітами та лампадками вшанувати загиблих героїв прийшли міський голова 
В’ячеслав Поліщук, голова Рожищенської райради Андрій Музика та голова РДА Інна 
Гайворонська.

«Ця акція – данина тим, чиє життя обірвала куля снайпера на Грушевського та май-
дані Незалежності в Києві, тим, кого не діждалися зі Сходу матері та кохані... Всім тим, 
хто загинув за волю та незалежність України», - наголосила секретар Рожищенського 
районного об’єднання учасників АТО Аліна Кривов’язюк.

На площі Незалежності усі учасники пам’ятної ходи заспівали Гімн України та 
рушили до кладовища, де поклали квіти та поставили лампадки до могили перезахо-
ронених воїнів УПА, Братської могили й могили загиблого учасника АТО Олександра 
Плоцидима.

11 жовтня напередодні свята Покрови 
Пресвятої Богородиці та Дня Захисника 
України вихованці Рожищенського Будинку 
дитячої творчості завітали до військово-
службовців у ВЧ №1141 національної гвардії 
міста Луцька, щоб привітати захисників зі 
святами.

З ініціативи ГР «Мистецький форпост» 
гуртківцями зразкової студії «Етюд» та 
осередком національно-патріотичного 

виховання «Маленькі патріоти» (кер. Віталій Шевченко) написано та подаровано 
військовим ікону «Покров Пресвятої Богородиці».

Військові капелани отець Сергій Лівончук, отець Володимир Стеблина та 
отець Сергій Коць освятили образ, який буде разом з воїнами захищати цілісність 
України та життя гвардійців.

Учасники вокального та сольного співу «Зорепад» (кер. Людмила Семера) 
подарували присутнім музичні вітання. Гуртківці висловлюють велику вдячність 
благодійникам, зокрема «Фонду Володимира Вдовенка - людина - мірило всіх 
речей» за матеріальну підтримку та допомогу.

Захід відбувся в рамках Всеукраїнського семінару-практикуму директорів 
державних позашкільних навчальних закладів по роботі з вихованцями про-
фесійно-технічних навчальних закладів «Патріотизм і національна свідомість – 
ознака сучасної учнівської молоді».

Зауважимо, що це вже третя ікона, написана та передана вихованцями Віталія 
Шевченка для бійців АТО.

Діти написали та подарували військовим ікону 
«Покров Пресвятої Богородиці»

У неділю, 15 жовтня, на базі Рожищенського НВК 
№4 відбувся волейбольний турнір, присвячений Дню 
захисника України, під час якого розіграли міський 
Кубок з волейболу.

Турнір організований Рожищенською міською 
радою. Таке спортивне протистояння має на меті 
показати позитивний вплив спорту на здоров’я,  хо-
рошу фізичну форму спортсменів і заохотити молодь 
до активного відпочинку.

У волейбольному турнірі взяли участь 5 команд, 
сформованих із представників Рожищенської ЦРЛ, освіти, Рожищенського ветеринарного 
коледжу, підприємців району, та команди «Молодь Рожища».

Традиційно турнір розпочався підняттям синьо-жовтого прапора та спільним виконан-
ням Гімну України.

Рожищенський міський голова В’ячеслав Поліщук подякував гравцям за активну участь у 
волейбольному турнірі та побажав, аби перемогли найсильніші, а всі інші отримали від гри 
максимум задоволення.

Гра була дійсно видовищною. Усі команди показували хороші результати, гарну підготов-
ку та фізичну форму. Можна сказати, що з року в рік волейболісти стають більш віртуозними.

Майже п’ять годин «запеклого бою» - і маємо переможців! Отож, третє місце виборола 
команда підприємців. Друге – у представників Рожищенського коледжу, а почесне перше 
місце та міський Кубок знову завоювали волейболісти зі стажем – представники Рожищенсь-
кої ЦРЛ.

Рожищенські спортсмени змагалися за 
«міський Кубок з волейболу»


