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З вірою – до Бога, з правдою – до людей

Шановні земляки! Щиросердно вітаю вас з Днем Гідності та Свободи!
Шановні рожищани! Сьогодні я з гордістю гово-

рю про те, що українці – це народ, який заслуговує 
поваги світової спільноти. Адже ми разом довели 
росіянам і білорусам, полякам і литовцям, німцям і 
шведам, англійцям і американцям… те, що українці 
– це народ глибоко патріотичний, з високим почут-
тям гідності і непереборним духом свободи!

Такими ми були впродовж усієї історії форму-
вання нашої держави. Ці риси проявилися в україн-
ців вкотре і за останнє десятиліття. Майдан 2004-го 
року став початком Євромайдану 2013-го, початком 
Революції Гідності і початком кінця епохи Янукови-
ча і його олігархічно-бандитської команди. Ці дві 
революції назавжди увійшли в історично-генетичну 
пам’ять нашої нації. Також вони започаткували 
подвійне свято, котре ми відзначаємо 21 листопада  

День Гідності і Свободи.
Це свято – незаперечний доказ відродження 

Української нації, нашої держави. Це підтвердження 
того, що події на Майдані змінили наш народ, об’єд-
нали нас у єдиній, соборній й незалежній Україні.

Єдність і свобода робить нас гідними нащад-
ками наших батьків! Будемо з шаною зберігати і 
захищати цей безцінний скарб!

Щиро дякую кожному з вас за те, що робите 
все можливе, аби світ побачив Україну такою, що 
формує нове обличчя демократичної Європи.

Нині ми йдемо шляхом свободи й верховенства 
права, і ми не повинні схибити, маємо гідно від-
повідати на всі виклики часу. Адже наша боротьба 
не закінчена, доки не виконані всі вимоги Майдану, 
не втілені у життя його ідеали!

Закликаю вас до миру, порозуміння й згурто-
ваності. Зичу віри у краще майбутнє нашої країни, 
нашого рідного мальовничого  краю.

Слава Україні! Слава її Героям!
З повагою, Рожищенський міський голова 

В’ячеслав Поліщук.

Кажуть, що професія актора – чи не 
єдина, яка, як машина часу, може перемі-
стити людину будь-куди та перетворити 
на будь-кого. Коли ми приходимо в 
театр, зазвичай очікуємо обміну емоція-
ми. І те, які враження у нас залишаються 
після побаченого, залежить від акторів, 
їхніх умінь перевтілюватися, професій-
ності, щирості, мети зустрічі з глядачем. 
Тому у Всеукраїнський День працівників 
культури та майстрів народних мистецтв 
говоримо про розмаїття образів та 
життів, які проживають актори на сцені, 
з однією з представниць цієї творчої 
професії –- керівницею народного ама-
торського театру РД «Просвіта» Наталією 
Марценюк.

Говорять, що театр починається 
з вішалки, а з чого почалося ваше 
театральне життя?

Я працюю керівником народного 
аматорського театру РД «Просвіта». 
Це театр, який має давню історію, він 
заснований ще 1948 року. На той момент 
це був гурток при 
будинку культури. 
А 1959 року цьому 
колективу, першому 
на Волині, присвоє-
ли почесне звання 
«народний». Отож, 
наступного року 
відзначатимемо 
ювілей. 

Уперше потра-
пила на сцену РД 
«Просвіта» 2002 
чи 2003 року з 
легкої руки Миколи 
Репецького. Ми з 
дитинства знайомі, 
навчалися в одному 
класі. І тепер граємо 
на одній сцені. Ми-
кола тоді працював 
керівником театру 
в «Просвіті» і, добре 
мене знаючи, запросив на роль Мотрі 
в «Кайдашевій сім’ї». Яке то мені було 
щастя, я вже собі й думати забула, що 
буду колись виходити на сцену. Коли 
закінчила училище, так склалося, що 
не стала вступати до вищого навчаль-

ного закладу, улаштувалася на роботу 
в приватну  фірму менеджером, потім в 
іншій – кадровиком. Вищу освіту здобула 
зовсім далеку від культури.

І тут – Мотря! Серце з перцем! Радо-
сті не було меж. Я з роботи відпрошува-
лася на репетиції, їхала з Луцька, боялася 
пропустити. На прем’єру скликала всіх 
родичів і друзів. Це було дуже важливо 
для мене, ніби мрія, яка повернулася. 
Словом, дебют на рожищенській сцені 
був вдалим. Далі мене періодично за-
прошували на ті чи ті ролі, а з 2010 року 
я працюю в РД «Просвіта».

Потяг до сцени мали завжди? 
Чому обрали училище культури?

Тому, що там не було іспитів з мате-
матики (сміється. – авт.). Ні, звичайно, як 
багато дівчаток, мріяла стати артисткою, 
але оскільки в школі нічим особливим, 
крім читання віршів на уроках літерату-
ри, не вирізнялася, то й плани свої ве-
ликі особливо не поспішала озвучувати.

Та куди ж від цього дінешся. Після 

закінчення школи постало питання: куди 
далі? Мама запропонувала училище 
культури. То ж, зібравши документи, пої-
хала їх подавати на бібліотечний відділ. 
Перед приймальною комісією зупинила-
ся, щоб прочитати перелік спеціально-

стей і, відчинивши двері, на велике 
здивування мами, оголосила, що 
вступатиму на режисерський. 
Іспити здала блискуче. За творчий 
конкурс навіть не хвилювалася, 
була впевнена в собі, як ніколи. А от 
за високі результати з української 
літератури та мови по цей день дя-
кую своїй вчительці Уляні Данилівні.

Як рідні сприймали Ваше 
бажання присвятити себе театру? 
Підтримували чи навпаки відмо-
вляли?

Коли тобі 17, у тебе крила за 
плечима, і здається, увесь світ 
відкриває свої обійми, хто тобі буде 
перечити? А ще мені, я завжди на 
цьому наголошую, дуже пощастило 
з мамою. Вона мене підтримувала 
й підтримує в усіх моїх починаннях, 
навіть у найнесподіваніших. Навіть 
тоді, коли, на її погляд, те, що я 
затіваю, цілковите безглуздя, 
мама завжди на моїй стороні.

Пригадаєте першу роль? 
Якою вона була?

Перша роль… Ну, якщо вже гово-
рити про найнайпершу, то в садочку 
з року в рік я мала «фірмову» роль – 
Зиму, а якщо серйозно – роль Наталки 
в «Лимерівні» Панаса Мирного. Це ще 
в студентські роки було.

Розкажіть трішки про реперту-
ар, якими п’єсами дивували людей?

Перша повномасштабна вистава, 
яку я ставила в РД «Просвіта», – «Вісім 
люблячих жінок» Робера Тома. Це 
двохгодинна трагікомедія, доволі 
складна, тим більше для режисе-
ра-початківця. Але на тоді я навіть не 
думала над цим. Я хотіла ставити цю і 
лише цю п’єсу. Це була така мрія, ще 
з училища культури.  Уже потім, коли 
позаду були і виснажливі репетиції, 
і прем’єра, і підтвердження звання 
народного, і планові виступи, і облас-
ний театральний конкурс, ми в своєму 
колі жартували, мовляв «та що нам після 

«Восьми люблячих» 
театралізації народ-
них пісень, за дві 
репетиції зробимо».

Наступні п’єси 
також були закор-
донних авторів 
і більш сучасної 
тематики. Зараз 
виношую думку 
поставити «Коли 
повертається дощ» 
Неди Нежданої 
(Надія Леонідівна 
Мірошниченко, 
авт.). Цікава така 
п’єса сучасної 
української авторки. 
Але брати в роботу 
найближчим часом 
буду драму Панаса 
Мирного «Лимерів-
на», теж такий 

відгомін студентських років. Але якщо 
гратиму там сама, то вже не Наталю, 
а Лимериху, матір головної героїні 
– виросла (сміється. – авт.). Правда, 
доведеться п’єсу трохи інтерпретувати 
під акторський склад.

Чи можете з-поміж зіграних вио-
кремити улюблену роль?

Мабуть, так не можна казати. Важко 
виділити якусь одну, улюблену тим 
паче. Якщо розібратися, не так їх уже й 
багато, переважно я виходжу на сцену 
як ведуча. Я люблю всіх своїх героїнь. 
Хоча образи мені подобаються яскраві, 
темпераментні, щоб було що грати.

Ми кожного року ставимо новорічні 
казки для дітей. У цьому, знаєте, є своє 
особливе задоволення – ще місяць після 
Нового року, ідучи вулицею, ти чуєш у 
слід дитяче: «О, Снігурка!». У такі момен-
ти розумієш, що ти справді робиш щось 
потрібне та хороше.

Щодо постановок, сюжет казки заз-
вичай придумую я сама, сама розписую 
діалоги (лише минулого року ми взяли 
готову авторську п’єсу). І от років два 
тому я вирішила зламати стереотип, 

вийти з образу Снігурки й виписала собі 
роль Кікімори. Ще в процесі розписуван-
ня діалогів я її вже грала, продумувала 
характер, інтонації, жести, і така вона 
мені була близька й мила, таке задово-
лення було її грати.

Образ, який найбільше перевернув 
душу, – Шевченківська Катерина. Скільки 
разів її грала, стільки разів були сльози.

А найбільш вдалою здається була 
роль Жаклін у виставі за п’єсою Марко 
Камолетті «Сніданок подано». Там 
зійшлося все: характер, темперамент, 
зовнішня відповідність, вік, що теж нема-
ло важливо.

Розкажіть, будь ласка, про акторів 
Вашого народного аматорського 
театру?

Акторський склад періодично змі-
нюється, відповідно до певної вистави 
чи театралізації, але є люди, які зі мною 
від перших днів приходу в РД «Просвіта». 
Здебільшого це працівники закладів 
культури району, адже основою колек-
тивів, що носять звання «народний», 
мають бути люди, які, окрім таланту, ма-
ють певний досвід або відповідну освіту. 
Микола Репецький – неймовірний актор, 
якому під силу будь-яка роль, надзви-
чайно відповідальний та вимогливий на-
самперед до себе. Микола Сидорук ство-

рює прекрасні образи сильних чоловіків. 
Олена Карпук, Оксана Пашковська, Неля 
Антонюк, Лариса Гринюк, Оксана Глушко, 
Ірина Милянчук – акторки, спектр ролей 
яких величезний: від фатальних красунь 
до служниць, від янголів до негативних 
персонажів. З цими людьми дуже легко 
просто працювати. Ми розуміємо один 
одного з півслова та півпогляду. Дуже 
дорожу ними.

Більше подобається бути актором 
чи режисером?

Мені здається, я більше актриса, 
ніж режисер. Але, зрештою, судити 
глядачам.

Наскільки відомо, Ви цього року 
відкрили дитячу театральну студію. 
Чому виникла така ідея?

Ідея ця визрівала давно, але 
втілювати її було страшнувато.  Діти – 
це особливий світ і підхід тут потрібен 

особливий. Варіант «щось ти довго стоїш 
на одному місті, перейди кудись» або 
«придумай, чим ти себе маєш зайняти в 
цей момент» не пройде. Дітям не просто 
треба ставити завдання, дітей насам-
перед треба зацікавити й згуртувати. А 
досвіду роботи з дітьми як такого в мене 
майже не було.

Та вкотре, зваживши всі за й проти, 
урахувавши, що в нашому місті багато 
діток займаються танцями, вокалом, 
музикою, а от театральна ніша вільна, 
вирішила ризикнути. І не пошкодувала. 
Мої юні артисти просто чудові, яке в них 
бажання грати, скільки ідей та пропози-
цій, як вони стараються, які пунктуальні 
і відповідальні. До мене на репетиції 
навіть дівчатка з Козина їздять.

Я впевнена, що попереду в нас буде 
багато хороших робіт, тим більше, що 
вони вже виходили на сцену з теа-
тралізацією «Мрія» в концерті до Дня 
захисника України. І це було в перший 
тиждень роботи студії! Уже з цього 
можна зробити висновок, наскільки це 
потрібно та своєчасно.

Щиро дякую за розмову. 
Ірина Зенц

«Скільки разів її грала, стільки разів були сльози», - Наталія Марценюк
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З 1 грудня в Рожищі діятимуть нові тарифи на 
вивезення сміття

Керуючись пунктом 2 частини 1 ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Законом України «Про житлово-комунальні послуги», Постановою КМУ від 06.09.2013р. №1010 «Про 
забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», врахо-
вуючи розрахунки підприємства щодо економічно обґрунтованих планових витрат на послуги з 
вивезення твердих побутових відходів від будинків населення будинків приватного сектору, бага-
токвартирних будинків, бюджетних організацій  та інших споживачів м. Рожище, виконком міської 
ради вирішив встановити скориговані тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів 
від жителів будинків приватного сектору, багатоквартирних будинків, бюджетних організацій та 
інших споживачів, які надаються комунальним підприємством «Дільниця благоустрою Рожищен-
ської міської ради». Варто зазначити, що тариф змінюємо в звязку з підвищенням ціни на пальне і 
прожиткового мінімуму.

Зміниться тариф  на тепло
Керуючись ст. 28 Закону України  « Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про житлово-ко-

мунальні послуги», Постановою КМУ  від 01. 06. 2011р №869, враховуючи звернення Підприємства ЖКГ  щодо 
встановлення нових тарифів відповідно до розрахунку економічно обґрунтованих планових витрат на вироб-
ництво, транспортування і постачання теплової енергії   та  з метою забезпечення безперебійного і ефективного 
функціонування систем  теплопостачання міста, на виконком  міської ради  виносяться  скориговані тарифи на 
виробництво теплової енергії,  транспортування та постачання теплової енергії, послуги з централізованого опа-
лення,  що надаються  Підприємством житлово-комунального господарства  для населення, бюджетних організа-
цій та інших споживачів. У разі затвердження, 30 листопада, членами виконкому нових тарифів, нові вступлять в 
дію з 15 грудня.

Здорожчає водопостачання та водовідведення
Враховуючи звернення  Підприємства ЖКГ та керуючись  ст. 28  Закону України  «Про місцеве самоврядуван-

ня в Україні», та  Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Постановою КМУ  від 01.06..2011р № 869,  
рішенням постійної комісії міської ради з питання планування, бюджету та фінансів, промисловості, житлово-ко-
мунального господарства, транспорту та зв’язку з метою забезпечення безперебійного і ефективного функціо-
нування системи водопостачання та водовідведення міста, на виконком  міської ради виносяться  скориговані  
тарифи на послуги з централізованого  водопостачання та водовідведення   для населення, бюджетних установ 
та організацій   та  інших  споживачів,  що надаються Підприємством  житлово-комунального господарства. У разі 
затвердження, 30 листопада, членами виконкому нових тарифів, нові вступлять в дію з 15 грудня.

У місті провели гідродинамічне очищення 
каналізаційних мереж та колодязів і встановили 
на них полімерпіщані люки.

Упродовж жовтня спеціалісти ТОВ «Ка-
нал-Тепло Сервіс» виконали гідродинамічне 
очищення каналізаційних мереж і колодязів на 
вулицях Мазепи, Залізничній, Марка Вовчка та 
Незалежності.

Як відомо, каналізаційна система в житлових 
районах постійно витримує значне наванта-
ження й вимагає планового профілактичного 
чищення.

Велика кількість бруду й усіляких побутових 
та інших відходів осідають на трубах, що звужує 

робочий просвіт, а з часом 
призводить до закупорки, 
що своєю чергою спричинює 
аварійні ситуації.

Щоб запобігти екстреним 
випадкам й зупинці роботи 
всієї каналізаційної системи, 
каналізаційні мережі та коло-
дязі час від часу чистять.

«Гідродинамічна 
установка подає воду під 
високим тиском, чим очищає 
внутрішню трубу від різних 
відкладень, як органіч-
ного, так і не органічного 
походження. Таке чищення 
– хороший спосіб для підтри-
мання чистоти труб. Після 
очищення каналізаційних 
колодязів на них праців-
ники ПЖКГ встановили 21 
полімерпіщаний люк, який 

унеможливлює попадання сторонніх предметів 
до каналізаційної мережі», – зазначив директор 
Рожищенського ПЖКГ Анатолій Мєдвєдєв.

Зауважимо, що полімерпіщані люки вико-
ристовують для оглядових колодязів зовнішніх 
водопровідно-каналізаційних мереж. Люки 
з полімерно-піщаної композиції — новітня 
розробка, створена з урахуванням сучасних 
вимог техніки безпеки та екологічних норм у 
комунальному господарстві. Вони надійні та 
водночас непривабливі для крадіїв, оскільки 
виготовленні не з металу.

Установили люки, яких не будуть красти

Детальні плани території по вул. Зарічна 
в м. Рожище, Волинської області розроблено 
з метою визначення всіх планувальних обме-
жень використання території згідно з держав-
ними будівельними і санітарно-гігієнічними 
нормами та з метою визначення параметрів 
забудови земельних ділянок.

Склад та зміст проекту:
1. Пояснювальна записка.
2.Вихідні дані, додатки.
3. Графічна частина.
Основні техніко-економічні показники:
В проектах опрацьовано планувальне 

рішення використання та забудови території, 
охопленої детальними планами території, 
розроблені проектні пропозиції щодо розмі-
щення індивідуальних гаражів.

Замовник містобудівної документації: 
Рожищенська міська рада.

Розробник містобудівної документації: 

ТОВ «АРХІТЕК-ПРОЕКТ».
Підстава для розроблення містобудівної 

документації:
Рішення Рожищенської міської ради від 

27.09.2016р. №11/13.
З детальними планами території можна 

ознайомитись в приміщенні Рожищенської 
міської ради за адресою: м. Рожище, вул. Не-
залежності, 60 протягом одного місяця з дня 
оприлюднення повідомлення.

Відповідальний за організацію розгляду 
пропозицій – заступник міського голови 
Поліщук В.О.

Подання та прийом пропозицій здій-
снюється протягом одного місяця з дня 
оприлюднення повідомлення. Розгляд пропо-
зицій здійснюється в місячний строк з дня їх 
подання.

Повідомлення  про початок процедури розгляду та 
врахування пропозицій громадськості
у проектах містобудівної документації 
«Детальний план території земельної ділянки 
для будівництва індивідуальних гаражів по вул. 
Зарічна в м. Рожище, Волинської області»

Як би не тішила нас природа, здебільшого погожи-
ми днями, кожен із них неухильно наближає до пер-
шого зимового місяця. Це означає, що будь-якої миті 
дороги можуть стати непроїжджими й непрохідними.

У Рожищі розроблені заходи зі забезпечення без-
перебійного руху транспорту на випадок ускладнених 
погодних умов (снігопади, заметілі, ожеледиці). Насам-
перед, триває активна підготовка техніки й сумішей 
для посипання доріг.

На початку листопада комунальне підприємство 
«Дільниця благоустрою Рожищенської міської ради» 
завершило великий обсяг робіт зі змішування піща-
но-сольової суміші, призначеної проти ожеледиці.

«Цього року ми закупили 20 тонн солі та 300 тонн 
піску для виготовлення суміші, яку використаємо 
взимку на посипання проїжджої частини міста й 
тротуарів, щоб уникнути ожеледиці. Наші працівники 
кілька днів змішували сіль із піском, бо, коли вдарять 
морози, цієї роботи не зробиш. Загалом усе йде за 
планом, дещо допрацьовуємо», – каже керівник Діль-
ниці благоустрою Юрій Міщук.

Варто зауважити, що роботи зі заготівлі проведені 
оперативно та якісно, а це запорука того, що дороги 
Рожища в осінньо-зимовий період будуть захищені від 

ожеледиці.
Єдине, що просять 

комунальники власників 
транспортних засобів, це 
під час негоди не зали-
шати свої автомобілі на 
проїжджій частині вулиць, 
аби спецтехніка могла 
безперешкодно очищати 
дороги від снігу.

Також Рожищенська 
міська рада нагадує містя-
нам, що згідно з Правила-
мии благоустрою території 
м. Рожище від 25 вересня 
2009 року сніг на дорогах 
прибирають комунальники, 
у дворах багатоквартирних 
будинків – балансоутриму-
вачі, біля приватних садиб 

– власники, біля підприємств – суб’єкти господарю-
вання.

Варто пам’ятати, що за кожним підприємством чи 
власником торгового пункту закріплена територія на 
відстані 15 метрів поза об’єктами. Тож у разі сильних 
снігопадів і ожеледиці кожен суб’єкт благоустрою 
повинен прибирати, звільняти тротуари, сходи до 
будинків, установ, організацій від снігу, льоду та поси-
пати їх піском.

Своєчасно очищати дахи, водостічні труби, карни-
зи від льоду, щоб гарантувати безпеку. Сніг потрібно 
прибирати негайно, з початком снігопаду, щоб запо-
бігти утворенню накату.

За порушення цих правил винні особи відповіда-
тимуть відповідно до Кодексу України про ад-
міністративні правопорушення, Закону України «Про 
благоустрій населених пунктів», цих правил, інших 
нормативно-правових актів і рішень Рожищенської 
міської ради та виконавчого комітету.

Не варто нехтувати виконанням Правил благоу-
строю, поважайте себе та жителів міста. Благоустрій 
міста – це наша спільна місія. Тому не потрібно чекати, 
що хтось прийде та поприбирає. Настав час не гово-
рити, а діяти.

Зима близько: місто заготовило тонни піску для 
посипання доріг
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Рожищенські школярі подорожують стежками України

Для кожної людини шкільні 
роки – незабутні. Та з плином 
часу в пам’яті залишаються най-
яскравіші спогади, і зазвичай це 
не контрольні роботи, правила 
чи диктанти, а цікаві мандрівки.

Саме тому організаторка, 
учителька української мови та 
літератури Рожищенської школи 
№2 Алла Новосад вирішила 
показати дітям чудові міста 
України. Отож, одного жовтне-
вого дня, коли ще тільки почало 
на світ благословлятися, трішки 
сонні, але щасливі учні 6–7 
класів умощувалися до автобуса, 
аби вирушити в мандрівку. 
Супроводжували дітлахів класні 
керівники Людмила Романова 
та Ірина Татаревська й п’ятеро  
батьків.

Дорога рожищан проля-
гала через Житомир – одне з 
найдавніших міст України. За 
легендою, яку дітям розповідала 
під час подорожі організаторка, 
а цього дня ще й екскурсо-
вод, Алла Новосад, місто було 
започатковано близько 884 року. 
Свою назву одержало від імені 
руського дружинника київських 
князів Аскольда та Діра – Жи-
томира, що нібито відмовився 
служити Олегу, сховався у лісах 
і оселився на високій скелі біля 
злиття рік Кам’янки й Тетерева. 
Згодом над глибоким урви-
щем над Кам’янкою збудували 
дерев’яний замок. Припускають, 
що Житомир – це скорочена 
форма від слова «животомир», 
тобто символ мирного спокійно-

го життя.
«Саме в Житомирі народи-

лися Олег Ольжич (Кандиба), 
український поет і політичний 
діяч, син Олександра Олеся; 
Володимир Короленко, відо-
мий російський письменник 
українського походження; Сергій 
Корольов, видатний 
учений, конструк-
тор, який керував 
запуском першої 
міжконтинентальної 
балістичної ракети, 
першим штучним 
супутником Землі; 
Борис Лятошинсь-
кий, український 
композитор; Святос-
лав Ріхтер, видатний 
піаніст», – розповіда-
ла Алла Олексіївна, 
а тим часом автобус 
із рожищенськими 
мандрівниками вже 
прибув до Жито-
мира.

У цьому місті 
діти відвідали музей 
космонавтики ім. 
Корольова, єдиний 
в Україні, де можна 
побачити цілий Всесвіт. Це вели-
кий комплекс, що складається з 
меморіального будинку-музею 
академіка Сергія Павловича 
Корольова, будівлі експозиції 
«Космос» та фонду сховища 
планетарію музею. Розповідь міс-
цевого екскурсовода була дуже 
цікавою. Від нього діти довідали-
ся про життя космонавтів, їхнє 

харчування та винаходи.
Набравшись вражень 

та помріявши про вели-
кий космос, школярі знову 
вмостилися до автобуса, 
який вирушав на зустріч 
казці в місто Умань. Де 
ще можна прогулятися 
Англійським парком в 
оточенні Купідона та Пла-
тона, перейти Кам’янку 
Венеціанським містком, 
прогулятися вздовж 
Єлисейських полів, зазир-
нути у «Дзеркало Діани», 
спуститися до Амстердам-
ського шлюзу й потрапити 
на острів кохання? Звісно, 
у дендропарку «Софіївка». 
Це – своєрідний центр 
античної культури та 
Європейська оаза в межах 

України, більш того – у межах 
одного парку в Умані.

Національний дендрологіч-
ний парк «Софіївка» – пам’ятка 
світового садово-паркового 
мистецтва кінця 18 століття та 
улюблене місце відпочинку для 

багатьох українців, відтепер і 
рожищан.

Екскурсія була не тільки ро-
зважальною, а й пізнавальною. 
Діти дізналися багато нового 
про рослини, які трапляються 
в парку, почули цікаві легенди 
та історичні факти про Софіївку. 
Оскільки парк розташований 
над руслом річки Кам’янки, там 
є басейни й ставків, водоспади, 

шлюзи, каскади; його прикра-
шають скелі, гроти, павільйони, 
альтанки, скульптури. Найбільше 
всім сподобалася прогулянка 
підземною річкою Ахеронт, з 
першого погляду зачарувало й 
озеро з кам’яною змією, з пащі 
якої струмує фонтан.

Варто зауважити, що 
свого часу старовинними але-
ями парку гуляли Олександр 
Пушкін, Тарас Шевченко, Іван 
Котляревський, Володимир 
Сосюра й Максим Рильський. 
Цей факт ще більше підкреслив 
унікальність дендропарку.

Утомлені, але щасливі, юні 
дослідники України вируши-
ли до колиски слов’янських 
міст – славного та древнього 
Києва. Оскільки в столицю 
прибули вже близько півночі, 
усі поспішили віддатися в руки 
Морфея і вдосталь відпочити 
перед новими відкриттями та 
враженнями. Звісно, декому 
від отриманого адреналіну було 
зовсім не до сну. Та й ніхто не 
відміняв «королівську ніч», коли 

всіх вимащують зубною пастою. 
Тому ранок наступного дня 
розпочався з веселого враніш-
нього обмивання дитячих личок. 
Згодом на діток чекав смачний 
сніданок, після якого всі весело 
та завзято рушили відкривати 
нові місця.

Переміщуючись від однієї 
локації до іншої, Алла Новосад 
розповідала й про всесвітньові-

дому Києво-Печерську лавру, На-
ціональний Києво-Печерський 
історико-культурний заповідник, 
де зосереджено 144 споруди, 
122 з яких – пам’ятки історії та 
культури. Ще дітям розповіли 

про музей книги й друкарства 
України, Музей українського 
народного декоративного 
мистецтва, Музей театрального, 
музичного та кіномистецтва 
України, Музей історичних 
коштовностей України.

Попереду мандрівників 
чекало багато нового, незвіда-
ного: неймовірно захоплива 
подорож Дніпром на теплоході, 
річковий вокзал столиці. У Києві 
діти піднялися фунікулером на 
Михайлівську площу, прой-
шлися вулицею Десятинною та 
потрапили на Андріївську гору. 
Зі Старокиївської гори, помилу-
вавшись чудовою панорамою, 
втрапили на Пейзажну алею, яку, 
за словами київського екскур-
совода, започаткував Костянтин 
Скритуцький на місті древнього 
Києва Х ст. До речі, неподалік 
неї розташовані будинки, яким 
більше 120 років.

Побували діти й біля 
Софіївського собору, бачили 
унікальний Михайлівський 
Золотоверхий собор – перший 
храм із позолоченими куполами, 
будівництво якого тривало з 
1108 по 1113 роки.

«За часів радянської влади 
храм був повністю зруйнований. 
Після набуття Україною незалеж-
ності храм заново відновили. 30 
травня 1999 року відбулося його 
офіційне відкриття», – зауважив 

екскурсовод.
Пройшовши по вулиці Во-

лодимирській, яка бере початок 
від Софійської площі, потра-
пили до одного з найдавніших 
входів у місто Київ – Золотих 

Воріт. Як відомо, це один із чо-
тирьох входів у місто, який 
зберігся до наших часів. Обо-
ронну споруду було зведено за 
правління Ярослава Мудрого.

Не можна бути у Києві та не 
побувати біля стіни-дошки Геро-
ям Небесної Сотні – місця, яке 
уособлює силу і мужність нашого 
народу. Діти вшанували пам’ять 
Героїв хвилиною мовчання.

Вечірні сутінки вже огортали 
столицю України і з вікон автобу-
са вона виглядала ще більш чарів-
ною та величавою. Зворушені 
та щасливі, сповнені незабутніх 
вражень учасники екскурсійної 
поїздки поверталися додому. 
Зусібіч лунали захопливі відгуки 
про побачене. Діти обмінювали-
ся світлинами зі смартфонів, а та-
кож весело співали. Тут треба від-
дати належне водію Юрію, який 
радо «підпрацьовував» ді-джеєм 
та вмикав пісні «на замовлення».

Нічне Рожище привітно зу-
стріло своїх мандрівників. Сонні 
діти сердечно дякували органі-
затору подорожі та супровод-
жуючим учителям за увагу й 
турботу про них та цікавилися, 
куди поїдуть наступного разу. 
Тож ніхто не прощався, усі го-
ворили: «До нових зустрічей!».

Ірина Зенц

Наприкінці жовтня прихожани церкви 
Преподобного Сергія Послушного Києво-Пе-
черського в місті Рожище вперше відзначили 
храмове свято.

Суботнього ранку багато людей поспішало 
до нової церкви, заснованої в приміщенні 
старої рожищенської кірхи, адже там уперше 
відзначали престольне свято. Невелике примі-
щення для богослужінь заледве вміщало всіх 
охочих розділити радість спільної молитви.

Божественну літургію очолив Канцлер 
Волинської єпархії протоієрей Микола Цап. 
Співслужили йому благочинний Рожищенської 
округи протоієрей Василь Шняк, настоятель 
храму преп. Сергія Послушливого ієрей 
Микола Царик, настоятель Свято-Успенського 
чоловічого монастиря села Сокіл ігумен ієро-
монах Яків Мільян, настоятель храму Архістра-
тига Михаїла села Рудня Олег Куліш, настоя-
тель Петро-Павлівського храму села Берегове 
Андрій Голуб, настоятель храму Апостола і 
євангеліста Йоана Богослова села Уляники Ми-
рон Цюпа. Завершуючи богослужіння, у своєму 
зверненні до священиків та вірян Канцлер 
насамперед передав вітання та благословення 

від Митрополита Луцького та 
Волинського Михаїла, оскільки 
той терміново відбув у нагальних 
справах до Києва й не зміг приї-
хати в Рожище.

«Сьогоднішній день особли-
вий і знаменний для вашої па-
рафії – перше престольне свято. 
Вірю, що Господь допоможе зве-
сти цей прекрасний храм, рестав-
рувати його, а наступні храмові 
свята ми вже відзначатимемо в 
помісній церкві. Дорогі браття та 
сестри, мені сьогодні приємно 
молитися з вами. Ви маєте намір 
звести в цьому місці величний 
храм, відреставрувати його, і я 

дуже радію з того. Коли прийшов сюди, мене 
зустріла така затишна домашня церква. Так 
гарно, душевно співає хор. Молитва є приєм-
ною, відчувається, що вона допомагає нам усім 
підносити свої душі до неба, до Господа Бога. 
Хай Господь допомагає вам зробити цей храм 
гарним, затишним, великим і завжди наповне-
ним. Щоб, приходячи сюди, ви отримували 
духовну радість, задоволення і надію на те, що 
в майбутньому Господь поблагословить вас 
життям вічним, про яке мріємо на землі. Щастя 
вам, здоров’я, миру, Божого благословення в 
день престольного свята. Хай Господь посилає 
многії та благії роки життя».

Настоятель храму Преподобного Сергія 
Послушного отець Миколай також привітав со-
бор духівництва й парафіян із радісною подією 
і підкреслив, що саме завдяки їхнім старанням 
храм розвивається. Він поіменно подякував 
меценатам, які жодного разу не відмовилися 
допомогти церкві.

«Воістину, сьогодні відбувається щось див-
не, чого раніше не було, сьогодні возноситься 
молитва в день небесного покровителя. Сергій 

Послушний показав нам приклад смиренності 
та послушливості, він – наш еталон, духовний 
керманич великого корабля, який називається 
церквою. Воістину, сьогодні весь світ торже-
ствує разом із нами. Тут відбувається те, чого 
не було багато років, що жило в наших серцях, 
у наших мріях. Сьогодні тут служиться Боже-
ственна Літургія, здійснюється таїнство. Це був 
дім, але забутий. Я споглядаю і пишаюся тим, 
що люди люблять свій храм, ходять до нього, 
хочуть, щоб тут було якомога краще. Сьогодні 
свято в Рожищі, у наших домівках, куди ми 
понесемо радість молитви».

Подякував отець-настоятель і міському 
голові В’ячеславу Поліщукові, який не зали-
шається осторонь потреб церкви, та запросив 
його до слова.

В’ячеслав Анатолійович привітав усіх зі 
святом і зазначив: «Що таке храм? Це місце, 
де звучить слово Боже. А слово Боже дарує 
нам мудрість, наділяє добром та дарує щастя 
відчути любов і благословення Господа. А ще 
допомагає підтримувати в душах любов один 
до одного. У наш час мудрість і любов мають 
єднати. А в цій громаді справді зародилася 
любов, повага, мудрість. За рік вам удалося 
зробити майже неймовірне. Історично в цій 
будівлі славили Бога. І сьогодні вона перейшла 
громаді, яка має можливість відновити храм, 
його історичну красу, повернути сюди молит-
ву. Я вірю, що цей храм буде окрасою нашого 
міста. Він відновиться та розквітне разом із 
нашим містом, нашою Україною».

Маленькі парафіяни на знак вдячності 
подарували священикам квіти. Священики 
та віряни пройшли довкола церкви хресною 
ходою, по завершенні якої Канцлер Микола 
Цап звершив обряд скроплення свяченою 
водою, благословляючи храм Преподобного 
Сергія Послушного, його молоду громаду і все 
місто Рожище.

Там, де панує Божа благодать
Відомий мотиваційний 

спікер, автор бестселерів Нік 
Вуйчич у неділю, 28 жовтня, 
уперше приїхав до Львова 
з програмою «Життя без 
обмежень».

Довідково. Нік Вуйчич – 
християнський проповідник 
і мотиваційний тренер. Від 
народження живе без рук та 
ніг. Уперше завітав в Україну в 
липні 2008 року до Тернопо-
ля. У вересні 2017 року в Києві 
брав участь у відзначенні Дня 
подяки і 500-річчя Реформа-
ції. З 2010 року одружений із 
Канае Міяхарі. Пара виховує 
4 дітей.

Побачити й почути 
легендарного спікера до міста 
Лева поїхали й рожищани. 
Зокрема, пастир Церкви єван-
гельських християн-баптистів 
Степан Бандура та прихожа-
ни Церкви з Рожища й села 
Олешковичі нашого району. 
Програма візиту Ніка Вуй-
чича у Львові передбачала 
мотиваційний виступ перед 
десятками тисяч українців.

«Ніка запрошують по 
всьому світу, і його виступи 
надихають усіх. Також усі 
без винятку дивуються його 
силою духу, прикладом та 
жагою до життя. А поділи-
тися цій людині є чим. Адже 
він у дитинстві намагався 
вкоротити собі віку, а сьогодні 
є щасливим чоловіком і 
батьком чотирьох дітей. І про 

те, як повернути віру до життя 
або як її не втратити, власне 
й розповідає на своїх лекціях. 
Тож у неділю він перед тися-
чами людей укотре розказу-
вав, що утримувало його від 
відчаю у важкий період і як 
реалізувати свій потенціал на 
всі сто відсотків, не зважаючи 
на будь-які обмеження і пе-
решкоди», – каже рожищанин 
Олександр Гаврук.

За словами співрозмов-
ника, Нік Вуйчич поділився 
таємницями свого успіху та 
розповів, як він став щасли-
вим батьком, люблячим чо-
ловіком і всесвітньо відомим 
спікером. А також зосередив-
ся на питаннях мотивації, віри 
в Бога й життєвих цінностей, 
які допомагають долати труд-
нощі та перешкоди.

«Ми поїхали, аби набра-
тися позитивної енергії з його 
виступу, з його прикладу. 
Вуйчич – великий натхненник, 
адже людина без рук, без ніг 
живе щасливим життям і не 
нарікає на долю. А ми маємо і 
руки, і ноги, розум, дарований 
Богом, але не цінуємо цього. 
У житті керуємося лише своїм 
«я», а не наукою Ісуса Христа. 
Хоча все має бути навпаки. 
Бо лише тоді й у сім’ях буде 
порядок, і в державі. І лише 
тоді Україна буде заможною 
державою», – додав на завер-
шення Олександр Гаврук.

Нік Вуйчич – людина-легенда
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На території дитячого садка в Рожищі розпо-
чали роботи з облаштування території.

Асфальтне покриття на території дитячого 
садка № 2 «Дзвіночок» вже давно потребувало 

капітального ремонту.
Особливо некомфортно 

було добиратися до закладу в 
дощову погоду: там стояли ка-
люжі, які не пройти, не проїхати. 
Тому цей об’єкт був на пильно-
му контролі міської ради.

Завдяки спільним зусиллям 
міської та обласної рад вдалося 
реалізувати задумане й розпо-
чати реконструкцію пішохідних 
доріжок і проїздів на території 
ДНЗ. Тут через деякий час укла-
дуть бруківку.

Для цього з обласного 
бюджету виділили 400 тис. грн, 
стільки ж витратять і з міської 
казни.

Наразі на подвір’ї дитячого садка вирівнюють 
територію. Сподіваємося, що незабаром дітям і 
батькам буде комфортно йти в дошкільний на-
вчальний заклад.

Бруківкою замостять доріжки на території 
дитсадка Аби на територію дошкільного 

закладу не потрапляли сторонні люди, 
на будівлі рожищенського садка №3 
«Сонечко» встановили камери спосте-
реження.

Нагадаємо, що саме в цьому дит-
садку полюбляють «господарювати» 
вандали.

Часто завгосп ДНЗ №3 Василь Ар-
шулік розповідав, що після «відпочин-
ку» нічних гуляк на території закладу 
виявляють гори сміття, поламані гірки, 
побитий шифер на альтанці, а то й вила-
мані залізні прути на брамі.

«Невдовзі в цьому садку запрацює 
система відеоспостереження, а також 
буде встановлено вуличне освітлення. 
Рішення про виділення коштів на вста-
новлення відеокамер та ліхтарів винес-
ли на сесію міської ради й депутати його 
одноголосно підтримали. Маємо надію, що це дасть 
змогу вести боротьбу зі сторонніми людьми, які 
заходять на територію, особливо ввечері, а також 
виявляти та карати порушників, які руйнують кому-
нальне майно та майно, зроблене руками батьків», 

– зауважив міський голова В’ячеслав Поліщук.
За словами очільника міста, якщо такий досвід 

матиме позитивні результати, то камери відеоспо-
стереження будуть встановлені на всіх ДНЗ міста 
Рожища.

У дитячому садочку встановили камери 

Працівники КП «Дільниця благоустрою Ро-
жищенської міської ради» докладають максимум 
зусиль, щоб наше місто було гарним, а не потопало 
в смітті.

Нині в Рожищі постійно діє програма розділь-
ного збору сміття. Усього в місті встановлено 26 
контейнерів для ПЕТ-пляшок. На сьогодні кожен 
рожищанин має змогу обрати найближчий до 
свого будинку.

Люди справді навчилися сортувати сміття, 
наповнюють контейнери, а підприємець, який ви-
возить пластик, вчасно виконує свої зобов’язання. 
Трішки складніше зі склом, але незабаром і з цим 
все налагодиться.

Загалом у місті встановлено більш ніж достат-
ньо контейнерів для збору іншого непотребу. Але 
є й такі рожищани, які не поспішають укладати 
договір із комунальним підприємством на вивіз 
сміття. Натомість викидають непотріб у парки, 
підкидають сусідам, вивозять на об’їзну міста.

29 жовтня, під час чергового рейду вулицями 
міста задля виявлення стихійних сміттєзвалищ, 
участь у якому брали працівники й керівник 
Дільниці благоустрою Юрій Міщук і заступник 
міського голови Олександр Крушевський, виявили 
шість «свіжовикинутих» мішків сміття по вулиці 
Мостовій (об’їзна дорога).

Особу, яка їх викинула, удалося встановити, 
коли в купі мотлоху знайшли чеки та інші квитанції. 
Тож недобросовісного мешканця міста притягнули 
до відповідальності: він оплатив витрати з приби-

рання сміття, а 
також послугу 
з вивезення 
ТПВ. Надалі 
зобов’язувався 
підтримувати 
чистоту міста.

Коли 
навколо себе 
сміття, то що ж 
буде в душі!? Не 
варто нарікати 
на когось. Адже 
культурній 
людині просто 
не спаде на 
думку кинути на 
землю папірець 
чи жуйку, тим 
більше, вики-

нути гори сміття в непризначене для цього місце. 
Виховані люди знають: чисто не там, де прибира-
ють, а там, де не смітять.

Хочеться нагадати рожищанам, що несанкцій-
овані сміттєві звалища негативно впливають на 
навколишнє середовище. 

У результаті гниття органічних відходів 
виділяється енергія, яка призводить до того, що 
навіть узимку від смітників іде дуже неприємний 
запах, який поширюється на досить велику площу. 
Улітку це може призводити до самозаймання й ви-
никнення техногенного навантаження на природу 
та завдання шкоди здоров’ю людей.

У сміттєвому середовищі є умови для розвитку 
і поширення збудників різних інфекційних хвороб. 
Такі тварини, як миші й щури поширюють хвороби. 
Тут знаходять собі притулок покинуті тварини – 
коти, собаки, які розтягують сміттєві пакети, ще 
більше забруднюючи прилеглу територію.

Сміттєві звалища, ніби рани, що гниють, спо-
творюють неповторні краєвиди нашої місцевості 
та залишають нащадкам сумну розповідь про те, 
як ми жили, бездумно й нераціонально використо-
вували природні ресурси, не переймаючись тим, 
що залишиться в спадок. 

У зв’язку з цим хочеться навести слова еколога 
Лі Галбота «Ми не успадкували Землю від своїх 
батьків, ми її позичили у своїх дітей». Отже, дбаймо 
про майбутнє наших дітей уже сьогодні!

Несанкційовані сміттєзвалища – 
проблема кожного міста

Працівники КП «Дільниця 
благоустрою Рожищенської 
міської ради» замінили старі 
діряві сміттєві контейнери та 
доставили нові.

Відтак, у місті замість старих 
сміттєвих контейнерів поста-
вили 17 нових для ТПВ біля 
багатоквартирних будинків на 
вулиці Незалежності, 72, 10, 12а, 
5, 13а, 43, 95 та 58, Кондратюка, 
10 і 16, Грушевського, 16 та 10, 
Пушкіна, 2.

Також працівники Дільниці 
благоустрою доставили п’ять 
нових сміттєвих контейнерів 
біля багатоквартирних будинків 
на вулиці Незалежності, 55, 67, 
61 та 89, Чехова, 27а.

Наразі виготовляють нові контейнери, аби замі-
нити баки по всьому місті.

Нагадуємо рожищанам, що в місті діє програма 

роздільного збору сміття. Отож, не забувайте його 
сортувати, а також укладати угоду з Дільницею бла-
гоустрою на вивіз ТПВ. Зробимо наше місто чистим 
і гарним!

Робимо місто чистішим разом!

Один із пріоритетних на-
прямків у роботі Рожищенської 
міської ради – відновити вуличне 
освітлення, адже це, насамперед, 
безпека мешканців міста у вечір-
ній і нічний час.

Щоразу встановлюють нові 
мережі вуличного освітлення, 
реконструюють, відновлюють 
і модернізують наявні лінії, 
використовуючи енергоощадні 
технології.

Нещодавно втілили в життя 
ще два проекти. Установили 14 
світлоточок на вулицях Набереж-
на й Сухарєва та 16 – на Макаренка й Дорошенка.

На реалізацію першого проекту з міського 
бюджету було виділено 93 тис. грн, а другого – 109,6 

тис. грн.
Наразі оформлюють документи для під’єднання 

об’єктів до електромережі.

«Засвітяться» ще чотири вулиці

Уже стало доброю традицією напередодні 
релігійного свята Покрови Пресвятої Богородиці на 
базі Комунального опорного навчального закладу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня № 3 м. Рожище» 
проводити волейбольний турнір, присвячений Дню 
захисника України.

Щорічний турнір, який започаткувала Рожищен-
ська міська рада за ініціативи депутата районної 
ради від ВО «Батьківщина» Віталій Ковальчука, має 
на меті показати позитивний вплив спорту на здо-
ров’я та хорошу фізичну форму і заохотити молодь 
до активного відпочинку.

У волейбольному турнірі взяли участь чотири 
команди, сформовані з представників Рожищенсь-
кої ЦРЛ, молоді Рожища, Рожищенського ветеринар-
ного коледжу та підприємців району.

На урочисту частину відкриття турніру прий-

шли рожищенський міський голова 
В’ячеслав Поліщук, віце-президент 
Федерації волейболу у Волинській 
області Сергій Обертас і керівник 
методичного кабінету відділу освіти 
району В’ячеслав Сидорук.

Гості з вітальним словом зверну-
лися до учасників турніру та побажа-
ли командам сили, витримки й гарної 
гри. Керівник ГО «Федерація волей-
болу Рожищенського району» Віталій 
Ковальчук щиро подякував міській 
раді на чолі з В’ячеславом Поліщуком 
за фінансову підтримку спортивного 
заходу та висловив сподівання, що й 
надалі очільник міста підтримувати-
ме спортсменів, які своїм прикладом 

пропагують здоровий спосіб життя. Також висловив 
удячність директорові школи за надане приміщення 
для волейбольного турніру.

Після урочистостей і легкої розминки гравці 
розпочали гру. Усі команди показували хороші ре-
зультати, гарну підготовку та прагнення перемогти.

Майже шість годин спортивний зал був май-
данчиком «запеклого бою». Звісно, як у кожній грі, 
визначили переможців і переможених.

Тож за участь у волейбольному турнірі та третє 
місце дипломи Рожищенської міської ради, кубки 
й медалі отримали наймолодші учасники – молодь 
Рожища, за друге – підприємці району. Почесне пер-
ше місце знову завоювали волейболісти зі стажем 
– представники Рожищенської ЦРЛ.

Відбувся волейбольний турнір, присвячений 
захисникам України

Кожна дитина напередодні Дня Святого Мико-
лая пише листи Чудотворцю з найпотаємнішими 
побажаннями.

Хтось просить ляльку, хтось – новий конструк-
тор, а комусь достатньо мандаринів чи смачних 
цукерок.

Працівники Рожищенської міської ради й досі 
вірять у магію цього свята, у силу хороших справ і 
вчинків. Тому ми приготували для маленьких меш-
канців Рожища подарунки до Дня Святого Миколая 
та запрошуємо дітей віком до 14 років узяти участь 
у конкурсі «Напиши листа Святому Миколаю».

Надсилайте нам листи, малюнки, фото та 
розповідайте про свої добрі справи, які ви зробили 
цьогоріч.

Ваші роботи ми чекаємо до 11 грудня 2018 

року на електронну адресу 32vlasa@gmail.com із 
поміткою в темі «Лист Святому Миколаю». Також ви 
можете принести листи в Рожищенську міську раду, 
кабінет №28 (2 поверх). Малюнок потрібно підпи-
сати (назва малюнка, ім’я й прізвище дитини, вік) та 
подати контактний номер телефону, за яким можна 
буде зв’язатися.

Зверніть увагу, що листи ми опублікуємо 12 
грудня на сайті Рожищенської міської ради. Автори 
найцікавіших і найщиріших листів отримають пода-
рунки до Дня святого Миколая!

Не зволікайте, швиденько хапайте ручку чи гад-
жет і пишіть нам. Святий Миколай цьогоріч щедрий 
до діток, які були слухняними цілий рік і творили 
добро.

Напиши листа Святому Миколаю


