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З вірою – до Бога, з правдою – до людей

«Під лежачий камінь вода не тече!» - секретар Рожищенської міської ради Ірина Гундир

- Ірино Олегівно, на першому засідан-
ні сесії міської ради сьомого  скликання 
більшість депутатів підтримали Вашу 
кандидатуру на посаду секретаря місь-
кої ради. Чому Ви прийняли пропозицію 
стати секретарем міської ради?

- Це, звичайно,  дуже відповідальна 
посада, але разом з тим було приємно, 
що серед 26-ти депутатів міський голова 
зупинився саме на моїй кандидатурі. Це 
було нелегке рішення, тим більше робо-
та в зовсім новій, незнайомій для мене 
сфері. Але це нові можливості – не просто 
спостерігати за життям міста, критикувати 
чиюсь роботу, а мати можливість щось 
змінити на краще.

– Ви вперше стали депутатом? Чим 
зумовлене таке рішення?

- Задумалась над такого роду громадсь-
кою діяльністю, коли стикнулась із пробле-
мами на своїй вулиці, довелось відвідати 
сесію міської ради, коли  представляла 
інтереси жителів своєї вулиці у боротьбі 
з перевізниками піску, які, порушуючи 
обмеження тоннажу, зруйнували дорогу 
по вулиці Промисловій. Це була, в першу 
чергу, цікавість та бажання щось змінити.

– Які цілі та першочергові завдання 
на цій посаді ставили перед собою? Що 
вдалося реалізувати?

- Знаєте, мабуть кожному, хто вперше 
балотується в депутати, здається, що от – 
пройду, і все зміниться! Але в реальності 
все трохи по-іншому. 

Першочергово хотілося кардинальних 
змін в благоустрої нашого міста –  облаго-
родити наші парки, створити зони відпо-
чинку для молоді, дітей. І  зараз поступово 
цей процес починає запускатись. Так, як 
ми добре знаємо, міська рада розпочала 
реконструкцію скверу біля площі Незалеж-
ності, в процесі оновлення клумби біля 
нашого адміністративного приміщення. 
Також планується повне оновлення дитя-
чого майданчика в парку, створення зони 

відпочинку для підлітків. Хочу сказати, що 
такого плану задуми не можна втілити в 
життя самостійно, це лише спільна робота 
депутатського корпусу, міського голови та 
апарату міської ради. 

Саме результатом спільної роботи стало 
втілення в життя ряду нових програм, таких 
як «Безпечне місто» (відновлення відео-
спостереження в місті Рожище), Програма 
підтримки книговидання місцевих авторів 
та ще багато інших.

– Чи вдається Вам знайти спільну мову 
з усіма представниками депутатського 
корпусу, чи є співпраця з міським голо-
вою та заступниками?

- Співпраця з депутатами хороша, адже 
вони не є конфліктними. Завжди вдається 
дійти спільного рішення. Великий мінус 
депутатської роботи те, що це не основне 
місце їх роботи, це громадська діяльність 
і на неї є обмаль часу. Тому на сесіях ми 
намагаємося по максимуму розказувати 
про найближчі плани. Адже саме депутати 
мають донести до своїх виборців про якісь 
зміни, нововведення, роботи, які вико-
нуються міською радою. Депутати часто 
телефонують, запитують, де можна отри-
мати певну допомогу, вирішити проблеми, 
з якими до них звернулися громадяни. 
Відразу видно, хто працює на своєму окрузі, 
а хто - ні.  Щодо міського голови та апарату 
міської ради, то хочу сказати, що спільну 
мову ми знайшли та підтримуємо один 
одного у роботі, допомагаємо.

- Не всі депутати йдуть у раду, аби 
працювати на благо громади. Вони не 
з’являються на засідання постійних депу-
татських комісій та навіть під час черго-
вих сесій. Чи маєте рецепт, як впливати на 
таких обранців?

- Рецепту, звичайно, немає, на такі речі 
має реагувати громада міста. А саме – 
жителі округу, від якого депутат обирався. 
Адже  він має представляти та відстоювати 
в раді саме їх інтереси.

– Що було зроблено за останні півтора 
року?

- Спочатку довелось  дуже багато вчи-
тись, адже для такої роботи потрібно добре 
орієнтуватись у чинному законодавстві, 
яким ми керуємось. Основна робота се-
кретаря ради – це організація сесій міської 
ради. Їх за цей період було проведено 20. 
Мною була підготовлена  Програма під-
тримки книговидання місцевих авторів на 
2016-2017 рр., в рамках якої надруковано 
20 примірників книги «Сторінками історії 
містечка Рожище» Леоніда Козярчука. 
Спільно зі спеціалістами брала безпосеред-
ню участь у розробці  Програми «Безпечне 
місто Рожище» на 2016-2018 рр., завдяки 
якій відновлено відеоспостереження в 
місті.  Серед моїх  обов’язків -  підготовка  
проектів розпоряджень міського голови з 
кадрових та організаційних питань, також 
займаюсь кадровими питаннями праців-
ників апарату міської ради.

Обов’язки  секретаря ради - це чимало 
організаційної копіткої роботи. Я  відвідую 

засідання постійних комісій ради, допо-
магаю головам та секретарям постійних 
комісій оформляти протоколи та рекомен-
дації, сприяю депутатам Рожищенської 
міської ради  у здійсненні їх повноважень.

На жаль, ця робота не надто помітна, 
але вона дуже важлива. За цей час спільно 
з міським головою та активними депутата-
ми велась робота з проблемного питання 
мого округу – вишукувались можливості 
фінансування капітального ремонту зруй-
нованої вантажними автомобілями дороги 
по вул. Промисловій. І деякі результати вже 
є – в цьому році виділено кошти на фінансу-
вання проекту капітального ремонту даної 
вулиці. Цьогоріч, так як і минулого року, 
беру активну участь в організації Дня міста 
Рожище.

– Під час депутатських прийомів люди 
також просять про допомогу?

- Оскільки в раді я працюю на постійній 
основі, то прийомного дня як такого в мене 
не існує. Кожного дня люди приходять з 
питаннями та проблемами, а часто просто 
за консультацією, бо не знають, куди звер-
нутись зі своєю проблемою. Завжди раді, 
коли вдається допомогти.

– Ви досить активна жінка. Де ще бере-
те участь?

- Мені дуже цікаво приймати участь у 
різних творчих проектах, які організовує 
наша місцева молодь. Хоча зараз вільного 
часу обмаль, та намагаюсь допомагати в 
організації різних творчих вечорів, ярма-
рок.  В нашому місті є дуже багато талано-
витих людей і хочеться, щоб містяни, та й не 
тільки, познайомились з їхньою творчістю. 

- Як потрапили на навчання у Євро-
пейську жіночу академію політичного 
лідерства та передвиборчих кампаній? 

- Заповнила анкету і пройшла. Це 
можливість лише для жінок, які представ-
ляють ліберальні партії. В Україні це «Сила 
людей» і «Громадянська позиція Анатолія 
Гриценка» депутатом від якої я є. Бажаним є 
знання англійської. 

Загалом учасниці проекту - це жін-
ки-політики з 6 країн колишнього СНД: 
Вірменії, Грузії, Азербайджану, Молдови, 
України, Боснії і Герцоговини. Хтось працює 
в міністерстві, хтось є депутатом місце-
вої ради чи нардепом. Також серед нас є 
журналісти. З України - шість представниць 
політикуму. Окрім того, що самі навчання 
дуже прикладні, відбувається також коло-
сальний обмін досвідом. Ми, наприклад, 
дізнаємося, як впроваджуються зміни в тій 
чи іншій країні від її представниць.

Для української жінки йти в політику – 
це звичайна річ, а от у Вірменії намір жінки 
балотуватися на посаду міського голови 
викликав хвилю резонансу. Хоча у всіх 
країнах Східної Європи жінок у політиці 
мало. І це є спільною ознакою.

Ще одна спільна проблема - це впро-
вадження реформ. Щоб щось змінилось, 
його треба змінювати докорінно, але цього 
всі бояться. Нам здається, що Україну 
ніхто не помічає, але це не так. Стежать за 

нами. Особливо в Грузії. Частково через 
Саакашвілі. Згадують його реформи, які 
пройшли дуже швидко. Якраз тому, що це 
були докорінні зміни.

Щодо адмінреформи, то в багатьох 
країнах СНД вона відбувається за подібним 
сценарієм. Влада не зацікавлена, усе йде 
так повільно, люди не беруть ініціативу у 
свої руки.

Навчання проходить в три етапи. Два 
уже минули в січні і березні. Вони відбува-
лись у столиці Грузії - Тбілісі. Завершальна 
сесія буде у травні в місті Батумі. Напевне, 
найважливіше, чого нас навчають, - це 
політичне лідерство та персональний 
брендинг. Вчать завжди пам’ятати про те, 
що ти публічна людина, бути відкритим до 
людей, власним прикладом підтверджувати 
свої наміри щодо здорового способу життя 
і боротьби з корупцією, не відмежовуватись 
від світу охоронцями, ніколи не відмовляти 
журналістам щодо коментарів і інше.

Також нас вчать покроково планува-
ти свою політичну кар’єру і разом з тим 
виробляти стратегію діяльності на своєму 
рівні. Кожному з нас потрібно чітко визна-
чати цілі і шляхи їх досягнення, а потім усім 
депутатським корпусом виробити спільну 
стратегію розвитку нашого міста. Згодом 
відповідно до стратегії планується бюджет.

- Які враження від Грузії?
- Виключно позитивні. Дуже відкрита і 

гостинна країна, особливо до українців. На 
вулиці ніхто тобі не відмовить підказати, як 
дістатися у те чи інше місце, які місця варто 
відвідати. Люди ніколи не відвертаються і 
не роблять вигляду, що не розуміють. За-
пропонують підвезти, провести. І зовсім не 
страшно. У супермаркетах багато українсь-
ких продуктів. Вони значно дорожчі, ніж у 
нас, але дуже приємно було це зауважити. 
Рівень життя у них вищий. Мінімальна зар-
плата у Грузії приблизно 600 ларі, це понад 
6000 гривень.

– Які питання плануєте вирішити у 
2017 році?

- Про плани говорити не люблю, тому 
що не завжди вдається втілити в життя все, 
чого б хотілося. Але найближчим часом 
плануємо приділити найбільше уваги бла-
гоустрою міста, в першу чергу – облашту-
ванню нашого центрального парку. І думаю, 
що поступово вдасться перетворити його 
в  зону відпочинку, куди б справді хотіло-
ся приходити. В нашому місті є велика 
проблема із дозвіллям молоді. Хотілося б, 
щоб розвивалася культура, неформальна 
освіта, щоб нас готували не до іспитів, а до 
життя, щоб розвивався спорт.  Якби відбу-
лося об’єднання в громаду, то більше таких 
питань вдалося б вирішити, бо місто мало 
би більше повноважень. А так нині Рожище 
займається здебільшого вирішенням го-
сподарських проблем. Проте, під лежачий 
камінь вода не тече. Треба рухатися вперед! 
Головне, щоб це розуміли не тільки окремі 
люди, а ціла громада.

- Дякую за розмову. 
Розмовляла Ірина Зенц

Дорогі ветерани та мешканці міста!
8 та 9 травня ми відзначаємо День пам’яті та прими-

рення, День Перемоги над нацизмом. Ця перемога діста-
лася нечувано дорогою ціною – ціною мільйонів життів 
наших співвітчизників.

Ми щиро вшановуємо своїх визволителів, які героїчно 
відстояли наше невід’ємне право жити вільно на рідній 

землі, які разом із солдатами антигітлерівської коаліції 
врятували від фашистського рабства країни поневоленої 
Європи.

Крізь полум’я боїв, страждання і смерть, крізь гіркоту 
поразок та непоправні втрати йшов наш народ до великої 
перемоги.

У ці дні ми віддаємо шану всім тим, хто у жорстокій 
битві виборював нашу свободу, хто захищав рідну україн-
ську землю від нацизму.

Нехай нашими неперехідними духовними цінностями, 
нашими найвищими чеснотами стануть священна пам’ять 
і глибока повага до тих, хто пройшов страшну і сувору 
школу війни, хто у повоєнні роки відбудовував зруйновані 
міста та села, хто і сьогодні є для нас прикладом любові до 
Батьківщини, зразком витримки, мудрості й терпіння, щи-
рої віри у щасливе майбутнє нашої незалежної держави.

У серці кожного українця жива пам’ять про мільйони 
мужніх і незламних українців, про їхню жертовність в ім’я 
свого народу та рідної землі. Ми з вдячністю згадуємо 
тих, хто віддав власне життя за щасливе майбутнє своїх 
нащадків.

На жаль, так сталося, що цю знаменну дату ми зустрі-
чаємо зі зброєю в руках. Подвиг ветеранів додає нам сил 
та наснаги у нинішній боротьбі за свободу, незалежність 
та суверенітет України. Ми господарі на своїй землі, 
правда за нами – тож ми знову здобудемо перемогу в ім’я 
процвітаючого майбутнього рідної Батьківщини.

Нинішні захисники України стали гідними спадкоємця-
ми слави воїнів-визволителів. Для них найвищим законом 
буття є і залишиться захист рідної Вітчизни, її свободи і 
незалежності.

Українські воїни продемонстрували усьому світу, що 
здатні захистити державу, зберегти життя мирних грома-
дян.

Ми пам’ятаємо, якою страшною трагедією для україн-
ців була Друга світова війна. Ми пам’ятаємо, що агресора 
зупинили спільними зусиллями об’єднані нації. Ми пам’я-
таємо, що той, хто захищає свою землю, завжди перема-
гає. Ця пам’ять робить нас сильнішими. Вона — запорука 
неминучості нашої перемоги сьогодні.

Слава Україні!
В’ячеслав Поліщук, Рожищенський міський голова
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На двадцятій сесії міської ради прийняли ряд нових Програм

20 квітня відбулася двадцята сесія міської 
ради сьомого скликання під головуванням 
міського голови В’ячеслава Поліщука. З 26 об-
ранців в роботі сесії взяли участь 19 депутатів. 
На порядок денний було винесено 19 питань.

На початку роботи сесії народні обран-
ці розглянули питання «Про затвердження 
програми захисту населення і територій від 
надзвичайних ситуацій техногенного та при-
родного характеру на 2017-2020 роки».

Що саме передбачає дана програма 
депутатам розказав начальник райвідділу 
державної служби з надзвичайних ситуацій у 
Рожищенському районі Андрій Морозович. 

- Дана програма викликана потребою 
забезпечення належного стану цивільного 
захисту на території міста Рожище. Говоримо 
конкретно про місто, тому що тут налічується 
два об’єкти підвищеної небезпеки та два – 
потенційно небезпечних об’єкти. Один з них 
хімічно небезпечний – сирзавод. В зв’язку з 
цим в Програмі передбачено закупівлю дитя-
чих противогазів для ДНЗ № 3, який знахо-
диться на відстані 700 метрів від сирзаводу, а 
дія ураження, у випадку небезпеки, становить 
900 метрів. Окрім цього, останній рік показав 
нам, що таке пожежі в екосистемах, як з ними 
тяжко боротися, тому просимо посприяти у 
виділенні коштів для ДПРЧ на купівлю мото-

помпи та створення матеріального резерву в 
Рожищі, тобто закупити шифер, пісок, щоб все 
було під рукою, - поінформував доповідач. 

Також Андрій Морозович зауважив, що 
протягом 2017 року 50 % усіх пожеж зафіксо-
вані саме в місті. Задля поінформування насе-
лення, рятувальники мають на меті запастися 
агітаційним матеріалом, проводити навчання 
з дітьми та організовувати дні цивільного 
захисту. За словами доповідача, 4 травня 
в НВК №4 відбудеться зональний конкурс 
юних рятувальників, де будуть представленні 
команди з п’яти районів.   

Варто зауважити, що така програма в 
місті запроваджена вперше. Обговоривши 
проблеми рятувальників, депутати виріши-
ли виділити кошти у сумі 87 800 гривень на  
фінансування заходів по місцевій Програмі за-
хисту населення і територій від надзвичайних 
ситуацій техноген-
ного та природ-
ного характеру на 
2017-2020 роки, в 
тому числі виділено 
30 000 гривень на 
купівлю мотопомпи. 
Мотопомпа буде 
придбана на кому-
нальне підприєм-
ство, а рятуваль-
никам надана в 
користування. 

В переліку пи-
тань, які розглядалися на сесії, була програма 
підтримки та збереження об’єктів і майна 
комунальної власності                                     тери-
торіальної громади міста Рожище на 2017 рік. 
Як поінформувала Ірина Попова, ця програма 
прийнята задля порятунку комунального 
майна, а саме дошкільних закладів міста.

- Субвенції, яку виділяє нам районний 
бюджет, ніяк не вистачає на незахищені статті. 
Тому було прийнято рішення розробити 

програму, аби можна було зробити поточні 
чи капітальні роботи. Зауважу, що всі роботи 
були намічені з пропозиції завідуючих, які 
визначили першочергові потреби  у ввірених 
їм закладах. 

Депутати спрямували на виконання да-
ного рішення 220 тисяч гривень. За ці кошти 
планується провести такі роботи: замінити 
вузол обліку газу в топочній ДНЗ №1 (40 
тисяч гривень); відремонтувати  харчоблок в 
ДНЗ №2 (70 тисяч гривень); зробити ремонт 
покрівлі топочної та каналізаційних мереж в 
ДНЗ №3 (60 тисяч гривень); відремонтувати 
підвал в ДНЗ №4 (50 тисяч гривень).   

Під час сесії депутати розглянули та 
внесли зміни до програми  «Благоустрій міста 
- 2017». Зокрема, виділили 182 700 гривень 
на проведення поточного ремонту ліній 
електропередач вуличного освітлення таких 

вулиць міста: Кармелюка, 
Богдана Хмельницького, 
Курбаса, Тичини, Польо-
вої, Виговського, Толстого. 

Також спрямували 100 
000 гривень на встанов-
лення нового дитячого 
майданчика у міському 
парку та погодилися взяти 
участь у співфінансуванні 
з Фондом Ігоря Палиці 
при встановленні дитячо-
го ігрового майданчика 
«Капітошка» в Рожищі 

біля будинків по вул. Незалежності, 12а та 18, 
виділивши 15 000 гривень.

Під час сесії депутати ознайомилися з про-
грамою «Питна вода». Як відомо, водопоста-
чання та водовідведення в Рожищі здійснює 
підприємство ЖКГ. У господарському відданні 
підприємства перебуває мережа протяжністю 
22,9 км, в тому числі вуличні водопровідні 
мережі протяжністю 19,1 км, 5 артезіанських 
свердловин, водонапірна башта. 

- По місту є проблема з питною водою, - 
зауважила головний бухгалтер Ірина Попова. 
– Колонки по місту закрили, через надмірне 
перевикористання води, через що ПЖКГ 
понесло фінансові втрати. Одну колонку біля 
будинку 66 по вулиці Незалежності відкрили, 
встановили лічильник і міська рада буде по 
ньому відшкодовувати витрати підприємству 
ПЖКГ за подану питну воду населенню згідно 
з програмою «Питна вода». Поки що на неї 
закладено 25 тисяч гривень. 

Завдання програми «Питана вода» - 
відшкодовувати витрати ПЖКГ з міського 
бюджету за підйом та транспортування 
води споживачам, що здійснюється через 
водозабірну колонку центрального водопро-
воду по Незалежності, 66 згідно з тарифом, 
затвердженим рішенням виконкому міської 
ради; сприяти стабільній роботі підприєм-
ства ПЖКГ; підвищувати якість послуг, які 
надаються населенню міста, та забезпечува-
ти населення питною водою відповідно до 
санітарно-епідемічних норм.

Внесено зміни до «Програми охорони 
навколишнього природного середовища». 
Зокрема, на виготовлення проекту встанов-
лення водоохоронних зон та прибережної 
захисної смуги річки Стир у сумі 17 000 гри-
вень та виготовлення двох паспортів водного 
об’єкта (ставків, так званих «Кубаней»)  по 19 
000 гривень кожен. 

- Без паспортів ми не маємо можливості 
винести дане питання на конкурс для отри-
мання права брати в оренду, - прокоментував 
дане рішення В’ячеслав Поліщук. 

Вцілому видаткова частина міського 
бюджету збільшилася на 752 900 гривень: в 
тому числі видатки загального фонду у сумі 
622 900 гривень та спеціального фонду -  130 
000 гривень. 

Також на сесії розглянули ряд земельних 
питань.

Голови Рожищенських ОСББ навчалися у Луцьку

Для представників ОСББ міста Рожища 
міський голова В’ячеслав Поліщук організував 
навчальну поїздку до Луцька з метою перей-
няти досвід від луцьких колег, які вже кілька 
років поспіль успішно хазяйнують у своїх 
будинках.

Участь у турі взяли чотири голови правлін-
ня об’єднань співвласників багатоквартирних 
будинків. Зокрема, Зоряна Чирук, голова 
ОСББ «Чайка, 3» (вул. Чайковського, 13), Світ-
лана Гарах, голова ОСББ «Соняшник-1» (вул. 
Марка Вовчка, 14), Віталій Луць, голова ОСББ 
«Кудрявий» (вул. Драгоманова, 9а) та Олек-
сандр Мазелюк, голова ОСББ «Тихий дворик» 
(вул. Сухарєва, 41).

Захід пройшов у два етапи. Спершу 
учасники навчальної поїздки відвідали два 
багатоквартирні будинки, які належать ОСББ, 
що впровадили енергоефективні заходи за 
схемою співфінансування.

Рожищенські голови ОСББ мали нагоди 
побачити на власні очі, як луцьким співвлас-
никам вдалося докорінно модернізувати 
старенький гуртожиток, встановивши індиві-
дуальний тепловий пункт (ІТП), скористав-
шись Держпрограмою з енергоефективності 

– утеплити будинок.
За твердженням Голови асоціації 

ОСББ «Лучани» Юлії Сабатюк, отеплив-
ши будинок, мешканці однозначно у 
виграші – оскільки вже зараз сплачують 
за тепло в рази менше, аніж по загаль-
номіському тарифу. Також пані Юлія 
наголосила, що не варто забувати, про 
те, що теплоносій тільки дорожчатиме, 
чого не скажеш про гривневий кредит.

АОСББ «Лучани» вразила рожищан 
не тільки модернізованою системою 
опалення в будинку, але й напрочуд чи-
стим під’їздом, сходинковою кліткою і… 

петриківським розписом стін. Це, безумовно, 
говорить про те, що 
в будинку є толко-
вий господар.

Пані Юлія з 
радістю поділилася 
з рожищенськими 
гостями секретами 
спільного управ-
ління. На прикладі 
одного із луцьких 
будинків пока-
зала розрахунок 
ремонтного фонду 
для встановлення 
енергозберігаючих вікон та утеплення будин-
ку. А також обіцяла при потребі допомогти 
головам рожищенських ОСББ.

 Другий будинок, який відвідали учасники 
навчального туру, належить ОСББ «Явір-
2011», який у Луцьку називають «Будинок-ви-
шиванка». Це ОСББ освоїло за державною 
програмою з енергоефективності найбільший 
в Україні кредит – майже 2 мільйони гривень. 
І отримало на додачу до теплої та гарної 

оселі чимало бонусів: погашення відсотків за 
позикою із міського бюджету і повернення 
півмільйона, витраченого на матеріали. Нині 
цей будинок – ошатна багатоповерхівка з 
новими вікнами і трафаретами-вишивками на 
фасаді. А раніше це було занедбане примі-
щення колишнього гуртожитку, побудоване у 
1963 року. Люди розуміли: якщо не вдатися до 
швидких радикальних заходів, то можна зали-
шитися без даху над головою. І таки знайшли 
вихід із ситуації: нині типова хрущовка стала 
не лише привабливішою, а й теплою в пря-
мому розумінні слова. Про те, як проводився 
ремонт у цьому будинку розповів представ-
ник фірми Ceresit Роман Грищук. Також він 

наголосив, що 
їх фірма безко-
штовно здійснює 
енергоаудит та 
за лічені секунди, 
визначить, чому 
будинок втрачає 
тепло.

У другій ча-
стині навчального 
туру, рожищани 
мали нагоду 
поспілкуватися з 
представниками 

фірм, які продають утеплювачі для будинку та 
отримати вичерпні відповіді на свої запи-
тання від президента Волинського Інституту 
Підтримки та розвитку Громадських ініціатив 
Петра Лавренюка.

Також Петро Петрович, переконливо 
довів, що банківські кредити на енергоефек-
тивність – чи не найвигідніше капіталовкла-
дення нині, коли іще й держава та місцева 
влада допомагає в цих справах.  Що підтвер-

див й Рожищенський міський голова В’ячес-
лав Анатолійович, нагадавши присутнім, що 
в місті діє «Програма сприяння діяльності та 
розвитку ОСН, в т.ч. ОСББ міста Рожище на 
2017-2020 роки», яка має на меті  відшкоду-
вання відсотків за залученими кредитами 
ОСББ, що спрямовані на енергомодернізацію 
будинків.

Петро Лавренюк зауважив, що тарифи на 
опалення постійно зростають, а, враховуючи 
інфляцію, цей процес буде продовжуватись 
й надалі.  Але є спосіб зменшити витрати на 
тепло.

Урядова програма «теплих» кредитів руй-
нує міф про те, що енергоефективність – це 
дороге задоволення, на окупність якого треба 
чекати роками.  Механізм співфінансування 
енергоефективних заходів - з державного, 
обласного чи місцевого бюджетів - дає змогу 
населенню швидко провести енергомодер-
нізацію житла з мінімальними власними 
капіталовкладеннями й на виході отримати 
зменшені комунальні рахунки.

Присутніх також цікавило, як працювати 
з боржниками. Експерти розповіли, що якщо 
хтось не платить, то справа передається юри-
стам і подається у суд. Також варто відправ-
ляти листи до їх роботодавців чи шукати інші 
законні способи впливу.

«Гратися з такими речами не можна, 
потрібно бути жорсткими, адже байдужість 
породжує проблеми в майбутньому. І якщо не 
боротись з боржниками їх буде ставати все 
більше», – наголосив Петро Лавренюк.

На завершення голови ОСББ зустрілися 
з представником Укргазбанку, аби дізнатися 
про кредити.

Ірина Зенц

У місті встановили криті автобусні зупинки
Для того, аби люди, чекаючи автобус, 

могли сховатися від дощу чи сонця, або ж 
просто присісти, у місті встановили 11 критих 
автобусних зупинок.

Криті зупинки виготовили на МПП «Дель-
та» (підприємець Володимир Безверхий) ще 
минулого року. За виконані роботи з міського 
бюджету сплачено 93 500 гривень.

На початку квітня, як тільки погодні умови 
дозволили проводити роботи, встановленням 
зупинок зайнялися робітники ПП Петручика, а 
працівники  КП «Дільниця благоустрою міської 
ради» попереносили знаки зупинки громадсь-
кого транспорту.

Зауважимо, зупинки розмістили в тих місцях, які визначили члени виконкому разом 
із поліцією, максимально дотримуючись правил дорожнього руху.   

Дитячий майданчик «прибрався» у веселкові кольори
Працівники КП «Дільниця благоустрою міської 

ради» оновили дитячий майданчик в парку біля 
Обеліска Слави.

Комунальники вкотре відремонтували дитячу 
гірку, полагодили лавки, облагородили територію, 
завезли пісок на площадку та розфарбували май-
данчик різноманітними веселковими кольорами. 
Зауважимо, що роботи на цьому не припиняються.

Безумовно, новоприкрашена дитяча площадка 
надихатиме малечу якомога більше проводити часу 
не за комп’ютером, а на свіжому повітрі, розвиваю-
чи свою активність.

Хочеться вірити, що такий гарний вигляд 
дитячий майданчик матиме довго і ні у кого не під-

німеться рука знову поламати гірку, чи відпиляти (як це вже не раз робили, - авт.) гойдалку. 
Цінуймо те, що маємо!
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Про виконання заходів, щодо покращення благоустрою та санітарно-екологічного стану м. Рожище

Для підвищення рівня благоустрою та 
санітарно-гігієнічного стану території міста, 
утримання покриття вуличного – дорожньої 
мережі у належній чистоті підприємством КП 
«Дільниця благоустрою Рожищенської міської 
ради» було розроблено ряд заходів для наве-
дення належного порядку.

Постійно проводиться посилена робо-
та по вивезенню накопиченого піску, який 
використовувався для зимового утримання 
дорожньо-мостового покриття вулиць міста, 
а також наносів ґрунту з незакріплених рос-
линністю газонів і клумб. Фактично підприєм-
ством на даний час вивезено 132 куб.м. піску.

Також здійснюються роботи по збиранню 
та вивезенню сміття від узбіччя доріг та при-
леглих до них парканів, газонів.

Проведено ряд робіт по видаленню 
сухостійних дерев у кількості 77 шт, які 
загрожували життю та майну міста. Виконані 
роботи по формуванню крони та обрізання 
гілок дерев та кущів на вул. Незалежності, вул.  
Грушевського, вул. 1 Травня та вул. Привок-
зальній.

Посаджено 136 дерев уздовж вулиці 
Шевченка, на ділянці від КНС№2 до ТРЦ «Фата 
Моргана» та в парку біля міської ради. Також у 
парку посадили 155 декоративних куща.

 Підприємством на даний час вивезено з 
міських кладовищ та стихійних сміттєзвалищ 
287 куб. м. накопиченого сміття на що було 
витрачено 27,5 тис. грн. для придбання пали-
во-мастильних матеріалів.

Також були проведені роботи по впо-
рядкуванню клумб, обеліска, пам’ятників, 
братських могил, інших місць поховання за-
гиблих захисників Вітчизни на території міста 
Рожище (міський парк, вул. Селянська, вул. 
Пирогова, вул. О.Степанюка, вул. К. Шилокад-
зе, вул. Незалежності).

Вивозяться залишки зрізаної деревини з 
«Старого» кладовища м. Рожище.

Проведено роботи по очищені дренажної 
та зливної системи відстійників, зливо-зби-
ральних колодязів для приймання дощової та 
талої води в кількості 9 шт.

Для поліпшення санітарно-екологічного 
стану міста Рожище підприємством уклада-
ються договори по наданню послуг з вивезен-

ня твердих побутових відходів, як від меш-
канців комунального сектора так і мешканців 
приватних садиб.

Для вивезення ТПВ від багатоквартирних 
будинків підприємство постійно використо-
вує один сміттєвоз, а саме КО-413 на базі ГАЗ-
3307, у випадку несправності одного з них 
застосовується трактор МТЗ-82 з причіпом, 
КАМАЗ-5511 та екскаватор ЕО-2628. На даний 
час укладено 1562 договори, що охоплює 
3320 мешканців.

Від приватного сектора для вивезення 
твердих побутових відходів згідно графіка 
надання послуг, задіяно дві одиниці техніки 
ГАЗ-САЗ 53Б та ГАЗ-САЗ 3507. Із приватним 
сектором підприємством укладено 3162 дого-
вори, що охоплює 5892 населення.

В загальному укладено 4724 договорів з 
9212 населення (62,2 %)

Під час місячника благоустрою від меш-
канців багатоквартирних будинків та населен-
ня приватного сектору вивезено 832,0 м3 ТПВ 
на полігон твердих побутових відходів, який 
розташований в Брищі.

Також замінено лампи вуличного освіт-
лення в кількості 300 шт. на енергозбергіючі 
Torch-30, що дає зменшення використання 
електроенергії та економію коштів місцевого 
бюджету.

Для утримання належного санітарного 
стану міста в весняно-літній період, при наяв-
ності коштів підприємство планує проводити 

наступні заходи: регулярно очищати від сміт-
тя території міста; впорядкування обеліска, 
пам’ятників, братських могил, інших місць 
поховання загиблих захисників Вітчизни на 
території міста Рожище (міський парк, вул. 
Селянська, вул. Пирогова, вул. О.Степанюка, 
вул. К. Шилокадзе, вул. Незалежності); впоряд-
кування дитячих та спортивних майданчиків; 
встановлення та заміна контейнерів для збо-
ру ТПВ; впорядкування території кладовищ; 
проводити прибирання прибережних смуг та 
рік і водоймищ від сміття, розчистку та впо-
рядкування водних об’єктів; привести в на-
лежний санітарний стан полоси відводу доріг 
і зупинки; проводити заходи по виявленню та 
ліквідації стихійних сміттєзвалищ; роботи по 
ліквідації ямковості на комунальних дорогах 
міста з нанесення дорожньої розмітки та 
відновленням дорожніх знаків; грейдеруван-
ня вулиць з грунтово-щебеневим покриттям; 
реконструкцію освітлювальних мереж по 
вулицях міста із заміною існуючих ламп на  
енергозберігаючі; постійно проводити роботи 
по скошуванню трав’яного покриття на 
скверах, вулицях, парках, кладовищах міста; 
провести упорядкування існуючих клумб та 
висадити нові квіти на пл.. Б.Хмельницького 
та по вул. Незалежності.

Юрій Міщук, 
начальник КП «Дільниця благоустрою 

Рожищенської міської ради»         

Право учасників АТО на достроковий вихід на пенсію
Відповідно до п. 3 Заключних положень Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» учасни-
ки бойових дій користуються правом дострокового виходу на 
пенсію.

Так, військовослужбовці, особи керівного і рядового скла-
ду органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях, а 
також стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва, 
одержаних під час захисту Батьківщини або при виконанні інших 
обов’язків військової служби (службових обов’язків), або внаслі-
док захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті або 

виконанням інтернаціонального обов’язку, мають право на призначення дострокової пенсії за віком після 
досягнення чоловіками — 55 років, жінками — 50 років і за наявності страхового стажу не менше 25 років 
для чоловіків і не менше 20 років для жінок.

Таким правом користуються дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки військо-
вослужбовців, осіб керівного і рядового складу органів внутрішніх справ, які загинули під час проходження 
військової служби або виконання службових обов’язків, або після звільнення зі служби, але внаслідок пора-
нення, контузії, каліцтва, отриманих при виконанні обов’язків військової служби, захворювання, пов’язаного 
з перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи або виконанням інтернаціо-
нального обов’язку.

Документом, що підтверджує статус учасника бойових дій, є посвідчення учасника бойових дій.
А також (на підставі Постанови Кабінету Міністрів від 16 лютого 1994 р. № 94): посвідчення учасника війни; 

свідоцтво про право на пільги; посвідчення (за наявності штампа «Україна. Учасник бойових дій»); довідки, 
видані органами Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, державної служби спеціального зв’яз-
ку та захисту інформації, Міністерства надзвичайних ситуацій, Служби безпеки, Служби внутрішньої розвідки, 
Управління державної охорони, Міністерства закордонних справ.

Сергій Лясковський

Ще з минулого 
року в Рожищен-
ській міській раді 
планувалися робо-
ти з розчистки во-
довідвідної мережі 
поблизу вул. Січо-
вих Стрільців. Була 
виготовлена про-
ектна документація, 
але виконання 
робіт затягувалося 
через  відсутність 
спеціалізованої 
техніки.

А цьогоріч, у квітні, за ініціативою громадян та за сприяння депутата 
облради, підприємця Сергія Котюка, який допоміг необхідною технікою, було 
виконано заплановані роботи.

В результаті - розчищено русло та облагороджено ще одну невелику водо-
йму в місті.

Хотілося б, щоб господарі, які проживають неподалік, не захаращували 
її. Адже ця водойма може стати хорошим місцем для відпочинку рожищан та 
заповзятих рибалок. 

До слова, з ініціативи рожищанина Федора Покидька, ставок уже зарибни-
ли.

Активна громада – шлях до вирішення проблем

Громада Рожища за чистоту та порядок

Минули зимові холоди, а весняне тепло 
пробуджує все живе від довгого зимового сну 
– отже настав час прибрати землю, аби весня-
на зелень привітно 
усміхнулася всім.

Ініційована 
Рожищенською 
міською радою за-
гальноміська толока 
в рамках місячника 
благоустрою хоча 
й не скликала всіх 
рожищан, але при-
несла багато користі 
для Рожища.

Долучилися 
до колективного 
очищення міських 
територій працівники Рожищенської міської 
ради, РДА, рожищани та депутати, зокрема, 
Тетяна Панасюк, Григорій Козакевич, Вадим 

Зінгель, Олек-
сандр Дулюк, 
Володимир 
Паламар та Юрій 
Потрапелюк.

Розподілив-
ши територію, 
дружно пра-
цювали всюди. 
Колектив міської 
ради на чолі з 
міським головою 
В’ячеславом 
Поліщуком та 
депутати упо-
рядковували площу Незалежності, парк біля 
обеліска Слави, висаджували дерева та  обла-
городжували квітники поблизу міськради.

Не оминули увагою й забруднений після 
зими ставок: повитягали бруд, позагрібали, 
зібрали пляшки, навіть дістали старе колесо з 
водного плеса.

В парку висадили нові дерева, які презен-
тував підприємець Сергій Новосад: берізки, 
райські яблуні та мигдаль. За ініціативою 
секретаря міськради Ірини Гундир та керівни-

ка ГФ «Мистецький фор-
пост» Віталія Шевченка 
посаджено бузкову алею, 
яка в майбутньому безу-
мовно стане прикрасою 
міського парку. А понад 
ставком Олександр 
Дулюк та голова На-
ціонального Корпусу 
Рожище Ірина Ющук 
висадили верби.

Хочеться вірити, 
що парк з кожним 
роком ставатиме все 
красивішим, а люди, 

які полюбляють там відпочивати - культур-
нішими. Бо яким би ти не був оптимістом, 
а поглянеш на «розмальовані» лавочки, і 
руки опускаються.

Рожищани, які нині стоять на обліку в 
Рожищенському центрі зайнятості, взялися 
прибирати об’їзну 
Рожища і справили-
ся з цим завданням 
теж на славу. А пра-
цівники райдержад-
міністрації на чолі 
з головою Інною 
Гайворонською 
привели у відповід-
ний санітарний стан 
прилеглу до держ-
будівлі територію, а 
також прибирали в 
парку поблизу річки 
Стир. До слова, цю 
територію особ-
ливо полюбляють 
рожищани, які, мабуть, про слово «культура» 
взагалі не чули.

Та найбільшу територію цього дня прибра-
ли християни протестантських церков (пред-
ставники п’ятидесятницьких, баптиських, 
адвентиських релігійних громад) - біля рожи-
щенської автостанції. Тут працювали усі: від 
малого до старого. Більше того, вони не тільки 

зібрали сміття та позагрібали, 
а ще й кущорізами повиріза-
ли кущі, пообрізали дерева. 
Словом, зараз автостанція 
«дивиться» на рожищан нови-
ми очима, а водойма поблизу, 
мабуть, вперше визирнула на 
світ.

Об’єднані зусилля, націлені 
на благоустрій, естетичне 
оформлення та озеленення те-
риторії, безумовно, принесуть 
свої результати. Головне не 
бути байдужими та дбати про 
красу і чистоту рідного краю. 
Адже ніхто за нас не наведе 

порядок на нашій землі.
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Напередодні Великодня на площі Неза-
лежності в місті Рожище була встановлена 
найбільша в Україні великодня писанка, 
виготовлена з дерева.

Ідея зробити дерев’яну писанку нале-
жить керівнику ГР «Мистецький форпост» 
Віталію Шевченку та вихованцям зразкової 
студії «Етюд» Рожищенського БДТ.

За словами Віталія Шевченка, рожищен-
ська писанка створена із дерева, заввишки 
2 метри 50 сантиметрів, є найбільшою не 
тільки в Україні, а й у світі.

Проте реєструвати свій виріб в Книзі ре-
кордів України майстри не поспішають, адже на це треба чималі кошти. Краще їх витратити 
на виготовлення наступних інсталяцій.

Долучилися до нанесення останніх штрихів на великодній писанці Рожищенський місь-
кий голова В’ячеслав Поліщук та священики Василь Шняк та Дмитро Теравський.

Після встановлення виробу отець Василь освятив писанку та висловив надію, що вона 
радуватиме рожищан під час Великодніх свят та нагадуватиме світлу радість Пасхи Христо-
вої й перемоги добра над злом.

Щиро дякував майстрам за такий подарунок до Великодня міський голова В’ячеслав 
Поліщук. Він висловив надію, що це не останній витвір зразкової студії «Етюд» та Віталія 
Шевченка, який подивує не тільки громаду міста й району, а й всієї України.

Отець Дмитро зауважив, що писанкарство в нашій країні дуже розвинене і українці 
роблять писанки, використовуючи різні матеріали. Писанка є історією нашої країни та її 
символом. Саме це є свідченням того, що люди люблять Бога і люблять присвячувати Йому 
своє мистецтво.

«Дякую усім, хто долучився до виготовлення писанки, а особливо співвласникам фірми 
«Цунамі» Володимиру Вдовенку та Наталії Деричинській, котрі виділили кошти на її ство-
рення, Вадиму Демкову та дітям, які допомагали майструвати цю інсталяцію», - підсумував 
Віталій Шевченко.

Найбільшу в Україні писанку з дерева встановили 
у Рожищі

Рожищенський міський голова 
В’ячеслав Поліщук вручив праців-
никам Рожищенського відділення 
поліції Ківерцівського відділу поліції 
ГУНП у Волинській області два відео-
реєстратори.

- У міській раді функціонує 
Програма «Безпечне місто Рожи-
ще» на 2016–2018 роки. Її метою є 
підвищення ефективності роботи 
органів внутрішніх справ щодо 
забезпечення громадського поряд-

ку, профілактики злочинності, боротьби з нею, охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян міста та посилення взаємодії з органами місцевого самовряду-
вання у протидії всім формам злочинності, – пояснює В’ячеслав Поліщук. – У межах 
фінансування даної програми було закуплено 6 відеокамер та відеореєстратор 
для запису та відображення ситуації на вулицях міста.

Побудована захищена єдина локальна мережа між Рожищенською міською ра-
дою та районним відділенням поліції для внутрішньої передачі даних, встановлено 
відеокамери та обладнання для безперервного запису даних. Також ми закупили 
два нагрудні відеореєстратори за рахунок міського бюджету вартістю близько 16 
тисяч гривень, які, надіємось, стануть у пригоді правоохоронцям при виконанні 
службових обов’язків».

За словами інспектора СГРПП, старшого лейтенанта Юрія Матюшка, беззапе-
речно, нагрудні відеокамери дуже потрібні, адже дадуть змогу фіксувати право-
порушення як адміністративного, так і кримінального характеру, документувати 
доказову базу. Словом, буде легше довести злочин у суді.

- Хочеться висловити слова вдячності за розуміння, співпрацю міській раді, 
депутатському корпусу за прийняте позитивне рішення щодо наданої допомоги 
для відділення поліції. Це, зокрема, стосується й встановлення відеокамер по місту 
Рожище, а також і сьогоднішньо-
му подарунку - камерам відео-
фіксації правопорушень, які, до 
слова, у нас з’явилися в одних із 
перших на території Волинської 
області. Ці пристрої, безумовно, 
стануть нам в пригоді. Сподіває-
мось на подальшу співпрацю 
з депутатами міської ради та 
міською владою заради безпеки 
громадян, – зауважив начальник 
Рожищенського відділення полі-
ції Ківерцівського відділу поліції, 
підполковник поліції Олександр 
Басалик.

Надіємось, можливість знімати на місці злочину буде утримувати людей від 
правопорушень різного характеру.

Міська рада та поліція: співпраця заради 
безпеки рожищан

Вихованці зразкової студії 
ДПОМ «Етюд» Рожищенського БДТ 
на чолі з керівником Віталієм Шев-
ченком зробили чергову корисну 
справу – оновили придорожній 
вказівний знак «Рожище».

Ці невтомні майстри пензля 
ніколи не сидять без діла. Зважаю-
чи на те, що в Рожищі оголошено 
місячник благоустрою, вирішили 
його провести з користю для міста 

- вдруге пофарбувати вказівний знак «Рожище».
Всі ми любимо своє місто. Тому й в’їздний знак повинен показувати гостям, що тут жи-

вуть справжні господарі.
Майже чотири години невтомної праці - і «Рожище» засяяло яскравими кольорами на 

фоні блакитного неба.
Віталій Юрійович дякує Рожищенській міській раді та відділу освіти та молоді Рожищен-

ської РДА за закуплені матеріали.
Приємно дивитися на активну молодь, яка свою енергію витрачає на корисну справу 

заради краси свого міста та людей, які у ньому живуть. 

Рожищенська молодь оновила «Рожище»

Справжній спорт – поняття куди ширше за просто тренування та перемоги на 
змаганнях. Спорт - це особливий зв’язок між тренером та вихованцем, це коли 
один живе в іншому. І не лише в спортивному залі. Такий зв’язок свого часу існував 
між тренером Рожищенської жіночої команди з волейболу, вчителем фізкультури 
ЗОШ № 3 м. Рожище Петром Івановичем Біляшевичем та його вихованцями.

Народився Петро Біляшевич 24 листопада 1944 року. Спортом цікавився ще з 
дитинства. Навчався в Кам’янець-Подільському педагогічному інституті на факуль-
теті фізичного виховання. Рожищани добре пам’ятають цього скромного, порядно-
го чоловіка як тренера з волейболу Дитячої юнацької спортивної школи, а згодом 
її директором. Коли працював у ДЮСШ, то паралельно тренував жіночу збірну 
району, яка неодноразово перемагала на змаганнях. Безсумнівно, всі, хто навчав-
ся в Рожищенській школі №3,  назвуть Петра Івановича одним із найулюбленіших 
вчителів. Бо його неможливо було не любити. Здавалося, в його особі поєдналися 
всі людські чесноти та інтелігентність справжнього вчителя. 

Турнір в пам’ять Петра Біляшевича був започаткований у 2011 році. Цьогоріч 
він відбувся втретє. Чотири команди - ЦРЛ, освіти, підприємців та Рожищенського 
ветколеджу - перед грою хвилиною мовчання вшанували пам’ять тренера. А сам 
гра виявилася напрочуд гарною та інтригуючою. 

Переможцями та призерами турніру стали: 1 місце - Рожищенський ветколедж, 
2 місце – підприємці, 3 місце – освіта, 4 місце – ЦРЛ.

Грамоти «Найкращий захисник турніру» отримала Ірина Коваль (Рожищенський 
ветколедж), а «Найкращий нападник» – Владислав Гром (команда підприємців). 
Грошові нагороди дісталися командам, які зайняли призові місця. Від ГО «Федера-
ція волейболу Рожищенського району» ЗОШ № 3 отримала волейбольний м’яч.

До організації змагань долучилися міський голова В’ячеслав Поліщук, ГО 
«Федерація волейболу Рожищенського району», сім’я Петра Біляшевича і депутат 
обласної ради Василь Столяр.

Приємно, що пам’ять про світлу людину продовжує жити в серцях рожищенців!

Людина жива до тих пір, поки жива пам’ять про неї

Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв 
«Зірковий грамофон талантів 2017», що проходив у 
місті Лева 21-23 квітня, зібрав багато талантів різно-
го віку як з України, так і з-за кордону. 

Організатором фестивалю-конкурсу була ВГО 
«Європейська фестивальна-концертна молодіжна 
ліга» при підтримці та участі Департаменту культу-
ри, КП «Агентства по обслуговуванню театральної 
та концертної діяльності», Міністерства освіти та 
науки України та Продюсерського Центру Заслуже-
ного артиста естрадного мистецтва України Ігора 
Нетлюха «DS SOUND» на рахунку яких десятки 

конкурсів-фестивалів як всеукраїнського, так і міжнародного маштабу.
Учасником конкурсу в категорії «Професіонали» був дует з Рожища у складі талановитих 

вокалісток Людмили Семери та Лілії Мартинюк. 
Варто зазначити, що оцінювало майстерність конкурсантів журі, до складу якого увійш-

ли народні, заслужені артисти України та видатні працівники культури. 
Виконавши два різножанрових твори, учасниці дуету отримали найвищі бали, які й ста-

ли вирішальними. Наших землячок запросили взяти участь у гала-концерті, який проходив 
23 квітня у Палаці культури міста Львова. Саме тут відбулося нагородження найкращих 
учасників конкурсу. 

Емоційність виконання, витонченні голоси Людмили та Лілії не залишили байдужими ні 
суддівську братію, ні глядачів, яких на гала-концерті було безліч. І, як результат, дует визна-
но переможцем фестивалю «Зірковий грамофон талантів 2017» у номінації «Професіона-
ли».

 «Приємно, що такі видатні люди оцінили нас найвищою нагородою. Хоча ми й були 
впевнені у своїх силах, але, чесно, не очікували, на перемогу», - зауважує Лілія Мартинюк.  

Як зазначають талановиті рожищанки, пісня для них - більше, ніж робота. Пісня – це їх 
життя. 

«Маємо велике бажання і надалі працювати і самовдосконалюватися. Є багато енергії та 
задумів, натхнення та бадьорості. А найбільшою нагородою для нас є підтримка слухачів, 
щирі оплески, сльози та слова вдячності», - зауважують учасниці гурту. 

Також на цьому ж фестивалі у своїй віковій категорії «срібло» здобули вихованки 
Рожищенського будинку дитячої творчості - вокальний дует «СвітАна» у складі Анастасії та 
Світлани Поліщуків (керівник Людмила Семера).

Щиро вітаємо рожищанок з перемогою. Здоров’я, наснаги та подальших успіхів у твор-
чій діяльності. Ви -  гордість нашого міста!

Рожищанки здобули «золото» та «срібло» на 
міжнародному фесті


