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ДАРУВАТИ ЖИТТЯ ЛІСУ –
СПРАВА БЛАГОРОДНА

У неділю ми голосуватимемо не тільки за Президента, а й за мир в
державі, цілісність України, її успішний розвиток.
Не продайтеся, не злукавте, не зрадьте самому собі, державі.
Україна починається з кожного з нас. Слава Україні!

ОПИТУВАННЯ: 84% УКРАЇНЦІВ
ЗБИРАЮТЬСЯ ЙТИ НА ВИБОРИ

З

а даними дослідження, проведеного 5-14
березня, 84% українців будуть брати
участь у виборах президента України 31
березня.

Про це свідчать результати спільного опитування
КМІС, Центру Разумкова та Соціологічної групи Рейтинг.
Зокрема, 53% опитаних заявили, що однозначно підуть голосувати на вибори, а ще 31% респондентів сказали, що, шивдше за все, голосуватимуть 31 березня, ще 5% заявили, що їм "важко відповісти".
Водночас, 8% опитаних сказали, що однозначно не підуть на президентські вибори, а
3% відповіли, що вагаються, але налаштовані не йти на вибори.
Нагадаємо, у 2014 році, за даними ЦВК, явка виборців на позачергових виборах президента України склала 60,29%.

ВИБОРИ-2019:

до охорони порядку залучать
майже 135 тисяч правоохоронців

У

день виборів президента України 31 березня по всій країні працюватиме 134 381 правоохоронець.

Про це заявив під час брифінгу глава МВС Арсен Аваков.
"У нас буде задіяно у дні голосування 134 381 співробітник МВС по усіх напрямках
виборчого процесу. Маємо впевненість, що цей процес буде гарантовано забезпеченим
зі сторони правоохоронної системи", - запевнив міністр.

Увага!

Працює «гаряча» телефонна лінія «НВ»!
Якщо у вас є цікава інформація, актуальна новина, наболіла
проблема або запитання, звертайтеся на «гарячу» лінію «НВ» 9-04-97.

Давайте разом творити інформаційний простір міста!

К

ажуть, кожна людина має посадити дерево. А що, як посадити
ліс? Юним лісівникам цей день запам’ятається на все життя, бо
ж садили не один саджанець… Через 5-7 років тут можна буде
побачити справжній ліс.

7 СТОР.

ВЛАДА

ДОЛЕНОСНЕ РІШЕННЯ:
КОЖЕН ГОЛОС БУВ НА
ВАГУ ЗОЛОТА

26

березня місцеві обранці зібралися на 53 (позачергову)
сесію Нетішинської міської ради. Приводом до її скликання були питання, що стосувалися міської програми
«Муніципальне житло м. Нетішина на 2017-2027 рр.». Загалом депутати
розглянули 7 питань, з усіх прийняли позитивні рішення. Проте у ході
їхнього розгляду не все було так гладко…
2 СТОР.

ПЕРЕХОДИМО НА ЛІТНІЙ ЧАС

Щороку українці переходять на літній
час в останню неділю березня, а на зимовий – в останню неділю жовтня. Тож цього
року годинники переведуть в ніч з 30 на 31
березня о 3-ій ранку на одну годину вперед.
А це означає, що спати будемо на годину
менше.
Перехід здійснюють згiднo з постанoвoю
Кабінету мiністрів України № 509 вiд 13
тpавня 1996р. "Пpо поpядок числення часу
нa теpиторії України".
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СПІВАЛИ, ВЕСНУ ЗАКЛИКАЛИ

березня, у День сорока святих мучеників, за народним звичаєм, пекли «жайворонків» з тіста і зустрічали пташок з
вирію піснями і примовляннями. Напекли «жайворонків» й учасники зразкового фольклорного ансамблю «Роксолана» і закликали весну.
Саме з веснянок і розпочав свій звітний концерт зразковий
фольклорний ансамбль «Роксолана» (керівник Ірина
Кирилюк, концертмейстер Ігор Костенко), учасниками
якого є діти від 4 до 18 років. Основний напрямок роботи «Роксолани» - вивчення українських народних
пісень. Окрім пісень весняного циклу, діти вивчають
колядки, щедрівки, купальські, троїцькі, обжинкові, а
також ліричні, козацькі, жартівливі пісні. Знайомляться й з народними забавами, іграми, танцями.
Вже традиційними у місті стали Андріївські вечорниці, на які учасники ансамблю запрошують щороку
шанувальників народних традицій та звичаїв. У 2018
році вперше започаткували фольклорний фестиваль
«Нетішинські гостини», на який запросили творчі колективи із сусідніх регіонів. «Роксолана» - активний
учасник обласних, всеукраїнський і навіть міжнародних конкурсів. Дійство «Дівочі вечорниці» принесло
їм впевнену перемогу на обласних оглядах-конкурсах «Доторкнися до душі свого народу» та «Стелися,
барвінку». Фрагмент вечорниць запропонувала старша група
ансамблю і під час звітного концерту.
Того вечора одну за одною жартівливі пісні дарували наймолодші учасники колективу і вражали своєю яскравою виконавською майстерністю.

Без «Роксолани» не обходиться жоден міський захід. «Беруть» глядача своїм автентичним співом. Здається, що їхнє
багатоголосся не залишає жодного байдужого в залі
Творчий наставник колективу вдячна дітям і їхнім батькам
за плідну працю, любов до української пісні і популяризацію
народних звичаїв і традиції. Пані Ірина переконана, що вони
обов’язково передадуть це надбання своїм дітям.
Завершальним акордом вечора стала найулюбленіша пісня

7
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Дарувати життя
лісу – справа
благородна

(Продовження. Поч. на 1 стор.)

Весняна лісокультурна кампанія 2019 року набирає
обертів. 21 березня у Міжнародний день лісів стартувала Всеукраїнська акція «Майбутнє лісу у твоїх руках».
Цьогоріч вона проходить під гаслом “Ліси та освіта” з
меседжем “Учись любити ліс”. Приєднатися до акції і
внести свою частку у благородну справу відтворення
лісів можуть усі бажаючі!

колективу «Насіяла 7 рядів гарбузів».
Всі, хто побував на звітному концерті, поверталися додому
з позитивними емоціями та гарним весняним настроєм, якого
додали «жайворонки» – символічні провісники весни.
Галина КОСІК

Зустріч з поетами Хмельниччини

21

березня, у Всесвітній день поезії, в НВК відбулася зустріч учнів 9-11 класів та вчителів з поетами
Хмельниччини - Віталієм Міхалевським, Михайлом Цимбалюком, Степаном Шкапієм та Людмилою Рудковською.
Першою зворушливі рядки своїх поезій прочитала Л.Рудковська.
Легко знайшов спільну мову з усіма присутніми В.Міхалевський. Читання віршів поет поєднував із грою на відгадування акровіршів та
цифрових віршів. Його збірку “Цукерково-букетні вірші” присутні слухали, затамувавши подих, бо поезії передавали близькі всім почуття:
кохання, родина, рідний край.
З поезій М.Цимбалюка учасники зустрічі дізналися про творчий
шлях автора, його погляди та переконання.
Поет-гуморист С.Шкапій розвеселив присутніх дотепними гуморесками, торкнувся проблем сучасної молоді: спілкування суржиком,
вживання слів-паразитів та надмірне використання гаджетів.
Насамкінець учасники зустрічі мали змогу поспілкуватися із гостями, обговорити усе почуте, поставити запитання, побажати творчого
натхнення та зробити фото на згадку.
Вікторія ПОВХ, ліцеїст ІІ курсу НВК

Заради Вікторії Олійник
змінили правила «Голосу»

24

березня, відбувся черговий випук дев’ятого
сезону «Голосу країни» на каналі «1+1». І знову
нетішинці прикипіли до телеекранів, адже серед
учасників - Вікторія Олійник, випускниця народного ансамблю «Вернісаж» БДТ (кер. Ольга Дьячина). Не можна було
не співпереживати мамі артистки, Іванні Олійник, яка з трепетом спостерігала за виступом доньки з глядацької зали
павільйону.

У цьому ефірі відбувся перший етап «нокаутів», в якому зірковим
тренерам довелось відсіяти частину учасників своїх команд, залишивши тих, з якими вони підуть у прямі ефіри.
Вікторія Олійник виступала останньою у команді Монатіка. Дівчині
нарешті зняли гіпс з ноги, проте їй все ще довелось виступати сидячи на стільці. Вокалістка вразила всіх енергійним виконанням пісні
«ТНМК» — «Зроби мені хіп-хоп».
«Голос твій дуже вдало звучить. Сидіти і так розірвати, треба вміти.
Дякую тобі за це. Незважаючи на таке незвичне поєднання, для мене
це був найкращий виступ у команді Дмитра», - прокометував виступ
юної співачки Потап.
Виступ Вікторії сподобався і її зірковому наставнику. Заради неї
він вирішив змінити правила шоу. Монатік посадив співачку на місце
Анни Волобуєвої. Таким чином, Вікторія Олійник пройшла у наступний етап проекту.

Поезія - якийсь
безсмертний дотик до
душі

Б

ерезень багатий на визначні події для
книголюбів і всіх, хто щодня опановує
мистецтво слова. Відразу після Дня
щастя, 21 березня настав День поезії. І цей збіг
невипадковий, вважає місцева поетеса та психологиня Тетяна Захаревич-Любченко. Можливо й так, бо ж поети торкаються душ. А це таки
щастя.

21 березня нетішинська поетична студія «Натхнення», що діє при центральній бібліотеці, вирвала містян
із полону буденності та запросила на зустріч із словом.
До центральної бібліотеки приїхав десант хмельницьких поетів. Особливо радісною, нехай вибачать інші
гості, для присутніх була зустріч із колишньою нетішинкою, а нині хмельничанкою, колегою-журналісткою
Людмилою Рудковською. Та поетеса сама наголосила,
Нетішин назавжди залишиться у її серці, адже тут прожила 20 років. «Мене переповнює тепло цього залу,
щастя бачити стільки рідних облич», - не приховувала
розчулення Людмила Францівна.
Подоляни вражали. Усі четверо гостей є членами
Національної спілки журналістів України. Небайдужі до
культурно-мистецького життя краю, не раз брали спільну участь у різноманітних громадських акціях.
Віталій Міхалевський за освітою математик, викладач Хмельницького національного університету, у душі
– справжній лірик. Каже, що вірші почав писати у віці
«40+». Очевидно, до того часу наскладав чималий
житейський досвід. Здавалося, його цукерково-букетні
вірші присутнє жіноцтво ладне було слухати до вечора.
У 36 літ свій творчий шлях розпочав гуморист Степан
Шкапій. Він сипав пародіями на колег, колов гострим
жартом з-під козацького вуса. Серйозні теми порушував
Михайло Цимбалюк.

Не згірш за гостей володіють римами й нетішинські
поети. Вражав головний натхненник поетичної студії,
її голова, Віктор Гусаров. Просто про головне читала
Ганна Митюк. Про дві свої любові – поезію та лялькарство – розповідала Тетяна Ходак. На філософські теми
говорив Микола Радиця. Про жіноче читали Тетяна Захаревич-Любченко та Віра Ковальчук. Не відставали й
молоді поетеси Діана Сулима та Наталія Яковлева.
Насамкінець із Днем поезії гостей привітала директор
ЦБС Марія Омельчук.
Леся ЛІЩЕНКО

Залюбки щороку долучаються до цієї копіткої роботи
члени Нетішинського учнівського лісництва. Юні лісівники розповідають, що їм цікаво брати участь у створенні лісових масивів, а потім спостерігати, як із маленьких тендітних пагінців виростають могутні дерева.
А ще для дітей неабияк важливо відчувати свій внесок
у збереження навколишнього середовища.
«Мета акції – не лише відновлення лісового фонду,
а й екологічно-просвітницька робота із учнівською молоддю, – відзначає лісничий Нетішинського лісництва
Андрій Ткачук - Надзвичайно приємним є той факт, що
школярі самостійно виявляють бажання до примноження навколишніх лісів».
Під пильним та надійним керівництвом свого наставника, лісничого Андрія Ткачука, керівника гуртків Аліни
Білої та директора КПНЗ «Центр туризму і краєзнавства учнівської молоді» Олени Матус днями гуртківці
посадили 4300 сіянців сосни звичайної на площі 0,6 га
суцільних санітарних рубок.
«Посадити нове дерево — не просто взяти сіянець і
втикнути його в лунку. Це дуже відповідальний процес.
Садити ліс потрібно тільки з хорошими думками, щоб
через кілька десятків років ви повернулися на це місце
і щиро пораділи, що попрацювали на совість», - з такими настановами до юних лісівників звертається Андрій
Ткачук.

Загалом же в Нетішинському лісництві на весняний
період заплановано заліснити 9 га, а під природне поновлення залишити 3,6 га лісових площ. Окрім сосни
звичайної, висаджують березу, дугласію, червоний та
черещатий дуб. Саджанці постачаються з Голицького та Жуківського розсадників Славутського лісгоспу.
Весняна лісокультурна кампанія проводиться швидкими темпами. За 10 днів відновили ліс на ділянці 7, 8 га.
Найближчим часом буде засаджено ще 1,2 га лісу.
Хороша традиція об’єднує людей навколо благородної справи. Вона навчає цінувати працю та дбати про
ліс і довкілля рідного краю. Сьогодні ліс – невід’ємна
складова всього живого, що є на планеті, одна з найважливіших частин світової екологічної системи. Кому,
як не нам, берегти його?!
Галина КОСІК

