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Крім педагогів, активну участь в семі-
нарі взяли працівники Славутського ліс-
госпу: Тетяна ПОєНКО – інженер лісових
культур, Віталій КЛІМЧУК – інженер лісо-
вого господарства та Віктор ГАВУРА – ін-
женер із техніки безпеки. Несподіваним,
цікавим і вельми корисним було залу-
чення до семінару середньої ланки шко-
лярів й зокрема учнівського лісництва,
створеного на базі ДП «Славутське лісове
господарство», яке діє тут під керівницт-
вом вчителя біології Тетяни ДЖУР із 2012
року. Саме тоді Генеральною Асамблеєю
ООН була прийнята резолюція про свят-
кування 21 березня, в день весняного
рівнодення, Міжнародного дня лісів. І
саме від цього дня – 21 березня й до 16
квітня (Дня довкілля) по всій країні впро-
довж багатьох років крокує Всеукраїнська
акція «Майбутнє лісу в твоїх руках».

– Лісівники щовесни з неабиякою за-
повзятливістю включаються самі й залу-
чають до участі в таких акціях громад-
ськість міста та району, – зазначила у
своєму виступі інженер лісових культур
Тетяна Поєнко. Підкреслюючи важливість

такої акції, організованої Державним ко-
мітетом лісового господарства України та
іншими міністерствами і організаціями,
Тетяна Михайлівна сказала:

– Головна мета таких акцій – посадка
дерев та створення нових лісів із залу-
ченням учнівської молоді, представників
громадських організацій, держслужбов-
ців, працівників місцевих органів влади,
ЗМІ. Проводячи щорічно акцію «Май-
бутнє лісу в твоїх руках», ми прагнемо
виховати у підростаючого покоління ша-
нобливе ставлення до природи, ознайом-
лювати учнів шкіл із професією лісівника,
роз’яснювати їм важливість створення лі-
сових насаджень, запрошувати учнівську
молодь до участі в створенні лісів.

Про свій шлях у професію лісівника
повідав присутнім інженер лісового гос-
подарства Віталій Клімчук. Захоплено й
щиро він розповідав про значення лісу –
цього найціннішого джерела усього, що
потрібне для життя людини і планети.

Відчувати довкілля, спостерігати за
рослинним і тваринним світом, береж-
ливо ставитися до всього живого спону-

кав своїм виступом інженер із техніки
безпеки Віктор Гавура: “Розуміти народ-
ногосподарське значення лісових ресур-
сів для економіки й побуту людей,
здобувати нові знання про ліс, прагнути
охороняти та захищати ліс від негатив-
ного впливу антропогенних факторів –
одне з найголовніших наших завдань”.

Під час заходу багато було сказано
про роль лісу в житті суспільства ве-
дучими, вчителями природничих дисцип-
лін Тетяною Сергіївною Джур та
Людмилою Василівною Філіпчук. Вони ви-
словлювали надії й сподівання, що учні,
пізнаючи життєдайну красу та користь
лісу, берегтимуть зелені насадження... 

І тут, уявіть собі, шановні читачі, було
запропоновано здійснити подорож до ча-
рівного лісу. Адже зал до семінару було
«перетворено» в казковий «ліс». А фоно-
запис співу пташок дуже підсилював вра-
ження. Та й пісенька першокласниці Іва-
нки Хижавської «Природа України» разом
із слайдами допомогли присутнім відчути
красу та велич матінки-Природи...

Ода лісу, заклики до збереження при-
роди звучали у виступі своєрідної «агіт-
бригади» із членів шкільного лісництва у
складі Віки Постоногової, Діани Філіпчук,
Кирила Матвійчука, Інеси Яковчук (6-Б),
Ангеліни Кузнецової, Наталії Скоропляс,
Світлани Музики, Юлії Савчук (7-Акл.),
Діани Заєць, Дарії Наріжної, Влада Яков-
чука, Андрія Гедзюка (7-Бкл.). Андрій
Гедзюк, до речі, перевтілившись у Лісо-
вичка, давав гарні поради і дарував при-
сутнім пам’ятки-листівки «Люби ліс». 

Зі словами щирої подяки за проведе-
ний захід виступила методист ІМЦ управ-
ління освіти виконкому міської ради  Оль-
га Зиза. Вона підкреслила значимість
проведення таких заходів для виховання
свідомого ставлення до живої природи,
формування кращих рис людського ха-
рактеру – доброти, милосердя, любові.

Марія КАрАвАН. 

Птахи – це надзвичайно корисні живі істоти.
Проте, з кожним роком зменшується чисель-
ність їхніх видів. Багато з них стають рідкіс-
ними, або й зовсім зникають. А тому в Україні
особлива увага приділяється охороні птахів,
занесених до Червоної книги. Заради збере-
ження рідкісних і зникаючих видів створю-
ються природні заповідники, заказники.
рідкісних птахів розводять у вольєрах і випус-
кають потім на волю. 

Люди ж допомагають птахам, розвішуючи
штучні домівки, лаштуючи спеціальні плат-
форми для пташиних гнізд. важливо також
підгодовувати пернатих у скрутні часи, особ-
ливо взимку. З метою охорони птахів у нашій
країні обмежено терміни полювання на них. 

А взагалі для того, щоб запобігти зник-
ненню птахів (більшість яких є перелітними),
їх треба вивчати, знати й охороняти. Саме з
цією метою учнями Цвітоського навчально-ви-
ховного об’єднання було проведено Свято зу-
стрічі птахів

Дочекавшись ніж-
них обіймів ласкавого
сонечка, п’янких па-
хощів оживаючої при-
роди, радісного щебе-
тання пернатих, діти
щиро вітали справж-
ніх дзвінких провісни-
ків весни. Розпочало-
ся дійство святковою
лінійкою, на якій шко-
лярі розповідали про
птахів, читали вірші,
загадки, називали ве-
сняні прикмети, впі-
знавали пернатих за
співом та малюнками.
Активними учасника-
ми свята були учні 3,
4 та 5 класів. Під час
проведення заходу11
звучали пісні про пта-
хів у виконанні Анни
Козійчук та Ангеліни Черняк (5 клас), Ангеліни Сімонян
(8 клас) та Ольги Демчук (9 клас). Багато цікавинок
про птахів підготували учні 8 класу разом із учителем
біології А.І.Сивою. 

Продовжилося дійство вже на подвір'ї, адже шко-
лярі принесли подарунки – пташині будиночки. Пра-
цювали над їх створенням і на уроках праці, і вдома з
батьками. Кожна хатинка була особливою, важко на-
віть визначити кращу. Хочеться відзначити учнів,
«майстрів цієї справи»: Назарія Стефанишина, Діану
Морсакову, Ярослава Прилепу (5 клас), Олексія Бон-
дарука, Олександра Яцюка, Софію Августінович (6
клас), Максима Гнатюка, Олександра Демчука, Артема
Цегельнюка, Олександра Костюка (7 клас), Вадима Яц-
ковського, Богдана Нечипорука, Владислава Степа-
нюка (9 клас).

Діти уважно й прискіпливо обирали місця для шпа-
ківень: і сонечко щоб гарно освітлювало, і гілки не за-
важали... Тепер будиночки прикрашають дерева біля
школи та на території Кам’янківського лісництва, че-
кають з нетерпінням своїх крилатих господарів...

За уявленнями наших предків, пташки – провісники
радості, їх люди завжди цінували і оберігали. Тому
Свято зустрічі птахів має велике виховне і екологічне
значення. Сподіваємося, завдяки щирій дитячій турботі
пернатих друзів у нашому краї буде більше й більше. 

Зоряна ІвАНОвА, учениця 8 класу. 

Із 1 квітня на території Хмельницької області, зо-

крема й Славутчини, стартувала  операція «Нерест»,

направлена на боротьбу з незаконним виловом риби.

Славутський відділ поліції закликає всіх любителів ри-

боловлі дотримуватись рибоохоронного законодав-

ства, що допоможе зберегти і примножити різні види

риби у природних водоймах нашого краю. до речі, фі-

нішуватиме ця операція аж 29 червня поточного року.

Не забувайте , що за порушення правил рибальства

передбачається як адміністративна, так і кримінальна

відповідальність. Хоча, для тих рибалок, які не

уявляють свого життя без риболовлі, законом в цей

період дозволяється любительський і спортивний

вилов риби лише на спеціально відведених, позанере-

стових ділянках однією поплавочною чи донною вуд-

кою з одним гачком або спінінгом, – і тільки з берега. 

Шановні громадяни! якщо вам стало відомо про

будь-які факти вчинення порушень, звертайтеся до

Славутського відділу поліції за тел. 102 або 7-32-02.

Анна НІКІТЕНКО.

У статті «Кому грітися, а
кому жар загрібати», над-
рукованій в «Трудівнику По-
лісся» 31 березня п.р., авто-
ром О.Ополонцем ставилося
багато запитань, на які в нього
нібито немає відповіді. Але
разом із тим, легким натяком
він старався звинуватити у
всіх земних гріхах ініціативну
групу, яка бореться проти від-
криття та розробки кар’єру ПП
«Кансталь» на території Ула-
шанівської сільської ради.

Не знаємо, кого пан Опо-
лонець мав на увазі під словом
«ініціативна група» – тих, хто
ходить по високих кабінетах,
шукаючи правду; тих, що з
першою появою техніки ПП
«Кансталь» в селі стають в
оборону, чи тих, що пікетують
районну раду з транспаран-
тами. А загалом нас, таких іні-
ціативних, які поставили свої
підписи проти кар’єру, – 946
чоловік. Серед них є і доярки,
і свинарки, й інженери, і буді-
вельники, люди, які мають

одну й більше
вищих освіт, до-
центи і підпри-
ємці. Нам не ві-
домо, з ким має-
мо справу під
псевдонімом11
О.Ополонець,1
але дуже всім
нам хочеться з
ним поспілкува-
тись. Треба все
ж віддати нале-
жне автору: чи-
таючи статтю,
відчувається –

професіонал. От якби там була
ще хоч доля правди! А так –
професійно написана брехня.
Жодного факту компромату, в
якому міг би звинувачувати
ініціативну групу, не наве-
дено. 

Хочемо також наголосити
автору те, що ми всі прожи-
ваємо в цьому селі. І якщо, не
дай Бог, розпочне свою ро-
боту кар’єр, то це буде наше
спільне горе. Тому ми активно
й виступаємо проти нього. Але
якомусь Ополонцю цього не
зрозуміти. Такі люди, як він, за
гроші не те що написати
статтю - готові рідну матір
продати. Все у них залежить
тільки від ціни питання. А го-
ловний девіз – те, що не
можна купити за гроші, можна
купити за великі гроші! Ну, а
щоби безоплатно, не за гроші,
служити суспільству, їм і в го-
лову не вкладається. 

Окремо хочемо подякувати
О.Ополонцю за правдиву фо-

тографію до статті. Ми ду-
маємо, що нею повинна заці-
кавитись в першу чергу про-
куратура. На цій фотографії
добре видно, які наслідки за-
лишило ПП «Кансталь» в 2013
році, вкравши у громади села
сотні тонн піску, не маючи на
це дозвільних документів. За
це його було оштрафовано аж
на 1843грн. А пейзажем його
діяння досьогодні «любують-
ся» жителі нашого села… Як
не прикро, невідомий нам
автор Ополонець вводить в
оману людей своїми міркуван-
нями, маніпулюючи поняттями
«геологічне вивчення» та
«промислова розробка». Хоче-
мо тільки зазначити, що цього
конфлікту не було б, якби до-
кументи були оформлені на
геологічне вивчення без про-
мислової розробки.

Автор статті мучиться в
здогадках, чи ініціативна гру-
па в блокуванні роботи кар’єру
ПП «Кансталь» не переслідує
якісь корисливі цілі. На відміну
від О.Ополонця, ми не ховає-
мось за ширму. Ми – люди від-
криті. Отож відповідаємо: ми в
цьому питанні дійсно переслі-
дуємо свої корисливі цілі! Бо,
як мешканці села, хочемо
жити на своїй, Богом даній,
землі, в екологічно чистому
навколишньому середовищі. А
не в промзоні! Щоб наші внуки
і правнуки бачили зелену тра-
ву, дерева, ягоди і т.п. не тіль-
ки на малюнку, а наяву. 

Хочемо також полегшити
переживання нашому опонен-

ту за людей, які проживають в
Улашанівці, котрих він називає
«скривджені» й «ошукані». А
це все від того, що він, мабуть,
жодного разу не був у нашому
селі й не спілкувався з
людьми. Тому що кожен із
улашанівців знайшов себе в
цьому житті. Люди не жи-
рують, але дають собі раду.
Вони не чекають на чиїсь по-
дачки. А от автор статті й такі
ж самі, як він, залишаються
дійсно скривдженими. Тому
що чесність і безкорисливість
членів ініціативної групи не
дають шансів на отримання
О.Ополонцю, який керується
власним егоїзмом, добряче на-
гріти біля вогнища руки.

Ми – вже люди немолоді.
За великим рахунком основ-
ний відрізок життя прожили.
Пересвідчились у тому, що
гроші відіграють важливу роль
в житті. Але найбільше багат-
ство кожної людини – це, все-
таки, здоров’я. А тому за гроші
(чи навіть за великі гроші!) ми
не продамо свою матір-бать-
ківщину – наше село. Не доз-
волимо порушникам законів
України відкрити кар’єр в Ула-
шанівці, бо він ні нам, ні
нашим дітям та онукам здо-
ров’я не додасть. Також нага-
дуємо, що з 25 березня п.р.
жителі села розпочали мирну
безстрокову акцію протесту
проти відкриття та розробки
кар’єру ПП «Кансталь». А всім
читачам «Трудівника Полісся»
зичимо міцного здоров’я.

Небайдужі до майбутнього
свого села: Мирослав дАН-

ЧУК, Петро СЕМЕНЧУК, Назар
САЄНКО, Олександр ІвАНЮК,
василь БАХУр, Петро ІвАНяК,

Світлана ПОЛІЩУК.

Найбільше багатство –
це ЗдОрОв’я

“Формування шанобливого ставлення до природи школярів
через систему позакласної роботи на основі діяльності учнівського
лісництва” – такою була тема семінару для вчителів біології і при-
родознавства міста, який пройшов у ЗОШ I-IIIст. №4 

З ЛЮБОВ’Ю ДО ПРИРОДИ Зустрічали пернатих Зустрічали пернатих 

Операція «Нерест» триває

Резонанс
Резонанс


