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Ось і промайнула третя неділя верес-
ня, в яку, зазвичай, наше місто Заводське 
святкує свій день народження. Цьогоріч 
святкування тривало три дні. І розпо-
чалось на масиві «Брисі» 15 вересня І-им 
фестивалем-дефілядою кулінарного мис-
тецтва Green-пікнік «Страви на мангалі». 
Учасники, а це 5 команд, представили різ-
номанітні страви, з яких журі обрало одну 
- найкращу. Переможці, родина Сучян, 
отримали приз - електричну духовку, всі 
інші конкурсанти - набір барбекю, а кожен 
бажаючий мав змогу поласувати ексклю-
зивними стравами.

Також в цей день пройшли змагання з 
волейболу, в якому взяли участь 6 команд, 
розподіливши місця наступним чином:

І місце команда «Вісімка»; 
ІІ місце - «Діма і Настя»;
ІІІ місце - «Ч/З»;
ІV місце - «Даша і Саша»;
V місце - «Атлет»;
VІ місце - «БАРС».
Всіх учасників міський голова 

В.Сидоренко нагородив грамотами та вру-

чив подарунки. 
Завершили святкову програму першого 

дня гурт «Троїсті музики» з м. Черкаси.
Другий день святкування, 16 вересня, 

був присвячений нашому майбутньому 
– дітям. Відкрили програму наймолодші 
учасники, разом із своїми батьками. Сі-
мейний фестиваль-парад дитячого тран-
спорту «Мій перший екіпаж» представля-
ли 11 родин. 

В першу чергу хочеться подякувати 
батькам, які знайшли час, для того, щоб не 
тільки зробити екіпажі, а й гідно предста-
вити їх на конкурсі. Це родини Споденей-
ків, Шетель, Марченків, Баєвських, Артю-
хів, Тушків, Русин, Потапенків, Ступників, 
Михликів та Яценків. Яких тільки екіпажів 
тут не було: і українська хата, і казковий 
коник, і морський корабель, і справжнє 
авто, і весела акула, і бульдозер, і казковий 
Мийдодір, і швидка допомога, і чарівні 
принцеси. Та беззаперечним перемож-
цем та власником планшету стала родина 
Яценків, яка представила екіпаж під на-
звою: «Галявина квітів у світі чудес». Всі 

учасники отримали призи із рук міського 
голови В.Сидоренка. 

Присутніх порадували своїми виступа-
ми дитячі хореографічні колективи: студія 
Народного самодіяльного хореографічно-
го колективу «Пролісок» Заводського МБК 
№1; хореографічний колектив «Забава» За-
водської ЗОШ №2.

По закінченню конкурсу всі дітки отри-
мали безкоштовне морозиво.

Святкове дійство перемістилось на пар-
кову зону, де з усіма бажаючими проводи-
лись різноманітні конкурси та вікторини 
робочою групою дитячих аніматорів гро-
мадської організації «Ексіт» на чолі з Вла-
сенком Давидом.

О 17.30 дітки, які вміють і хочуть спі-
вати, мали змогу спробувати власні сили 
у дитячому караоке «ЗІРКА впала на до-
лоньку», де здобула перемогу Самофал Ві-
кторія та отримала прекрасний приз – на-
вушники.

Присутні на святі діти та дорослі мали 
змогу переглянути мультфільм під відкри-
тим небом. 

Закінчився другий святковий день ве-
чірньою дискотекою та святковим феєр-
верком.

Недільний день, 17 вересня, розпочав-
ся молебнем за рідне місто, який провели 
настоятелі церков міста Заводське, та по-
кладанням квітів до пам’ятників загиблих 
воїнів і пам’ятника Героям України.

Далі розпочали свої змагання спортс-
мени. В приміщені Заводської ЗОШ № 1 
пройшли змагання із шахів, де перемогу 
здобув Нікітан Сергій Миколайович. А на 
міському стадіоні змагались волейболісти 
та баскетболісти.

У волейболі І місце виборола команда 
«Завод», ІІ місце залишила за собою ко-
манда Лохвицького механіко-технологіч-
ного коледжу ПДАА і ІІІ місце посіла ко-
манда Заводської ЗОШ №2.

Баскетбольні команди розподілили міс-
ця наступним чином: 

І місце – команда Лохвицького механі-
ко-технологічного коледжу ПДАА;

ІІ місце – команда «Лохвиця»;

Інші фото, за посиланням: 
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ІІІ місце - команда «Завод».
За традицією, нагородження всіх ко-

манд проводив міський голова В. Сидо-
ренко грамотами та подарунками.

О 13.00 розпочався І-ий фестиваль ін-
струментальної музики: «В діапазоні ча-
рівних мелодій», в якому взяли участь ду-
хові колективи міських будинків культури, 
інструментальний ансамбль викладачів 
Заводської ДМШ та запрошені гості з с. 
Токарі, с. Гільці та м. Гадяч. Присутні мали 
змогу протягом двох годин насолоджува-
тися «живою» музикою. 

Для всіх бажаючих працювали майстер-
класи з ужиткового мистецтва. Своїм до-
свідом ділилися майстрині Лисенко Ніна 
Олексіївна, Міняйло Олена Миколаївна, 
Бега Антоніна Юріївна, Давиденко Олена 
Миколаївна та Шульженко Марина Сергі-
ївна.

З великим захопленням містяни спосте-
рігали за нашими «Леді на велосипеді», які 
стартували від МБК №1 о 16.00.

Любителі спорту в цей час мали змогу 
вболівати під час товариського футболь-
ного матчу ветеранів футболу м. Завод-
ського та м. Ромни. Зустріч закінчилася із 
рахунком 3:1 на користь Заводчан.

«Кольорами щастя малюю рідне місто» 
- саме під такою назвою проходив конкурс 
дитячого малюнку на асфальті, в якому 
взяли участь понад 60 учасників. Всі вони 
малювали місто власної мрії, за що і отри-
мали солодкі подарунки. Переможців ви-
значали у трьох вікових групах: молодша – 
Онопрієнко Даша, середня – Білоцерківець 
Валерія та старша – Квашина Вікторія.

Також, на міському стадіоні була пред-
ставлена виставка дитячих картин «Від-
крий для себе рідне місто». Поруч було 
розміщене полотно для створення арт-
інсталяції «Збудуємо місто своїми рука-
ми», до якого залучались всі бажаючі.

На протязі трьох днів для всіх бажаю-
чих, а їх було багато, працювали художни-
ці із аквагриму. 

Українці завжди славились гостинністю 
та кулінарними талантами. Ось і на на-
шому святі 7 родин представили на про-
даж-конкурс вареників «…Щоб за вухами 
тріщало». Журі визначило кращими кулі-
нарами родину Даценків та нагородили 
призом - мультиваркою. 

Вечірнє відділення святкового концер-
ту розпочалося гімном міста, який вико-
нав сам автор музики – Юрій Кибкало. З 
вітальним словом до заводчан, гостей, всіх 

присутніх звернувся міський голова В. 
Сидоренко. Також він подякував всім, хто 
фінансово підтримав організаторів у про-
веденні такого незабутнього свята. А на 
завершення цього святкового музичного 
марафону всіх присутніх порадував сво-
єю творчістю відомий український артист, 
композитор, поет Павло Доскоч.

Етно-вогняне Fire-шоу від театру вогню 
та світла «АГНІЙ» (кер. Дробот Я. При-
луцького РБК) та різнобарвний святковий 
феєрверк від депутата Р. Богдана постави-
ли красиву крапку у святі.

Святкування 89-ої річниці міста вдало-
ся на славу завдяки правильній організації 
та творчим людям нашого міста. Це, в пер-
шу чергу, директор міського будинку куль-
тури №1 Краснолуцька Юлія Вячеславівна, 
яка не тільки внесла багато нових ідей, а й 
змогла втілити їх у життя, а також колек-
тивам МБК №1, ДНЗ «Теремок», ЗОШ №1, 
КП «Комунсервіс», МГО «Спорт».

Також хочеться подякувати всім-всім, 
хто був причетний до цього дійства, а саме 
нашим спонсорам: 

директору ТОВ «Елеватор-АГРО» - 
Бойку Олександру Юрійовичу;

голові правління ПрАТ «СКЛОПРИ-
ЛАД» Єрмоленку Кирилу Михайловичу;

першому заступнику директора УАСП 
ТОВ «КАІС» Купріянову Олександру Про-
коповичу;

директору ТДВ «Червонозаводський 
хлібозавод» Пономаренку Олександру 
Юрійовичу;

директору ТОВ «Кварц -2008» Білокуру 
Олександру Юрійовичу;

директору Червонозаводського кому-
нального ринку Лисенку Володимиру Ві-
талійовичу;

директору ТОВ «Агросервіс» Шапош-
нику Василю Михайловичу;

директору ТОВ «Лохвицький комбікор-
мовий завод» Берднику Федору Вікторо-
вичу;

Кольчевському Андрію Вікторовичу;
Грибоводу Сергію Миколайовичу;
Папеяну Аруту Грачиковичу;
Шиліну Ігору Миколайовичу;
Єні Сергію Петровичу;
Єні Вікторії Анатоліївні.
Завдячуючи їх фінансовій підтримці 

містяни та гості могли насолоджуватись 
святом протягом трьох днів. Цікаво було 
всім: від малечі до тих кому за… 

Ю.ГОРБЕНКО 
провідний спеціаліст 

з гуманітарних питань

У переддень професійного свята освітян 
у Київському Національному педагогічно-
му університеті ім. Михайла Драгоманова 
відбулася зустріч Президента України Пе-
тра Порошенка з працівниками освіти. У 
складі делегації Полтавщини був завідувач 
ДНЗ №2 «Теремок» О.В.Дроб’язко. 

Пане Олександре, Хто представляв 
нашу область на цьому форумі?

Склад делегації кожної області налічу-
вав 10 чоловік. Від працівника дошкілля 
до ректора вишу. Представництво Пол-
тавщини очолила директор Департамен-
ту освіти і науки Полтавської державної 
обласної адміністрації Олена Вікторівна 
Харченко. Усі делегати зустрілися лише 
біля центрального входу до університету, 
оскільки їхали до столиці із різних районів 
області.

З якими очікуваннями Ви їхали до сто-
лиці?

Насамперед, представляти дошкілля 
Полтавського краю – престижно і, вод-
ночас, відповідально. Адже про формат 
зустрічі не повідомлялося. Потрібно бути 
готовим і до дискусії, і до виступу. Тому 
хвилювання мало місце.

Чому зустріч відбулася саме в універси-
теті Драгоманова?

Гадаю, це - престижний педагогічний 
вуз, що має славну історію, до того ж, зруч-
но розташований у центрі Києва поруч із 
станцією метро Університет. Хоча актова 
зала невелика.

Перед початком форуму делегації з різ-
них куточків держави фотографувалися 
біля погруддя великого українця /нашого 
земляка/, доки майбутні колеги, студенти-
драгоманівці, не розпочали незрозумілу 
акцію: на постаменті розмістили плакат 
«Я б не мовчав». Поважний чоловік, що 
стояв поблизу пам’ятника, зауважив, що 
це – історична пам’ятка і не слід її паплю-
жити, можна висловити свою думку і без 
прикріплювання скотчу на мармур. Моло-
дики не реагували на зауваження і нічого 
не пояснювали, демонстративно позували, 
коли їхні друзі знімали цю «акцію» на ві-
деокамери. Бажаючих зробити світлини на 
згадку не стало навіть після того, як напис 
зняли охоронці вузу. 

Що Вас вразило на зустрічі з Президен-
том?

Насамперед, що Петро Олексійович 
розпочав своє слово рядками А.Малишка:

Сонечко встає і шумить трава.
Бачу стежку, де проходиш ти, рідна ти.
Вчителько моя, зоре світова,
Звідки виглядати, де тебе знайти?
Він особисто вів це зібрання. Після ко-

роткого виступу представляв тих, хто ви-
ступав з промовами, надавав слово поваж-
ним гостям.

А як сприймалася доповідь очільника 
держави присутніми?

Президент наголосив, що Закон «Про 
освіту», який він підписав напередодні, є 
подарунком для освітян і для усього укра-
їнського суспільства, що обрало шлях єв-

ропейського розвитку. 
Деякі тези сприймалися стримано, дея-

кі – емоційно. Наприклад, питання функ-
ціонування в освіті української мови. 
Петро Олексійович зупинився на сьомій 
статті нового Закону «Про освіту», яка за-
раз викликала не лише внутрішній, але й 
дуже широкий міжнародний резонанс. 
Наголосив, що людина, яка закінчує укра-
їнську школу має вміти говорити україн-
ською мовою. Звернувся до вчительства, 
щоб престиж мови підвищувався не лише 
на уроках, але і у спілкуванні з учнями - на 
перервах, у виховному процесі. Щоб діти 
бачили, що українська мова – це не суха 
норма закону, а живий засіб повсякденно-
го спілкування. В той же час, підписуючи 
один за одним закони, які підтримують 
нашу українську мову, він пильно стежить 

і буде стежити за тим, щоб залишався ши-
рокий простір для вільного використан-
ня інших мов, якими говорять громадяни 
України. П. О. Порошенко запевнив, що ми 
не маємо і не будемо звертати уваги на іс-
теричні заяви Державної Думи Російської 
Федерації, яку давно прозвали тюрмою на-
родів і з якої ми вирвалися і, наголосив, – 
ніколи не повернемося! Новий Закон «Про 
освіту» повинен нас не віддалити від Євро-
пи, а – наблизити. Міністерство освіти вже 
звернулося до Ради Європи, Венеціанської 
комісії з питання незалежної міжнародної 
експертизи нового освітнього документа.

Також зазначив, що у 2018 році буде ви-
ділено, і це вже є в проекті Закону «Про 

Державний бюджет», що зареєстровано в 
Верховній Раді, 520 мільйонів гривень на 
підвищення кваліфікації вчителів, які на-
вчатимуть першокласників Нової україн-
ської школи по всій Україні.

Висловив думку, що для успішної реа-
лізації амбітних планів люди, які присвя-
чують себе педагогічній ниві, мають бути 
високо вмотивованими. Тож, спільно з 
Прем’єр-міністром, Урядом знайшли мож-
ливість підвищити розмір заробітної пла-
ти вчителів у 2017 році. Наступного року 
заплановано подальше її збільшення. 

Хто ще мав слово на цьому зібранні?
Першою взяла участь у обговоренні ви-

ступу Міністр освіти і науки України Лілія 
Гриневич, котра зазначила:

-Я категорично проти того, щоб до ни-
нішньої школи просто додати 12-й рік. 

Адже нинішня школа орієнтована на ре-
трансляцію знань, здебільшого теоретич-
них. Такий спосіб навчання перевантажує 
дітей, шкодить здоров’ю. А ще вона не 
дає компетентностей, які потрібні людині 
в XXI столітті. Тому основним у рефор-
мі освіти є не додатковий рік – він тільки 
обслуговує основну мету. Мова йде про 
перехід від школи ретрансляції до школи 
компетентностей. Вона полягає в тому, що 
компетентності – це не лише знання, це 
стійкі вміння їх застосовувати. Сучасний 
потік інформації значно більший, ніж ще 
10 років тому. Школа перестала бути міс-
цем, куди ходять лише за знаннями. На 
перше місце виходить уміння критично 
мислити, піддавати сумніву, уміти відріз-
нити правду від брехні, шукати інформа-
цію, уміти вчитися впродовж життя, тощо. 
Усе це називається наскрізні вміння та 
м’які навички.

На території Європи залишилися три 
країни, у яких загальна середня освіта здо-
бувається за 11 років: Білорусь, Російська 
Федерація й Україна. В інших державах на-
вчання триває 12-13 років. Ми здійснюємо 
цей перехід запізно. Треба було взятися за 
це щонайменше 10 років тому. Але ясно 
одне: далі зволікати не можна, бо ця ре-
форма проектує успіх українських грома-
дян.

Василь Кремінь, Президент Національ-
ної академії педагогічних наук України, 
сказав,що нинішні часи вимагають по-
новому осмислити систему цінностей. Зо-
крема, треба орієнтувати дітей  на бажан-
ня бути успішними в житті. Це має стати 
важливим стимулом до якісного навчання 
замість мотивації методами авторитарної 
педагогіки, до того ж цей стимул орієнтує 
людину на максимальну самореалізацію.

Олександр Співаковський, перший за-
ступник голови Комітету Верховної ради 
України з питань науки і освіти, заявив, що 
проект Закону “Про освіту” врахував 1098 
поправок — тобто 70% усіх запропонова-
них. Цей документ готувався понад 2 роки. 
Чимало правок до законопроекту народні 
депутати вносили “з голосу”. Зокрема, де-
путати вирішили відновити норму, про-
голосовану в першому читанні, щодо 
мінімального розміру заробітної платні 

СТОР. 3 >>
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<< СТОР. 2 вчителів –  вона має скласти  3 мінімальні 
заробітні платні, тобто 9 600 гривень (ста-
ном на зараз мінімальна заробітна платня 
складає 3 200 гривень).

Як за правило, на таких урочистостях 
відбуваються якісь церемонії. Кого наго-
родили цього разу?

Так. Президент нагородив Державними 
відзнаками чотирьох переможців Всеукра-
їнського конкурсу «Учитель року». Ними 
стали три представники освітян Жито-
мирщини і один представник Закарпаття.

Що би Ви хотіли сказати на завершен-

ня?
Насамперед, передати щирі вітання від 

Президента України та Міністра освіти і 
науки України усім освітянам-землякам. 
Побажати впевненості у завтрашньому 
дні, миру і злагоди, терпимості і сподівань 
на краще. А головне – пам’ятати, що учи-
тель – це найблагородніша професія, яка 
покликана дарувати світло знань, щедрість 
власної душі дітям. Зі святом!!!

Спілкувалася Л.Мащенко, 
секретар Заводської міської ради

В И Ї З Н Е  З А С І Д А Н Н Я  В  З А В О Д С Ь К О М У
27 вересня на базі Заводського МБК №1 

відбулося виїзне засідання керівників за-
кладів культури Лохвицького району, на 
якому були присутні більше 30 осіб.

Зі словами привітання до всіх присут-
ніх виступила Мащенко Лариса Олексан-
дрівна, секретар міської ради. 

Марченко Сергій Миколайович, началь-
ник відділу культури і туризму Лохвицької 

РДА, розповів про один з напрямків роз-
витку туризму, а саме – зелений туризм та 
шляхи його розвитку.

Теоретичну частину підготувала та 
провела Кулик Валентина Миколаївна, 
художній керівник Лохвицького РБК, про 
використання гри в роботі працівників 
культури.

Директор МБК № 1 Краснолуцька Юлія 

Вячеславівна розповіла про свою методику 
організації роботи колективу, яким вона 
керує. Далі всі присутні мали можливість 
відвідати майстер класи: хореографічного, 
вокального, інструментального та декора-
тивно-ужиткового мистецтва, які функці-
онують на базі закладу.

2017 рік – це рік Японії в Україні. Тому 
друге відділення засідання пройшло у 

формі Японського свята – танабата, що 
супроводжується чайною церемонією, з 
дотриманням культурних традицій та зви-
чаїв цієї країни.

Ю.ГОРБЕНКО 
провідний спеціаліст 

з гуманітарних питань

Р О З П О Ч А Л А С Я  Р Е А Л І З А Ц І Я  П Р О Е К Т І В 
Г Р О М А Д С Ь К О Г О  Б Ю Д Ж Е Т У

Відповідно до Положення про громад-
ський бюджет (бюджет участі) у місті За-
водському затвердженого 19 сесією 7 скли-
кання рішення міської ради 23.12. 2016 р. 
№2, загальний обсяг громадського бюдже-
ту на бюджетний рік складає до 1 відсотка 
затвердженого обсягу закріплених доходів 
загального фонду міського бюджету міста 
Заводське на поточний бюджетний період 
з розподілом 50:50 між поточними та ка-
пітальними видатками, а це 300,00 тис.грн. 
на капітальні та 300,00 тис. грн. на поточні 
видатки.

Заводчани підготували та подали на 
розгляд робочої групи 5 проектів. Після 
їх розгляду до голосування було допуще-
но 5 проектів. В голосуванні взяли участь 
512 осіб. Загальна сума поданих проектів 
складає – 223 855,98 грн. Ці проекти будуть 
реалізовані у 2017 році. 

На даний час вже реалізувалися два 
проекти:

Проект Дроб’язка Олександра - «Орга-
нізація сучасного предметно-розвиваль-
ного середовища, як запорука різнобічно-
го розвитку дітей дошкільного віку», на 
суму 39  680,00 грн. В ДНЗ №2 «Теремок» 
придбано ігрові осередки для чотирьох 
груп дошкільного навчального закладу, 
котрі відповідають санітарним нормам, ес-
тетичним вимогам та віковим особливос-
тям дітей. Нове обладнання є мобільним, 
багатофункціональним, безпечним у вико-
ристанні, рекомендовано Міністерством 
освіти і науки України для застосування у 
навчальних закладів різних типів.

Проект Лисенко Ніни - «Створюємо 
мультфільм разом», на суму 30  740,98. 
Придбано: фотокамеру, штатив, настіль-
ний комп’ютер та канцтовари. 

Актуальністю проекту є залучення під-
ростаючого покоління до змістовного до-
звілля, розкриття їх творчого потенціалу. 

Заводська міська бібліотека №1 – осе-
редок культурно-освітнього розвитку гро-
мади, що забезпечує інформаційні, освітні, 
культурні, дозвіллєві потреби населення, 
створить Центр анімації. Бібліотека надає 
приміщення та вільний доступ до матері-
ально – технічної бази. 

Л.ДОБРОХЛІБ
фахівець зі сталого розвитку

Результати голосування за проекти 
громадського бюджету, які будуть 

реалізовані у 2018року

Переможці у частині капітальних витрат:

1. «Облаштування  ігрових майдан-
чиків ДНЗ №2 «Теремок» сучасним 
спортивно-ігровим обладнанням»

Сума - 188 900 грн. 
Кількість голосів «за» - 237 
Результативне місце - 1
2. «Реалізація творчого потенціалу 

дітей та молоді – важливий чинник 
розвитку духовності української 
спільноти»

Сума - 70 000 грн. 
Кількість голосів «за» - 169 
Результативне місце - 2

Зіпсованих бюлетенів – 0 шт.
В голосуванні взяли участь – 406 осіб.
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Б І Л Я  Б У Д І В Л І  С П О Р Т К О М П Л Е К С У 
В І Д Б У Л А С Я  Н А Р А Д А

25 вересня 2017 р. біля будівлі спорт-
комплексу відбулася нарада за участі місь-
кого голови, представників  міської ради, 
інженера з технічного нагляду за об’єктом 
будівництва Маркова В.М., підрядника Ін-
денка В.І. та проектанта, який здійснює ав-
торський  нагляд за об’єктом будівництва, 
Михайловського О.Г., щодо виконання 
робіт з  реконструкції спорткомплексу  по 
вул. Матросова, 15а.

У 2016 році міська рада подала  на облас-

ний конкурс  проектів розвитку територі-
альних громад Полтавської області Про-
ект співробітництва громад Заводської 
міської ради та Токарівської сільської ради 
«Розвиток спортивної бази, як важлива 
складова процесу повноцінного розвитку 
людини». Цей Проект став переможцем 
конкурсу. 

Будівельно-монтажні роботи по вищев-
казаному об’єкту розпочалися (на даний 
час проводиться реконструкція даху).

З А Х О П Л И В І  М А Н Д Р И  Д О  Л Ь В О В А
Учні 11 класу Заводської ЗОШ І-ІІІ сту-

пенів №1 Жара Карина, Олексієнко Роман, 
Антіпова Євгенія стали переможцями ХХ 
Міжнародного конкурсу учнівської та 
студентської молоді «Мій рідний край» із 
науковою розвідкою «Антін Кущинський. 
Лицар Незалежності», присвяченій ви-
датному земляку, лохвиччанину, активно-
му учаснику подій Української Революції 
1917-1921рр. Отож, 15-17 вересня вони 
були запрошені у Львів на офіційне на-
городження. Звісно, було дуже приємно 
усвідомлювати, що робота учнів була ви-
соко оцінена й про Антіна Кущинського ді-
зналося ще більше коло знавців та поціно-
вувачів рідної історії. Вивчення історичної 
постаті борця за Українську незалежність 
початку ХХ століття Антіна Кущинського 
є важливим й актуальним завданням на 
сьогодні, що має на меті героїзацію, попу-
ляризацію, наслідування, повернення до 
власної правдивої історії та витоків нашо-
го героїчного минулого. 

Учні здійснили спробу вивчити, зі-
брати, систематизувати, а також популя-
ризувати документальні свідчення про 
життєвий шлях Антіна Кущинського, під-
полковника Армії УНР, нащадка давнього 

козацько-священичого роду, Генераль-
ного значкового УВК, одного з організа-
торів Українського Вільного Козацтва на 
Полтавщині, дорадника Гетьмана Павла 
Скоропадського, Військового і Кошового 
отамана УВК, редактора часопису «Україн-
ське Козацтво», письменника, історика та 
публіциста.

Програма офіційних заходів була ці-
кавою й насиченою: відкрите ювілейне 
засідання «Школи шляхетності»; офіцій-
не нагородження в Львівській міській 
раді за участі Андрія Садового, міського 
голови Львова, Марії Фінів, голови Ор-
ганізації українських жінок у Великій 
Британії, Оксани Маланчук-Рибак, про-
фесора, члена конкурсної комісії, Оресла-
ви Хомик, голови Союзу українок Украї-
ни, Ростислави Федак, голови конкурсної 
комісії. Усі переможці були нагороджені 
Дипломами, збірниками конкурсних робіт 
учнівської та студентської молоді міжна-
родного конкурсу «Мій рідний край», ви-
давництва «ГАЛИЧ-ПРЕС», книжковими 
комплектами та чудовою екскурсією міс-
том Лева: пам’ятник митрополиту Андрею 
Шептицькому, собор Св.Юра, Личаків-
ський цвинтар, меморіальні музеї-садиби 

М.Грушевського та І.Франка. 
Також, учням поталанило потрапити на 

прем’єру опери Г.Доніцетті «Дон Паскуа-
ле» у Львівській опері, відвідати численні 
костьоли-пам’ятки архітектури ХУІІ-ХУ-
ІІІст., насолодитися фантастичною атмос-
ферою стародавнього Львова.

Враження учнів:
Жара Карина: «Я вдячна, що завдяки 

перемозі в конкурсі, де панувала чудова 
атмосфера змагальності й справедливос-
ті, ми змогли відвідати Львів, познайоми-
тися з однолітками з 22 областей України, 
які також, як і ми, стали переможцями в 
різних номінаціях. Завжди цінні нові зна-
йомства». 

Олексієнко Роман: «Безперечно, Львів 
може пишатися тим, що завжди був най-
більш «європейським» містом України, 
а іноді крокував навіть попереду самої 
Європи. І все найперше, найкраще, най-
більше, найпередовіше, що було написа-
но, надруковано, збудовано, винайдено, 
засновано – це все могло бути зроблено 
лише у Львові. Так, нам пощастило відві-
дати ХХІУ Міжнародний Форум видавців, 
на якому, окрім незліченної кількості чу-
дових книг, зустріли сучасних українських 

письменників - І.Малковича, В.Шкляра, 
Ю.Винничука, С.Жадана, братів Капрано-
вих, актора А.Мухарського». 

Антіпова Євгенія: «Львів - місто, яке за-
чаровує з першого погляду. Кожна вуличка 
Львова наповнена стародавнім шармом, 
ароматами кави, духом романтики і ар-
хітектурною довершеністю. Кожен його 
елемент приховує цікаві історії та інтригу-
ючі загадкові легенди. Львів - це культурна 
столиці України, Львів неповторний та не-
змінний, Львів - історія, що втілена у си-
луетах його архітектурних композицій. Це 
місто, яке "охороняють" кам'яні благородні 
леви та яке змусить Вас повірити в мрію. 
Загадковості Львова не має меж».

Войтенко І.Г.: «Для мене будь яка мож-
ливість мандрів – це відкриття нового: 
людей, подій, будинків, вулиць… Конкурс, 
взагалі, дав можливість дітям відзначи-
тись, поспілкуватися в середовищі одно-
літків, і, безперечно, насолодитися Льво-
вом. Ми вже вдруге є переможцями цього 
конкурсу, тому вдячна за підтримку меру 
міста Сидоренку В.В. та депутатам міської 
ради».

І.ВОЙТЕНКО
учитель історії ЗОШ І-ІІІ ступенів №1

Б К  « А Л Е К С »  У  П О Л Т А В І
Традиційно новий "бойовий" сезон бок-

сери БК"АЛЕКС" розпочинають у Полтаві 
в Центрі боксу"Олімпійські надії". Про-
бують свої сили найменші наші представ-
ники - Шиян Ярослав 2009р.н. вага 25кг. у 
рівному двобої поступився місцевому бок-
серу та зайняв друге місце. Гриценко Бог-
дан 2006р.н. у вазі 36кг  зайняв перше міс-
це. Більш досвітченні  боксери перевіряли 
свої кондиції - Крят Владислав 2004 р.н. 
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вага 52кг зайняв перше місце, достроково 
перемігши боксера з м.Кам'янського(Дніп
родзержинська). Буряк Ігор 2003 р.н. у вазі 
52кг  у напруженому поєдику поступився 
боксеру з Полтави та зайняв друге місце

Також  вітаємо нашого вихованця - Оні-
щенка Руслана з виконанням нормативу 
"кандидат у майстри спорту" з боксу. Вліт-
ку Руслан представляв нашу область на 
чемпіонаті україни з боксу серед юніорів 

у місті Чернівці(на фото). Увійшовши до 
п'ятірки найсильніших боксерів України 
Руслан "програв" переможцю чемпіона-
ту за "допомогою"! суддів. Переглядайте 
нашу групу у фейсбуці www.facebook.com/
groups/434312273596031/  

Займайтесь спортом.
ОНІЩЕНКО О.

голова БК"АЛЕКС"


