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“МаєМ те, що МаєМ”,
- книга гумору і сатири 

Миколи  Івановича Миценка 
в авторській редакції, яку він 

презентував колегам.
Пропонуємо окремі його 

віршовані рядки!

теПер ВиПиВок неМає
Кругом п'янство процвітало 
У часи застійні.
Нині все у нас змінилось,
Бо ми самостійні.
Пиятик зараз немає - 
Твердять нам «естети»,
То в Союзі були п'янки,
А тепер - фуршети...

Знає, та не СкаЖе
На усіх трибунах часто 
Прем'єр заявляє: 
- Для здорожчання продуктів 
В нас підстав немає...
Чому ж ціни галопують, 
Наш прем'єр не знає, 
А хоч, знає, та не скаже
Нам цього ніколи…
Бо прем'єру й урядовцям 
Правда очі коле.

СВяткУЮть Села

вітаємо

29 жовтня відзначає 
25-річчя кохана дружина, 
люба матуся

Юля 
Володимирівна 

ЗАГАЙНА.
Двадцять п’ять – 
          це найкраща пора:
І квітує, й сміється
                            життя,
Неповторність променить
І тільки радість несе кожна мить!
Тож нехай так буде завжди,
Щодня квітнуть щастя сади.
У всьому успіхів і процвітання!
Хай здійсняться мрії, бажання!

З любов’ю – чоловік Сергій, донечка 
Даринка і вся родина.

25 жовтня відзначила 
55-річний ювілей бухгал-
тер Ківерцівського ВУЖКГ 

Валентина 
Іванівна 

ЛичмАНЮк. 
З цієї нагоди вітаємо 

іменинницю та зичимо 
міцного здоров’я, безмеж-
ного щастя, благополуччя, 

домашнього затишку і любові.
Булати донька для батьків,
 А для дітей - матуся. 
Промчали роки по полях 
І вже стоїть бабуся. 
Ой, як же швидко час летить, 
Нема йому спочинку... 
Роки, роки дож не спішіть 
Старить цю гарну жінку. 
А дві п’ятірки у житті  – 
Це успіхи шкільного віку, 
Нехай вони продовжать вік 
В здоров’ї, щасті літ без ліку.

З повагою - колектив 
ківерцівського ВУЖкГ.

У цю прекрасну осін-
ню пору слова  найщи-
ріших вітань із золотим 
ювілеєм линуть  в осе-
лю жительки с. Сокиричі

 Євгенії 
михайлівни 

мАЦЮк.
За пройденим 
     не треба сумувати,

Попереду щаслива  жде пораХай буде 
                                 щедрим ювілейне свято,
Здоров'я Вам, любові і добра!
Нехай цей день Вам зморшок не прибавить,
Старі нехай розгладить і зітре,
Здоров'я зміцнить, від негод позбавить,
Добра і щастя в дім Вам принесе.
Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом Господь хай Вас зігріє
Й слова подяки линуть звідусіль.

З повагою - свати.

Дві п’ятірки виста-
вило сьогодні життя 
прекрасній, щедрої 
душі та доброго серця 
людині, спеціалісту-
землевпоряднику Звірів-
ської сільської ради 

Надії Олексіївна 
СТАСЮк.

Хай радість панує у Вашій світлиці,
Хай сонечко сяє колоссям пшениці.
Хай доля дарує Вам щирі хвилини
У дружньому колі своєї родини.
Хай щастя приходить і ллється рікою,
Хай горе обходить завжди  стороною.
Хай легкою буде життєва стежина 
На многії-многії й благії літа.

З повагою – колектив Звірівської 
сільської ради. 

Минулої неділі у нашому селі 
відбулося чарівне свято, до якого 

жителі довго готувалися. День 
села - тільки раз на рік, тому ми 

всі з нетерпінням чекали феєрич-
ного дійства – і, на щастя, ніхто 

не залишився розчарованим, 
адже зорганізовано воно було на 

високому рівні.         
Біля другої години дня всі охочі 

взяли участь у святкуванні 113-
ої річниці села Веснянка. Вони 
зібралися біля клубу, а дійство не 
змусило себе чекати. Дуже тіши-
ли очі вишиванки, котрі одягли на 
свято багато людей. Почалося все з 
майстер-класу шаткування капус-
ти.  Досвідчені господині ділилися 
досвідом з молоддю. Потім всіх 
присутніх частували смачненьким 
кулішем і юшкою, які зварили на 
вогні. Всі були надзвичайно задо-
волені гостинністю і вправністю 
тутешніх господинь, які як могли 

27 жовтня відсвяткува-
ла 45-річний ювілей 

Олена 
Анатоліївна 
ЗАГАЙНА.

 Працівники управлін-
ня праці та соціального 
захисту населення РДа 
щиро вітають іменинницю. 
Нехай у серці розквітають 
найніжніші почуття, а душу 
ніжить любов  рідних і близьких.

Хай зронять  цвіт до Ваших ніг
Найкращі квіти на землі,
Й переступають Ваш поріг 
Лише щасливі й світлі дні!
Далекі зорі хай  завжди
Показують додому шлях, 
І тепле світло у вікні
Вестиме вічно у роках!

26 жовтня відзна-
чила 30-річний ювілей 
ківерчанка, люба донька, 
кохана дружина і любляча 
матуся

Галина Ігорівна 
ЦАрЮк.

Від щирого серця вітає-
мо іменинницю і бажаємо 
радості, щастя, добра, 
сімейного благополуччя, 
міцного здоров’я на довгі роки.

Чудовий вік, щоби життю радіти,
Кохати, прямувати до мети,
Багато що цікавого відкрити,
До перемог та успіхів іти!
Хай настрій буде сонячним, бадьорим,
Щоб майбуття насиченим було,
Нехай здійсняться мрії дуже скоро,
Бо щастя – довголіття джерело!

З любов’ю – чоловік Юрій,                                                                                               
донечка аня, батьки і вся родина.

Сьогодні відзначає 45-
річчя ківерчанин

Валентин 
Іванович 

киСеЛьОВ.
З цієї нагоди  щиро 

вітаємо і зичимо міцно-
го здоров’я при Божому 
благословенні, нехай 
завжди усміхаються Тобі 
зорі, вишитими рушниками 
стелиться доля, а серце нехай буде сповне-
не теплом, добротою і ніжністю.

Вітаємо Тебе у Твоїм добрім святі,
Бажаємо люб’язних серцю днів.
Щоб Ти був здоровим і багатим,
Ніколи дім Твій щоб на щастя не біднів.
Хай не торкнуться Тебе невдачі і втома,
В житті не знати прикрощів і болю,
І буде всюди затишно, як вдома,
Любов’ю і добром хай пестить доля.
Божа Матір нехай оберігає 
                            від зла, хвороби і журби.
Нехай Господь щедроти посилає 
                            сьогодні, завтра і завжди.

З повагою і любов’ю – 
дружина Людмила, мама,

сестра Інна та племінниця наталія. 

Днями відзначила День 
народження кохана дру-
жина, люба матуся 

марія Дмитрівна 
кОЛьЦОВА.

Прийми у цей день 
          вітання найкращі
Бажаєм здоров’я, 
              любові і щастя,
Щоб лихо й тривоги Тебе обминали,
Зозуля сто років життя накувала.
Хай в житті Твоїм щастя квітує
Веснянково-іскристим розмаєм,
Бог ласкавий хай радість дарує
І здоров’я міцне посилає.

З любов'ю – чоловік і діти.

28 жовтня відсвяткував 
75-річчя любий татусь і 
найкращий дідусь

ростислав 
Сергійович

мАриЩУк.
Діти та онуки щиросер-

дечно вітають іменинни-
ка з ювілеєм.

Прийміть найкращі 
                   щирі побажання
І гарячий наш палкий привіт,
Хай це хороше тепле привітання
Звучить для Вас ще добру сотню літ.
Онуки ростуть, а лице молодіє,
Хай роки ідуть, а чоло не сивіє.
Хай серце не знає плачів і розлуки,
Хай радість приносять Вам діти й онуки.
Бажаєм прожити у силі й здоров’ї
Ще многії літа й щасливої долі! 

Сьогодні 50-річний 
ювілей зустрічає 

Олександр 
Сергійович 

ПОЛІВОДА.
Хай дороги стеляться
                          крилато,
Будуть чисті, рівні, 
                       як струна,
А добро не оминає 
                                хату,
Як не обминає цвіт весна
Хай здоров’я, радість і достаток
Стеляться для Вас, як вишні цвіт,
Хай малює доля з буднів свято,
І Господь дарує Вам багато літ.
З повагою – працівники управління праці 

та соціального захисту населення РДа.

Осінь – золота і прекрасна, глибока і 
гарна, багата і багряна, красива, сумна і 
дощова, рання і пізня, тиха і щедра, зо-

лотава і сонячна. Скільки епітетів, скільки 
образів осені змальовано у світовій по-
езії, мистецтві. це улюблена пора бага-

тьох живописців, композиторів, творчих 
людей.

14 жовтня, в день Покрови Пресвятої 
Богородиці, натхненні святом і прекрасною 
природою, учні ЗОШ І-ІІІ ст. №4 м. Ківерці 
організували виставку-конкурс «Осінній вер-
нісаж». Головна умова конкурсної програми 
– участь усіх класів у заході, від першоклас-
ників до випускників.

Усі школярі з нетерпінням чекали цього 
свята, готувались до нього. Було залучено 
до підготовки навіть батьків. Усі збирали 
матеріали для робіт, продумували композиції 
до найменших деталей. Святковий ранок 
розпочався із гамірної підготовки у вестибюлі 
школи. Згодом, перед відвідувачами вистав-

оСінніЙ ВерніСаЖ
ки постали справжні витвори мистецтва.

Дари осені було представлено у різнома-
нітних образах: наукові герої, квіти вирізані 
із овочів, фантастичні композиції із при-
родного матеріалу. Кожен витвір отримав 
назву, а саме: «Чарівна осінь до нас заві-
тала», «Кошик знайдений у городі», «Козак 
Мамай на «Осінньому вернісажі», «Вийди, 
вийди, сонечко, на дідове полечко…», «До 
Покрови я готовий», «Нашій Україні - 20», 
«Україно, ти для мене диво», «Осіння казка  
ходить лісом», «Моя квітуча і багата Укра-
їна». Назви було підкріплено віршованими 
рядками. Творча робота кипіла цілий день. 
Всі діти, батьки, вчителі змогли долучитись 
до створення конкурсних робіт, проявити свій 
мистецький хист. Такі свята дарують гарний 
настрій і ще більше єднають нашу шкільну 
родину.

 наталія СТаСЮк, 
педагог-оганізатор 

ЗОШ І-ІІІ ст. №4 м. ківерці.

ВеСнянкіВСькиЙ лЮд ГУляє

догоджали гостям. Обділеним того дня не 
залишився ніхто, навіть песики, які плутали-
ся під ногами. Це було тільки зав’язкою до 
справжнього свята – адже продовженням 
вечора став концерт, який старанно готували 
всі: від старого - до малого. Приємною неспо-
діванкою стали вітання найменших школярів, 
які дуже хвилювалися, виступаючи перед 
такою численною публікою, але дуже стара-
лися і зала аплодувала їм якомога гучніше. 
Ведучими свята були дві чарівні дівчини, яки-

ми пишається Веснянка – Оля Пилип 
і Інна Семенюк.Вони із задоволенням 
розважали публіку. Багато патріотичних 
пісень прозвучало тоді в нашому селі, 
багато різних таночків, за які мешканці 
Веснянки щиро вдячні організаторам і 
учасникам концерту. Особливо дійство 
сподобалося найменшим глядачам, які 
прийшли на свято за ручку з батьками.
Вони щиро захоплювалися артистами і 
все, що відбувалося тоді на сцені, було 
для них маленькою магією. Веснянків-
ський люд також гордиться хоровим 
колективом «Терниця», котрий вже ба-
гато літ прославляє наше село. Вдячні 
за допомогу в організації свята нашому 
улюбленому сільському голові Сергію 
СвятославовичуПанасовичу. Саме ця 
позитивна людина  любить і дбає про 
Веснянку. Також дякуємо завідуючій 
клубом Тамарі Бондар за створення 
такого чудового Дня села!

Людмила ГУЛЮк, студентка ВнУ, 
факультет журналістики.

тВорЧіСть нашиХ ЧитаЧіВ


