
12 стор. 

Редактор Людмила ОЛІЩУК.
Во линсь ка обласна друкарня (м. Луцьк, про спект Волі, 27). 

Друк оф сет ний. Га зе та на бра на і звер ста на в ком п ’ ю тер но му центрі 
га зе ти “Вільним шляхом”. Об сяг 3 друк. аркуші. 

Індекс 61614. Зам. 4895. Ти раж 2130.

“Вільним шля хом” — Кі вер цівсь ка рай он на га
зе та Во линсь кої об лас ті. За снов ни ки — Ківер
цівська рай он на рада, Ківер ц і всь ка рай держ
адміністрація, тру до вий ко лек тив ре дак ції. 
Виходить раз на тиж день: у су бо ту.

  
 21345 (факс) — ре дак тор;

   21535 — заступник редактора.
НАША АД РЕ СА: 45200
м. Ківерці, вул. Пар ко ва, 8. 
Email: freeway1945@gmail.com
Реє страційний номер ВЛ 113 від 27.03. 1998 р.

Відповідальність за достовірність інфор мації 
несуть автори та рек ла мо давці.

У номері використані матеріали Укрінформу

ТЕЛЕФОНИ:

(

Âiëüíèì

Вдячні клієнти висловлю
ють подяку кухарю рестора
ну «Барвінок» Лесі Олексіївні 
Мирончук, помічнику кухаря 
Світлані Іванівні Стащук за 
смачно приготовлені страви 
та хороше і приємне обслу
говування. Дуже сподобалися 
страви рулет «Фермерський», 
салат «Курочка ряба», голубці, 
пельмені. Також дякуємо бар-
мену Жиліч О.А. та офіціанту 
Семеновій Л.В. за їхню увагу та 
люб’язність.

Ще з дитинства він відчув по-
тяг до малювання, а нині Степан 
Миколайович реалізовує себе не 
лише в кількох напрямках образот-
ворення: декоративне мистецтво, 
портрет, пейзаж… Багато часу він 
приділяє й опануванню мистецтвом 
художньої фотографії. Результатом 
цієї клопіткої роботи стала виставка 
«Симфонія неба», презентація якої 
відбулась у читальній залі бібліо-
теки.

Двадцять робіт фотографа, при-
урочених 20-річчю Незалежності 
України, склали виставку, назва 
якої обрана не випадково, адже на 
представлених світлинах Степана 
Миколайовича – зображення стану 
неба у різний період часу. У них – 
любов до рідної природи, краса і 
неповторність життя.

- Кожна мить неповторна, – роз-
повідає Степан Кузьмич. – Буває, 
поки збігаєш по фотоапарат і 
повернешся за секунди, стан неба 
вже змінився... У фотографіях 

мінімум уваги приділено землі, в 
основному – небо, тому що його 
живописність і краса неймовірні, 
вони змінюються щодня і щосе-
кунди. 

Маленькі відвідувачі виставки, 
школярі міської четвертої школи, 
мали змогу ближче познайомитися 
з талановитим художником. Нині 
Степан Кузьмич при Центрі дитячої 
та юнацької творчості веде художню 
студію, навчання в якій проводиться 
на базі четвертої міської школи. Тут 
художник-дизайнер ділиться своїми 
знаннями з дітьми, розвиває їх 
таланти, долучає до світу прекрас-
ного.

Безперечно, світлини фотовистав-
ки нікого не залишили байдужими і 
не тому, що небо завжди притягує 
до себе людський зір. Роботи май-
стра манять своєю неповторністю, 
вони вражають своєю оригінальніс-
тю, захоплюють дух. З допомогою 
фотографії Степану Миколайовичу 
вдається зупинити швидкоплинність 

дивовижного неба і передати його 
красу.

Підтримати колегу приїхали ви-
кладачі кафедри дизайну Луцького 
національно-технічного університету 
Юлія Анатоліївна Гетьман і Руслан 
Володимирович Чугай, а також голо-
ва регіонального відділення Спілки 
дизайнерів В’ячеслав Михайлович 

“Родинний дивогРай” 
РозпРавляє кРилята

В цьому році у районі запо
чатковано фестиваль родинної 

творчості “Родинний дивограй”. 
30 жовтня в районному Будинку 

культури імені М.П.Ковальова 
18 закладів культури району 

представили родинне мистецтво 
своєї громади. 

Справжнім відкриттям на цьому 
святі стали Вікторія та Ірина Фе-
дорчуки із села Муравище, сестри 
Соломія та Мар’яна Стахники із 
села Гайове, співоча родина По-
ліщуків із села Борохів. Присутні 
в залі були вражені професійним 
співом Христини та Катерини 
Швець із села Дачне, сестер Ві-
кторії та Валентини Воробей із 
села Звірів. А коли співав дует 
Світлани та Михайлика Бондару-
ків із села Жидичин, то джерельно 
чистий голос Михайлика примусив 
не одне серце битися в унісон із 
висотою гір і солов’їним співом 
волинського птаха.

пРацівники культуРи 
ЧеРнігівщини 

пеРеймали досвід 
у ківеРЧан

28 жовтня у нашому 
районі перебувала делегація 

з Чернігівської області, 
у складі якої очільники район
них закладів культури, праців
ники Чернігівського обласного 

навчальнометодичного центру 
культури і мистецтва, солісти 

обласної філармонії, 
директор училища культури, 

начальники відділів культури і 
туризму райдержадміністрацій 

Чернігівської області.
Гості ознайомилися із базою Озер-

цівського сільського клубу, стали 
свідками дійства, яке підготували 
аматори сцени Ківерцівського ра-
йонного Будинку культури імені М.П. 
Ковальова. В Човницькому сільсько-
му клубі гостей частували смачни-
ми пампушками, чарували співом 
учасниці народного аматорського 
фольклорного гурту “Живиця” із 
села Домашів. А учасники народного 
аматорського театрального колекти-
ву села Човниця показали уривоки із 
п’єс Г.Квітки-Основ’яненка “Сватання 
на Гончарівці” та Б.Александрова 
“Весілля в Малинівці”.  Дружній візит 
завершився українськими вечорни-
цями, що підготували працівники 
районного Будинку культури імені 
М.П.Ковальова.

Галина СЛАТІНІНА, 
начальник відділу культури

і туризму райдерж
адміністрації. 

Вашкевича і заступника голови 
районної ради Андрія Киричука:

- Нам пощастило, що у нашому 
районі є митець, який знаходить 
нові таланти, який прославляє 
рідний край. До речі, Степан Мико-
лайович є автором герба і прапора 
Ківерцівського району. В перспек-
тиві, впевнені, у нашому районі 
обов’язково буде створена художня 
школа, та все залежить від актив-
ності батьків і самих дітей.

Вони також передали вітання мит-
цю від голів райради та райдержад-
міністрації, депутатського корпусу, 
виконавчого апарату із відкриттям 

твоРЧість наших ЧитаЧів

долуЧитись до світу 
пРекРасного

Працівники районної дитячої бібліотеки активно залучають до 
співпраці творчих особистостей, організовують різноманітні вистав
ки, дбають, аби якнайбільше школярів дізнавалися про талановитих 
людей нашого краю. Так цього разу приміщення закладу прикрасили 

фотороботи члена Спілки дизайнерів України Степана Кузьмича. Її 
унікальність полягає в тому, що автор робіт – не лише фотограф, а й 

професійний художникдизайнер.

Хмільов. Вони побажали присутнім 
не бути байдужими до мистецтва, 
краси, яка їх оточує. Звучав і заклик 
бути творчими, бачити в буденності 
свято, і пам’ятати, що, незважаючи 
на щоденні проблеми, необхідно 
знаходити час для самовдоскона-
лення, для споглядання прекрас-
ного. І в цьому може допомогти 
фотографування.

Хороші слова лунали про Сте-
пана Миколайовича з уст першого 
заступника голови РДА Миколи 

фотовиставки, що є своєрідним під-
сумком певного творчого періоду.

В майбутньому Степан Кузь-
мич планує організувати виставку 
творчих робіт вихованців художньої 
студії «Етюд», а також зробити пре-
зентацію картин і власних світлин 
у Луцьку. Впевнена, що подібні 
зустрічі з талановитими особистос-
тями надихатимуть поціновувачів 
мистецтва на нові творчі здобутки.

Анна ЯКИМЧУК.
Фото автора.

культуРа

Завідуюча клубом с. Дачне Бог-
дана Гаврилюк і водночас керівник 
хореографічного колективу «Бадьо-
рість» дарували глядачам запальні 
танці: «Козацький марш», «При-
вітальна», «Волинська полька», 
гуцульський та іспанський танці.

У виконанні Потішук Христини, 
Швець Катерини, Матвіюка Воло-
димира, Пилип’юка Василя, Марчук 

«Рідний кРай, де ми живемо, 
укРаїною зовемо», –

під такою назвою 29 жовтня відбувся
 творчий звіт с. Дачне, який розпочали вітальними словами ведучі 

Володимир Матвіюк та Анна Хоменко.

Ольги, Боярчук Анастасії прозвуча-
ли пісні: «Моя молитва», «Розкажи 
про Україну», «Мамин оберіг» та ін.

Учасниками дитячого драматич-
ного театру «Бджілка» (кер. Людми-
ла Холодинська) була представле-
на вистава «Нечема і хвалько».

Не лише сьогодні, звітуючи про 
свою роботу, завідуюча клубом 
с. Дачне змогла порадувати усіх 

присутніх святковим концертом. На 
кожне свято, чи то державне, чи то 
церковне, хореографічний колектив 
«Бадьорість» запрошує усіх жите-
лів та гостей Прилуцької сільської 
ради на свої концерти.

По закінченню дійства сільський 
голова Віктор Кирилюк подякував 
Богдані Гаврилюк та усім учасникам 
творчого звіту клубу с. Дачне за 
плідну роботу, за подарований усім 
піднесений настрій. А це значить, що 
село живе, що люди у ньому вміють 
не лише працювати, а й відпочивати.

Людмила ХОЛОДИНСЬКА,
зав.бібліотекою с. Дачне.

звітують культаРмійці

в осінньому небі
... В осінньому небі
Журавлі курличуть,
У заморський вирій 
Вони й мене кличуть.
      Але я не хочу
       В чужину літати.
        Полечу хоч в мріях 
        До рідної хати…

         Микола МИЦЕНКО,
                            м. Ківерці.   

подяка

осінь
Осінь – щедра. 
                     Осінь – золота.
Різні всім турботи 
                      принесла вона.
Вже у теплий вирій
Птахи відлітають.
А білки у лісі 
                горішки збирають,
Їжачки на голки
                   гриби одягають.
Борсуки у нори 
                      спать лягають
І холодну зиму зустрічають.

* * *
Скоро буде в нас зима,
Птахам їжі вже нема,
Але діти щозими
Роблять годівниці всім.

Дмитро БАЗИЛЯН,
учень 3А класу ЗОШ №4 

м. Ківерці.

2 листопада зустріла 
80річчя дорога мама, мила 
бабуся, прабабуся

Валентина Іванівна
КОЖУШКІНА.

Наша рідненька, ми всією вели
кою родиною вітаємо Вас з цим 
особливим днем, щиро бажаємо міц-
ного здоров’я, благополуччя, добра.

Люба бабусю і матінко мила,
Велике спасибі, що Ви нас зростили.
Ми просимо з глибин сердець,
Щоб добрий Бог, щоб Бог-Отець
Вам щирого здоров’я дав
І щоб сто літ він Вас оберігав!
Спасибі Вам за руки робочі,
За довгі, нелегкі й недоспані ночі,
То ж зичимо Вам ще чимало прожити,
Щоб всіх на сторіччя змогли запросити!

Колектив магазину ТЦ 
«Супутник 1» щиро вітає 
дорогого начальника 
Олександра Тихоновича 

ДРУКАЧУКА 
з Днем народженням, яке він 

святкуватиме 7 листопада.
Нехай у Вашім домі 
                          щастя буде

І сил приплив, немов потоки рік.
Нехай життя цвіте і поважають люди,
І довгим, як століття, буде вік.
Нехай добро щоднини прибуває,
Як струмінь чистої води.
Хай зло далекими стежками обминає,
А радість поруч йде завжди.
Нехай життя квітує буйним цвітом,
А День народження приходить знов і знов,
А доля хай дарує з кожним роком
Благополуччя, щастя і любов.

4 листопада відзначив 
ювілейний День народження

 Петро Якимович ГОМЕНЮК. 
Сім’я ХМІЛЕВСЬКИХ вітає ювіляра і зичить:
Нехай дарують радість Вам літа,
Душа сто літ хай буде молодою.
Хай Вам рясні колосяться жита,
Джерела б’ють цілющою водою.
Хай серце не знає плачів і розлуки,
Хай радість приносять Вам діти й онуки.
Бажаєм прожити у силі й здоров’ї
Ще многії літа щасливої долі!
Хай будуть поруч Віра і Надія,
Як два крила, що впасти не дадуть.
І сам Господь по милості наділить
Ще довгих літ, щасливу світлу путь.

4 листопада відзна-
чила 30річчя 

Оксана 
Степанівна 
ІГНАТЮК.

Любу донечку, турбо-
тливу матусю, дорогу 
сестричку від щирого 
серця іменинницю вітають мама, синочок 
Діма, брати Віктор та Юрій із сім’ями.

Наша мила, люба, найкраща у світі!
Бажаємо щастя, даруємо квіти,
Щоб сонце і зорі плекали тепло.
І щоб завжди здоров’я у Тебе було.
Щоб смутку не знала, ми просимо долі,
Добра Тобі й радості, рідна, доволі.
Бо людям для щастя багато не треба –
Сімейного затишку й мирного неба. 

4 листопада відзначив 
ювілейний День народження 

Петро Якимович ГОМЕНЮК. 
З цієї нагоди дорогого ювіляра вітають дружина, 

донька, зять та онуки Денис і Назар та щиро зичать 
міцного здоров’я при Божому благословенні, нехай за-
вжди усміхаються зорі, вишитими рушниками стелеть-
ся доля, а серце хай буде сповнене теплом, добротою 
і ніжністю. Хай усі Ваші хороші справи будуть благо-
словенні Богом і повертаються сторицею.

Вітаємо Вас у Вашім добрім святі,
Бажаємо люб’язних серцю днів,
Щоб був здоровим і багатим,
Ніколи дім Ваш 
              щоб на щастя не біднів.
Хай не торкнуться Вас 
                          невдачі й втома,
В житті не знати 
                        прикрощів і болю,
І буде всюди затишно, як вдома,
Любов’ю і добром 
                        хай пестить доля.

щиРо вітаємо!

Сьогодні 55 років святкує ківерчанка 
Галина Анатоліївна

МиСКОВЕць.
Чоловік, діти та онуки щиро вітають 

дорогу іменинницю.

Зичимо щастя, добра і тепла,
Хай будуть достатки та гарні діла,
Хай Бог Тобі силу й здоров’я дає,
Зозуля сто років нехай накує.
Хай силою кожна клітина наллється,
Як повінню хвилі ріки,
Найкращого в світі від щирого серця
Бажаєм на довгі роки. 

5 листопада 2011 року


