
ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ГАЗЕТА ПРО ЖИТТЯ НАШОГО КРАЮ
Дорогі  земляки!

Усього кілька днів тому православні східного обряду відзначили одне з найбільших релігійних 
свят – Різдво Христове. Воно має давні традиції. Упродовж тисячоліть українці збиралися роди-
нам за сімейним столом та славили народження Ісуса Христа. А напередодні від хати до хати хо-
дили зграйки колядників, бажаючи господарям здоров’я й любові, врожаю та багатства. 

Наш народ зберіг ці традиції й відроджує із забуття. Тож дозвольте з нагоди Різдва Христового 
побажати передусім миру, добробуту й процвітання рідній Україні, а всім нам – духовного очищен-
ня, мудрості, виваженості, любові до ближніх. Нехай Божа ласка підтримує та зігріває кожного з 
нас, надихає на добрі справи й шляхетні вчинки.

Віктор КОРДУБАН,
депутат Білоцерківської сільської ради, голова ради директорів 

ПП «Білоцерківська агропромислова група».
Шановні жителі громади!

Вітаю всіх вас зі світлим святом Різдва! Воно спонукає кожного з нас задума-
тися про сенс людського буття й своє місце на землі. Щиро бажаю, щоб ви ніколи 
не знали втрат і розчарувань, щоб ваша праця дарувала вам справжнє задоволен-
ня й повагу людей. Нехай на шляху до мрій вас не лякають труднощі й завжди на 
допомогу приходять вірні друзі. Здоров’я вам, успіхів, любові й достатку в роди-
нах, великих і світлих цілей, віри, миру та любові!

Іван ЛЕЩЕНКО,
Білоцерківський сільський голова.

Шановні працівники ПП «БіАГР», колеги й друзі!
Вітаю всіх із величним святом – Різдвом Христовим!
Нехай Божі дари – здоров’я, мудрість, мир і злагода – панують у кожному домі. 

Міцного здоров’я вам, безмежного особистого щастя, родинного затишку, жит-
тєвих гараздів та достатку, бадьорого настрою, прихильності долі та Божого 
благословення! Нехай завжди в серцях живуть любов, надія й віра!

Оксана КОРДУБАН,
генеральний директор ПП «Білоцерківська агропромислова група».

Шановні працівники ПП «БіАГР», односельці!
Щиро й сердечно вітаю вас із Різдвом Христовим. Бажаю вам щастя, здоров’я, 

любові й розуміння близьких людей, духовного оновлення й достатку. Нехай і в 
будні, й на свята Божа любов зігріває ваші серця та надихає на добро, шляхетні 
вчинки, милосердя!

Роман КОВАЛЕНКО,
директор ПП «Білоцерківська агропромислова група». 

Снігопади – це нормальне яви-
ще для зимової пори. Отож можна 
дорікнути і комунальникам, і дорож-
никам, і сільській раді, що, мовляв, 
виявилися неготовими до опадів. 
Однак у цьому випадку йдеться не 
про звичайний снігопад, а про ано-
мальний: упродовж трьох діб випала 
місячна норма опадів! До того ж, він 
супроводжувався сильним вітром. 
Особливо постраждали південні об-
ласті України. У багатьох населених 
пунктах пошкоджено лінії електро-
передач, будівлі, автомобілі. Проте 
й на Полтавщині негода наробила 

чимало лиха.
На території Білоцерківської ОТГ 

найбільшою проблемою стала вели-
ка кількість снігу.

– Навіть після Новорічних свят ми 
продовжували розчищати територію 
від снігу, – розповідає Білоцерківсь-
кий сільський голова Іван Лещенко. 
– Починали з найважливіших доріг 
і центральних вулиць, якими курсує 
багато транспорту, після чого перей-
шли до другорядних. А вже після 
цього дійшли до провулків та окре-
мих садиб. Декотрі жителі віддале-
них околиць дорікають, що до них 

снігоприбиральна техніка дійшла в 
останню чергу, що вони тривалий 
час були відрізаними від світу.

Ми співчуваємо цим людям, та 
все ж пріоритети надаємо тим вули-
цям, якими користуються сотні лю-
дей і курсує транспорт.

Справді, на околицях окремі бу-
динки розташовані на значній від-
стані від доріг: 300 і навіть 500 м. 
Уявіть собі: снігоприбиральна тех-
ніка мусить розчистити півкілометра 
доріг! Це значні витрати і пального, 
й робочого часу. У великих містах чи 
селищах на такій відстані розташо-
ваний цілий мікрорайон – територія 
проживання кількох сотень чи на-
віть тисяч людей. У нашому випадку 
йдеться про одну хату...

Не зайве нагадати: Білоцер-
ківська сільська рада не має влас-
ної техніки й залучає до робіт під-
приємства, які її мають. При цьому  
І. В. Лещенко вважає, що купувати 
снігоприбиральні трактори сільській 
раді не варто: вони дорогі й не оку-
плять витрат, адже працюватимуть 
усього кілька днів на рік. 

– Ми налагодили тісну співпра-
цю з ТОВ «Білагро», приватними 
підприємцями, які мають потрібну 
техніку й завжди відгукуються на 
прохання сільської ради, – говорить 
він. – Таким чином можемо залучити 
на прибирання снігу більшу кількість 
техніки, а значить, працювати значно 
оперативніше й одразу в усіх селах.

Зінаїда МАТЯШОВА.

Випробування негодою Білоцерківська 
сільська рада успішно витримала

Новий рік уже увійшов у свої права, залишивши позаду святкові 
клопоти. Люди поступово повертаються до трудових буднів, та в 
Білоцерківській ОТГ й досі згадують негоду в останні грудневі дні, що 
буквально паралізувала життя громади.

Від імені усіх жителів с. Балаклія 
хочу подякувати виконкому Біло-
церківської сільської ради, керівни-
цтву та працівникам ТОВ «Білагро», 
а також іншим підприємствам, які 
після негоди одразу почали розчи-
щати сніг у нашому селі та на під-
ступах до нього.

Снігу намело чимало, працюва-
ти було складно, але  нас, жителів 
села, не залишили в біді. Дуже 
вдячні за це.

З повагою 
Любов ЛОБАНОВА,

депутат Білоцерківської 
сільської ради.

Вдячні за 
відмінну роботу
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Про проблеми, з якими 
зіткнулися водії снігоочис-
ної техніки, читайте на 
стор. 2
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Новорічні свята – одні з най-
улюбленіших у народі. Їх із нетер-
пінням чекають як дорослі, так і 
малеча. А самі артисти готуються 
до свят особливо ретельно. На 
жаль, цього року чимало культпра-
цівників та учасників художньої 
самодіяльності не змогли висту-
пити через застуду та грип. Але це 
не завадило проведенню свят: їхні 
колеги, які залишилися в строю, 
виконали свій почесний обов’язок 
і привітали односельців.

Дітей вітали святий 
Миколай, фокусник і 

справжні клоуни
Низка святкових заходів поча-

лася ще 19 грудня – в День свято-
го Миколая. У школах, будинках 
культури, клубах тощо для малечі 
провели ранки та вручили солод-
кі подарунки від Білоцерківської 
сільської ради.

Та наймасштабніше дійство від-
булося в Білоцерківському будинку 
культури. Як ми вже повідомляли, 
цього дня в громаду традиційно 
приїжджають артисти Полтавсько-

го академічного обласного театру 
ляльок. Учнів початкових класів, 
вихованців дитсадків та всіх бажа-
ючих на виставу полтавських ляль-
карів організовано звезли шкіль-
ними автобусами та транспортом 
сільської ради. 

Без сумніву, запам’ятається 
дітлахам ще один захід: 29 грудня 
в Білоцерківському СБК відбулася 
розважальна програма за участю 

професійних артистів Полтавської 
обласної філармонії та Харківської 
циркової студії. Дітей розважали 
Дід Мороз, Снігуронька, клоуни, 
фокусник та ще чимало казкових 
героїв.

Ялинка запалила вогні
22 грудня відбулося врочисте 

відкриття ялинки на площі біля 
Білоцерківського будинку культу-
ри. Той, хто прийшов чи приїхав на 
захід (а сільська рада, як завжди, 
організувала підвезення глядачів), 

отримав потужний емоційний за-
ряд. Артисти підготували чудовий 
концерт. Біля символічного зе-
леного дерева перед глядачами 
виступили народний аматорський 
вокальний ансамбль «Струмочок» 
(керівник – Валентина Моспан). 
Цього разу окрім дорослих артистів 
на імпровізовану сцену вийшли й 
учасники дитячої групи ансамблю, 
які виконали щедрівки. А дитячий 
танцювальний колективу(керівник 
– Аліна Михайлик) зірвав оплески 
запальним танцем свинок. 

Для маленьких глядачів органі-
затори підготували цікаві ігри і, 

звичайно ж, солодощі. 
Окрім головного новорічно-

го дерева в центрі Білоцерківки, 
установили красуні-ялинки (нехай 
і дещо скромніші) в кожному насе-
леному пункті громади: у клубах, 
будинках культури, навчальних за-
кладах. Тут теж провели святкові 
ранки для дітей, дискотеки для 
молоді та концертно-розважальні 
програми для дорослих.

Справжній 
новорічний вогник

За браком місця ми не може-
мо розповісти про всі святкові за-
ходи. Спинимося на одному, який, 
на нашу думку, заслуговує на осо-
бливу увагу, передусім – своєю 
оригінальністю. А ще – неабиякою 
майстерністю виконавців. 

На відміну від традиційних кон-
цертів, у яких беруть участь знані 
в громаді творчі колективи (а це 

– десятки виконавців), новорічний 
концерт «Пісня скликає друзів», що 
відбувся 29 грудня в Білоцерківсь-
кому СБК, готували всього кілька 
учасників. Однак їхній ентузіазм і 
певною мірою одержимість зро-
били свої справу: вони подарували 
глядачам незабутні емоції. 

Артисти вирішили підготу-
вати концерт із широковідомих 
шлягерів 80-х і 90-х років. Вийшов 
такий собі новорічний вогник, що 

викликав щирий відгук у залі. І хоча 
концерт розпочався о 18.30 і три-
вав майже до 21.00 (тобто близь-
ко двох годин), глядачі в залі ні на 
мить не втомилися й готові були 
слухати улюблені мільйонами лю-
дей пісні ще й ще. 

Перед глядачами виступили 
Алла і Наталія Плаксюк, Марина 
Парфенович, Анна Мацько, Юрій 
Михайлик (с. Балаклія), Володимир 
Булат і Олександр Фесенко (Крас-
ногорівка), Світлана Черніченко 
(Огирівка), Анжела Кожемяка, 
Людмила Бехтер, Василь Моспан, 
Наталія Лук’янець, Катерина Ша-
рай (Білоцерківка). Виступи во-

калістів доповнили танцювальні 
номери учасників танцювальних 
колективів «Юність» і «Капітошка» 
Білоцерківського СБК. Ведучими 
заходу були Світлана Грищенко та 
Аліна Михайлик, а Дідом Морозом 
і Снігуронькою вже котрий рік по-
спіль – Юлія Шарай (с. Білоцерків-
ка) і Микола Требух (Колосівка).

А ще напередодні Нового року 
культпрацівники й аматорські ко-
лективи традиційно, але при цьому 

оригінально та різнопланово  віта-
ли працівників підприємств, уста-
нов, жителів громади: навідалися в 
сільську раду, на ПП «БіАГР», у ТОВ  
«Білагро» (зокрема на молочно-то-
варний комплекс у Колосівці), у 
магазини, кафе тощо.  

Різдвяні посиденьки
І насамкінець про ще один захід 

(теж традиційний). 8 січня у Крас-
ногорівці найактивніші ветерани 
зібралися на «Різдвяні посидень-

ки». Літніх людей привітали са-
модіяльні артисти Красногорівсь-
кого СБК на чолі з директором 
Тетяною Іващенко. 

Урочистий і піднесений настрій 
викликали колядки у виконанні 
фольклорного ансамблю «Горли-
ця». А поетеса Тетяна Домашен-
ко прочитала свої вірші, зокрема 
вітання з Різдвом.

На заході були присутні не 
лише жителі Красногорівки, а й 
навколишніх сіл об’єднаної грома-
ди.

Зінаїда МАТЯШОВА.

Актуально У Білоцерківській ОТГ відзначили 
Новий рік і Різдво

У нашій громаді з нагоди практично всіх свят культпрацівники 
й артисти-аматори готують цікаві й неординарні заходи: концер-
ти, розважальні програми, вікторини тощо. Вони збирають пере-
повнені зали й, без сумніву, згуртовують жителів громади в єдину 
родину.

Як весело разом водити хоровод!

Так відкривали головну ялинку.

Педагоги Бірківського НВК придумали  для дітей багато захоплюючих ігор.

Новорічний ранок у Бірківському НВК.

Дітлахам дуже сподобалися виступи фокусника й клоунів.

Ранок з нагоди Дня святого Миколая у Подільській школі.

Першою в громаді будівлею, 
де буде повністю виконано увесь 
комплекс робіт із термоізоляції, во-
чевидь, стане Бірківський навчаль-
но-виховний комплекс. Позаторік 
тут перекрили дах, дерев’яні вікон-
ні рами замінили на склопакети, 
виконали інші ремонтні роботи. А 
нещодавно розпочали утеплення 
фасаду. Робітники обкладають стіни 
мінеральною ватою та штукатурять 
їх поверх.

Такий же комплекс робіт плану-
ють виконати й у інших навчальних 
закладах. Щоправда, з часом.

– Це дуже вартісний проект, а 
грошей у бюджеті на все не виста-
чає, – розповідає Білоцерківський 
сільський голова І. В. Лещенко. – 
Наша громада спроможна, тому 
держава вилучає частину коштів. 
Цього року, наприклад, маємо від-
дати 4,6 млн. грн.

І все ж І. В. Лещенко плекає 
надію, що наступним об’єктом, де 
виконають термоізоляцію, стане Ба-
лакліївський НВК. Принаймні, цього 
року сільська рада планує хоча б 
поміняти покрівлю.

Так само не припиняється й ре-
конструкція дитсадка в с. Поділ. Не-
щодавно там уже запрацювала нова 
котельня. Тож зовсім скоро новий 
дитсадок гостинно відчинить двері 
для своїх маленьких вихованців.

У Бірках 
утеплюють НВК

Котельня вже 
працює

У планах Білоцерківської сільсь-
кої ради – термоізоляція будівель 
бюджетних установ, зокрема, 
навчальних закладів. Це дозво-
лить зменшити втрати тепла й 
відповідно підтримувати темпе-
ратуру на належному рівні. При 
цьому значно менше платити за 
обігрів помешкання, заощаджую-
чи бюджетні кошти.

Будівельники утеплюють стіни 
Бірківського НВК.

У одному з попередніх номерів 
ми повідомляли про початок ре-
конструкції приміщення колиш-
ньої Білоцерківської лікарні під 
Центр надання адміністратив-
них послуг. Ці роботи тривають.

Неабияк заважали роботі купи 
піску та глини, висипані біля дворів 
господарями.  

Наші вулиці позаростали клен-
ками, шовковицями, вишнями. Як 
правило, урожай вишень так і ли-
шається на деревах, ними ласують 
хіба що птахи.  Чомусь господарям 
шкода обрізати непотрібні гілки, 
тим більше – ліквідувати поросль, 
яку пускають дерева. А снігоочисна 
техніка виходить з ладу: ламаються 
снігоочисні відвали, фари освітлен-
ня, дзеркала заднього виду...

Фруктові дерева, які ростуть 
обабіч доріг, наче губка, вбирають 
вихлопні гази. Ми смакуємо пло-
дами яблук, груш, слив, шовковиць 
і свідомо чи несвідомо отруюємо 
себе. Так чи потрібно зберігати зай-
ву гілку, яка, до всього, створює неа-
биякі перешкоди техніці в зимовий 
період, під час весняно-польових 
робіт, збирання врожаю? 

Нам ніхто не наведе лад на на-
ших вулицях – порядок залежить 
лише від нас.

Анатолій ФЕНЕНКО,
начальник МТБ ТОВ «Білагро».

Заважали
чистити сніг

На очищенні доріг від снігу 
працювала снігоочисна техніка 
ТОВ «Білагро» і ПП «СВ «Транс-
сервіс». І, як завжди, оперативній 
роботі перешкоджали проблеми, 
які штучно створюють жителі 
нашої громади.
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Одне з них – сертифікація 
педагогічних працівників. Націо-
нальний еколого-натуралістич-
ний центр учнівської молоді Міні-
стерства освіти і науки України 
долучився до підготовки вчителів 
хімії до професійної сертифікації, 
організувавши навчальний стар-
тап. Фактично це підвищення 
професійного рівня педагога. 

Учитель хімії Білоцерківсь-
кої ЗОШ Валентина Григорівна 
Демочко взяла участь у роботі І 
етапу навчального стартапу за 
курсом «Методика викладання 
технології хімічних виробництв у 
шкільному курсі хімії». 

Навчальним стартапом ке-
рував доктор педагогічних наук, 
професор Вербицький В. О., 

участь у його роботі взяли провід-
ні науковці, методисти, автори 
підручників. В. Г. Демочко не 
лише ознайомилася з останніми 
досягненнями у технології хіміч-
них виробництв, а й узяла участь 
у дискусійному обговоренні на-
вчальних програм та підручників 
з хімії, дізналася про цікаві про-
ектні форми роботи з підлітка-
ми, про використання сучасних 
цифрових пристроїв для демон-
страції хімічних процесів. Спільна 
робота науково-педагогічних пра-
цівників, керівників позашкільних 
закладів, провідних фахівців ІКТ, 
педагогічних працівників спри-
яли підвищенню фахового рівня 
вчителів хімії з різних областей 
України.

Обидві дуже люблять читати. 
А минулого літа наважилися взяти 
участь у Всеукраїнському дитячо-
му літературному конкурсі «Творчі 
канікули». Він був організований 
Національною секцією Міжнарод-
ної ради з дитячої книги, Націо-
нальною спілкою письменників 
України, Українською асоціацією 
працівників бібліотек для дітей, 
фондом Миколи Томенка «Рідна 
країна» та Національною бібліоте-
кою України для дітей. Проводив-
ся конкурс у два етапи: перший 
– обласний тур, а другий Всеу-
країнський. Дівчата брали участь 
у різних номінаціях: Танцюра Катя 
написала вірш у номінації «Так, 
я люблю Україну», а Молдавчук 
Свєта – твір у номінації «Знайом-
тесь – це ми». І обидві перемогли 
в обласному турі конкурсу! 

Роботи дівчат із Подолу виру-
шили в Київ на розгляд головного 
журі, що складалось із представ-
ників організаторів конкурсу та 
дитячих письменників та поетів. А 
на початку грудня дзвінкий гамір 
у багатодітній сім’ї  Молдавчуків 
притишив телефонний дзвінок із 
Києва, і приємний жіночий голос 
повідомив, що Світлана перемогла 
у своїй номінації. 

Раділи всі: мама і тато, бра-
тики і сестричка, вчителі й друзі 
в школі. Навіть просто знайомі 
й односельці вітали дівчинку з її 
першою такою значною перемо-
гою. За свою читалочку безмежно 
раділа і я. Ця новина стала приєм-
ною й для керівництва нашої гро-
мади. Поїздку дівчинки до Києва, 
в Національну бібліотеку на свят-
кове нагородження, організував 
сектор культури і туризму Білоцер-
ківської сільської ради на чолі з 
Лук’янець Н. А. А Білоцерківський 
сільський голова Лещенко І. В. ви-
ділив транспорт, щоб дівчинка без 
проблем дісталася до столиці.

І ось 21 грудня Свєта разом 
із рідними побували у Києві. Їха-
ли всією родиною, адже в друж-
ній сім’ї Молдавчуків і пробле-

ми вирішують гуртом, і радість 
розділяють разом. Тож у хвилюючі 
миті нагородження поруч із дів-
чинкою були найрідніші – ті, про 
кого Свєта розповіла всій Україні у 
своєму творі. 

Дівчинку вразило все: розміри 
бібліотеки, кількість книг, оформ-
лення залів, атмосфера, привіт-
ність працівників, щирість спіл-
кування... Цікавим було святкове 
вручення нагород та знайомство з 
дитячими письменниками і поета-
ми, які були членами журі й гостя-
ми цієї церемонії. І хоча номіна-
ція, в якій Свєта перемогла, була 
першою в конкурсному списку, та 
організатори вирішили витримати 
інтригу й нагороджували нашу по-
доляночку на завершення свята. І 
це було дуже хвилююче, бо разом 
з нею на сцену для нагородження 
запросили членів журі – Марію 
Морозенко (українську письмен-
ницю, літературного редактора) та 
Лесю Пронь (українську поетесу та 
прозаїка).  

Диплом переможця Свєті вру-
чала Алла Гордієнко – голова журі 
конкурсу, генеральний директор 
Національної бібліотеки України 
для дітей, президент Національ-
ної секції Міжнародної ради з ди-
тячої книги, заслужений працівник 
культури України. У подарунок усі 
переможці отримали бібліотеч-
ки книг. Найважливіша серед них 
– збірка творів переможців, лау-
реатів конкурсу «Творчі канікули 
2018», та твори учасників, що були 
визначені журі як кращі.  

Ця книга буде видана не лише 
українською мовою, а й кількома 
іноземними. Тож твір нашої тала-
новитої землячки зможуть прочи-
тати навіть за кордоном. До збірки 
увійшов і вірш «Це все Україна» 
ще однієї подільської розумнички 
Каті Танцюри. І твір, і вірш підпи-
сані: село Поділ Великобагачансь-
кого району Полтавської області. 
Завдяки нашим творчим і талано-
витим дівчатам про село дізнаєть-
ся чимало людей із усього світу.  

У ці святкові дні хочу привітати 
наших дівчат і всю читацьку гро-
маду з Новим роком та Різдвяни-
ми святами. Бажаю всім вірити в 

щасливе майбутнє, частіше мріяти 
і докладати зусилля для здійснен-
ня своїх мрій, старатися розкрити і 
показати свої здібності й таланти. 
Майбутнє за сміливими і наполег-
ливими людьми, а ще за розумни-
ми і творчими. Отож, шановна мо-
лодь, більше читайте, збагачуйте 
свій кругозір, а ще беріть участь у 
таких конкурсах. Мрійте, читайте, 
творіть, перемагайте!

Тетяна ТРИПУТЕНЬ,
бібліотекарка 

Подільської бібліотеки-філії.

Господарі гостинно зустрічали 
учасників олімпіади, пригощали со-
лодощами. Учнів ознайомили з про-
фесіями, яких навчають у виші. 

Після завершення теоретичного та 
практичного турів усі учасники мали 
змогу взяти участь у майстер-класах 
з пірографії (випалювання), ліпленні 
вареників та створення картин за до-
помогою будівельних шпаклівок.  

Учасники отримали сертифікати 

та подарунки, а переможці – грамоти. 
Серед переможців і троє учнів нашої 
школи: Савицький Ілля (учень 8 кла-
су) – І-ше місце, Чайка Владислав (10 
клас) – І-ше місце, Крилевець Денис  
(9 клас) – ІІ-ге місце.

Щиро вітаємо переможців!

Володимир БІРУК,
учитель загальнотехнічних 

дисциплін Красногорівської ЗОШ. 
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Виконком Білоцерківської 
сільської ради та ветеранська 

організація  глибоко сумують з 
приводу смерті 

жителя с. Красногорівки, 
інваліда війни, ветерана праці

ГРИШКА
Іллі Григоровича;

жительки с Коноплянки, 
ветерана праці

ОВЧАРЕНКО
Ганни Петрівни;

жительки с. Дзюбівщини, 
дитини війни, ветерана праці

МИХАЙЛИК
Тамари Антонівни;

жителя с. Колосівки, ветерана 
праці, дитини війни

ІЩЕНКА
Івана Івановича;

жительки  с. Коноплянки, 
інваліда війни, учасниці 

бойових дій, ветерана праці
КЛЯПЧИНОЇ

Ганни Іванівни;
жителя с. Поділ, 
ветерана праці

КРОПИВКИ
Михайла Семеновича

і висловлюють щирі співчуття 
рідним і близьким покійних.

Зліва направо: Д. Крилевець, В. П. Бірук, В. Чайка (сидить), І. Савицький та пред-
ставник Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова.

С. Молдавчук під час нагороджен-
ня у Києві.

В. Г. Демочко отримує сертифікат.

І все ж ми підготували добірку ма-
теріалів про шкільне життя. Бо навіть 
на канікулах воно не припиняється. 
Педагоги організовують для своїх ви-
хованців змістовне дозвілля, прово-
дять заняття гуртків, готуються до май-
бутніх уроків. 

Не знають спочинку й талановиті, 
творчі школярі. Так, Полтавський еко-
лого-натуралістичний центр учнівської 
молоді традиційно на канікулах прово-
дить заняття очно-заочної хіміко-біоло-
гічної школи  у своєму таборі «Еколог» 
(с. Міські Млини Зіньківського району).

Цього разу на заняття до табору 
поїхали п’ятеро старшокласниць із 
нашої громади: одинадцятикласниця 
Красногорівської школи Аліна Бугай, 
десятикласниці Софія Колісник, Діа-
на Пилипенко (теж Красногорівська 
ЗОШ), Каріна Колісник і Карина Пасні-

ченко (Білоцерківська ЗОШ).
Як ми повідомляли в попередньому 

номері, Білоцерківська ЗОШ перемогла 
у конкурсі «Кліматичні краплі» та вигра-
ла поїздку до Польщі. Активними учас-
ницями конкурсу були й К. Колісник і  
К. Пасниченко.

А. Бугай – переможниця районно-
го етапу конкурсу наукових робіт МАН 
та олімпіади з екології. С. Колісник 
перемогла в районному етапі МАН з 
біології та олімпіаді з біології людини. 
Обидві дівчинки давно співпрацюють 
із еколого-натуралістичним центром. 
Торік, наприклад, проходили літню 
практику в польовому таборі в с. Буто-
ва Гора Шишацького району. 

Здібна молодь – гордість нашої 
громади. Тож залишається побажати 
дівчатам подальших успіхів і нових пе-
ремог!

Змістовні канікули 
в таборі «Еколог»

Зараз у школах канікули. Дитячі голівки нарешті відпочивають від 
тяжких навчальних клопотів. Можна без обмежень займатися улюблени-
ми справами: спілкуватися з товаришами, насолоджуватися прогулянка-
ми на свіжому повітрі, читати книги, дивитися фільми, зрештою, спати 
досхочу...

Перемогли на олімпіаді 
з креслення

15 грудня учні Красногорівської ЗОШ І-ІІІ ступенів узяли участь у ІV 
Всеукраїнській олімпіаді з графічної  підготовки ім. В. Сидоренка серед за-
гальноосвітніх шкіл, яка проводилася на базі Національного педагогічного 
університету ім. М. П. Драгоманова (м. Київ).

Учителі теж навчаються
Закон «Про освіту» порушує низку ключових питань, відкри-

тих для обговорення й реалізації найближчим часом.

Двоє подільських дівчат – 
Молдавчук Світланка і Танцюра 
Катя – часті відвідувачі Поділь-
ської сільської бібліотеки.

Перша сходинка 
творчого визнання

Я маю 26 років педагогічного 
стажу, та ніколи не втомлююся вчи-
тися, пізнавати нове. Тож і запро-
вадження нової освітньої програми 
«Нова українська школа» зустріла 
з ентузіазмом.  Захотілося відчути 
себе на передовій: з новими мето-
диками, підходами і баченням.

У центрі навчально-виховної 

роботи тепер стоїть дитина.  Один 
із пріоритетів – навчання, яке при-
носить дітям задоволення.

Протягом перших тижнів нав-
чання разом із шкільним психоло-
гом я проводила ігри та тренінгові 
вправи. Прагнула до створення 
родинного затишку. Мені здається, 
нам разом удалося цього досягти.

Учні вже дослідили свій статус 
школяра, свій портфель, дорогу 
до школи, шкільне подвір’я, навіть 
подискутували над тим, що робить 
школу домівкою.

За новою програмою кожен 
тиждень занять – тематичний. За 
програмою Шияна Р.Б. діти вчаться 
використовувати отримані знання 

на практиці. Таким чином «я знаю» 
переходить у «я вмію». 

Система, коли потрібна іде-
альна тиша на уроках, відходить у 
минуле. Головне завдання «НУШ» 
– адаптувати дитину до життя.

Євгенія П`ЯТАК,
учитель початкових класів 

Бірківського НВК. 

Першокласники Бірківського НВК 
навчаються із задоволенням
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  Вiтаємо!
Дні народження відзначають 

члени нашої громади:
8 січня

РИСИЧ ВАСИЛЬ ДМИТРОВИЧ 
(с. Поділ) – 65 років;

9 січня
КЛОЧКО НАДІЯ ІВАНІВНА

(с. Красногорівка) – 70 років;
ОСАУЛЕНКО СВІТЛАНА АНДРІЇВНА 

 (с. Поділ) – 65 років;

10 січня
ВОРОНА МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ

 (с. Поділ) –70 років;

11 січня
ГАВРИЛЕНКО ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ

(с. Білоцерківка) – 75 років;
КОЛІСНИК ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ

(с. Лугове) – 65 років;
КОЧУ ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА 

(с. Поділ) – 60 років;

13 січня
БОНДАР ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛІВНА

(с. Красногорівка) – 70 років;

16 січня
ПОПОВ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ 

(с. Лугове) – 70 років;

17 січня
КАЛЕНІЧЕНКО ВІКТОР ІВАНОВИЧ

(с. Поділ) –  55 років; 

18 січня
ЛУЦЬ ПЕТРО ЯКОВИЧ

(с. Балаклія) – 80 років;

20 січня
ВЕРЕЩАКА ГАННА ПЕТРІВНА
(с. Коноплянка) – 70 років;

21 січня
ЯЦУРА ГАННА КАСЯНІВНА

(с. Балаклія) –75 років;
РИБАЛЬЧЕНКО ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ

(с. Красногорівка) – 65 років;
СЕМЕРГЕЙ ЛЮБОВ ІВАНІВНА

(с. Лугове) – 65 років;

23 січня
СМИКОВСЬКА ГАННА ВАСИЛІВНА

(с. Красногорівка) – 80 років;
ГРИГОРЕНКО МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ

(с. Дзюбівщина) – 65 років.

Виконком Білоцерківської сільської 
ради, рада ветеранів та члени громади 

поздоровляють усіх іменинників і 
бажають міцного здоров’я, людського 
щастя, успіхів, оптимізму та натхнення.  

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань!

А доля хай дарує тільки щастя
Й ні грама бід, ні крапельки страждань.

Життя хай квітне, мов вишневий сад,
І кожен день усміхнено радіє,

А доля подарує зорепад
Здоров’я, миру, успіхів, надії!

5 лютого 2019 року за східним календа-
рем закінчиться рік Собаки й настане рік Жо-
втої (Земляної) Свині. У минулому номері ми 
опублікували гороскоп на 2019 рік для всіх 
представників східного календаря. Цього ж 
разу пропонуємо прогнози для представ-
ників усіх знаків Зодіаку.

Поки господинею року залишається 
Жовта Собака, можна трохи забігти вперед 
і подивитися, що нам готує Земляна Жовта 
Свиня, щоб завчасно підготуватися до всіх 
несподіванок. Тому ми пропонуємо жартів-
ливий гороскоп на 2019 рік. Усі прогнози 

слід читати з посмішкою, потрібне – запам’я-
товувати, а те, що не сподобалося, виправ-
ляти або уникати. Рекомендується пам’ятати 
народну мудрість: «на свиню сподівайся, а 
сам не лови гав», і тоді рік принесе тільки 
удачу, щасливі зміни і благополуччя.

Свиня – чудовий знак Зодіаку. Вона до-
бродушна, весела, швидко знаходить друзів, 
а якщо не знаходить, значить, вони не над-
то їй потрібні у цей момент, і свинці хочеть-
ся просто побути на самоті. Її непохитний 
спокій свідчить про повне благополуччя в 
усьому, що її оточує. Тому 2019 рік обіцяє 

бути вдалим і в сімейних справах, і у фінан-
сових питаннях, і в інших напрямках.

Однак розслаблятися не варто: може 
статися так, що примхлива доля підкладе 
саме цю свиню в найнесподіваніший мо-
мент. Особливо це стосується пристрасті до 
алкоголю. Після надмірного уживання мож-
на втратити людську подобу, а конкурентів 
Свиня не терпить.

Незважаючи на те, що поросяча добро-
душність не знає меж, у Свині до кожного 
знаку Зодіаку своє ставлення.

Що чекає на нас наступного року
Жартівливий гороскоп на 2019 рік для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп для впертого 
баранчика

Овен 
(21 березня – 20 квітня)

Наступного року овечки можуть почувати-
ся цілком вільно. Їм нічого ділити зі Свинею. 
Якщо баранці не надто пручатимуться, то їх 
чекає успіх на роботі, благополуччя в родині 
й прекрасні стосунки з друзями. Особливо 
вітається створення сім’ї й народження ді-
тей. Якщо ж Овни ставатимуть у «баранячу 
стійку» й упиратимуться, то можуть отримати 
неприємний удар під дих, після чого заспоко-
яться, тож потім їх усе одно чекатимуть успіхи.  

Єдине, що заборонено вівцям, – це зради. 
Вони не залишаться непоміченими. Будь-яку 
вівцю, яка повернула наліво, негайно під 
оглушливий вереск і з ганьбою повернуть у 
стадо. Шуму буде більше, ніж задоволення, 
тому не варто й пробувати.

Що рік прийдешній 
їм готує

Рак 
(22 червня — 22 липня)

Водойма надійно оберігає Рака від 
будь-якого «свинства», тому людям, народже-
ним під цим знаком, не варто чогось побоюва-
тися і задкувати назад.

Сімейним Ракам слід більше часу проводи-
ти зі своїми рідними. Дуже сприятливий час для 
того, щоб зайнятися своїм здоров’ям і поліпшен-
ням житлових умов, ремонтом. Незаміжніх і не-
одружених Раків чекають веселі зустрічі, пишні 
застілля і навіть романтичні зустрічі.

Ракам потрібно остерігатися невідомих 
проектів і солодких обіцянок. Може так трапи-
тися, що зі знайомої водойми Рак потрапить у 
калюжу, а вже там Свиня неодмінно викори-
стає його як делікатес.

Передбачення як вказівки
Терези 

(24 вересня — 23 жовтня)

Удача цього року для Терезів залежить лише від них 
самих. Жоден збіг обставин не зможе вплинути на їхнє 
життя. При цьому приймати рішення слід швидко, впев-
нено, не вагаючись. Свиня не оцінить точного зважування 
до міліграмів, їй важлива суть. Тому представникам цього 
знаку слід геть забути про несуттєві дрібниці. На перший 
план виходить головне.

Пора навчитись у Свині бачити тільки мету і плювати 
на всі перешкоди. До речі, до думки оточуючих свинкам 
теж глибоко байдуже, тому й Терезам не варто бути за-
лежними від чужої думки.

Якщо Терези стануть трохи меткішими й упевненіши-
ми в собі, то отримають приємний сюрприз – поповнен-
ня в родині. Цікаво, що такий подарунок, швидше за все, 
станеться в подружжя, яке разом понад 15 років.

Поменше б 
свині вас 
любили
Козоріг

(22 грудня — 20 січня)

Козороги – улюбленці Свині. 
Вона настільки ревно ставиться до 
цього знаку, що у Козорогів 2019 
року можуть виникнути складності 
на любовному фронті. Не варто 
впадати у відчай, наступного року 
вам воздасться з лишком. Зате 
сімейні представники цього знаку 
будуть надійно прив’язані до до-
машнього вогнища, а в незаміжніх 
і неодружених Козорогів з’явиться 
більше часу для навчання і роботи.

Несерйозний 
гороскоп для 

серйозних 
особистостей
Телець 

(21 квітня — 20 травня)
Спокійні, працьовиті Тельці виклика-

ють у Свині величезну повагу. Тому рік для 
Тельців обіцяє бути благополучним. Доля 
посміхатиметься теличкам і молоденьким 
телятам. Тому неодруженій молоді можна 
спробувати себе на новому місці роботи, 
почати нові проекти, узяти шлюб. 

Але не варто спокійним бикам вихо-
дити з себе. Навіть найтерплячіша свиня 
не витримає буйства непокірної тварини 
й піде в атаку. До того ж, усі попередні те-
плі стосунки між Тельцем і Свинею одра-
зу будуть перекреслені, й тоді вже 2019 
року нічого доброго чекати не варто.

Лев Свині не товариш
Лев 

(23 липня — 23 серпня)

Для Левів рік буде непростим. 
Свиня не збирається прощати їхню любов до 
свинини, проте відкрито шкодити їм вона не 
наважиться. Тому Левів чекатимуть неприєм-
ності в тих місцях, де вони послаблять хватку. 
Найчастіше це може бути у власному лігві. А 
значить, сімейні стосунки Левам слід берегти 
особливо трепетно.

Щоб свинячий п’ятачок не потикався в 
сімейний «прайд», Левам потрібно кожну 
вільну хвилину перебувати поруч із близьки-
ми. Уникайте з’ясовувати стосунки з друзями 
— можлива сварка. Найкраще перетворити-
ся на біле й пухнасте кошеня — і стосунки  
не зіпсуються, й господиню року можна  
обдурити.

Отрути не 
треба

Скорпіон

(24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіони в 2019 році будуть 
дуже щасливими, особливо в 
коханні.  Свиня, як і будь-яка ве-
лелюбна жінка, не зможе не за-
хопитися пристрасним Скорпіо-
ном. Успіх очікується і в кар’єрі. 
Спокійне, впевнене просування 
своїх планів дозволить Скорпіо-
нам не лише піднятися на вер-
шину, але й міцно там закріпити-
ся. А ось різкі рухи і скачки лише 
зашкодять: підстрибуючи, Скор-
піон обов’язково впаде вниз і 
доведеться все починати заново.

Свобода Водоліям

Водолій
(21 січня — 20 лютого)

До Водолія ставлення у Свині насторожене. Вона не 
знає, куди і що виллє цей знак у останній момент. Тому 
особливого захисту від господарки року очікувати не вар-
то. Однак і свинства не буде. Цього року все залежатиме 
від самого Водолія. Добре хоча б те, що ніхто йому не за-
важатиме, і цим неодмінно слід скористатися.

Правда, сам знак почуватиметься таким бездоглядним, 
що дозволить собі розгойдуватися цілих півроку. Якщо цей 
знак води не візьме себе в руки прямо з першого місяця, 
то жартівливий прогноз на 2019 рік може стати для нього 
доволі сумним. Почне тріщати по швах сімейний бюджет, 
є ризик залізти в серйозні борги, набратися невигідних 
кредитів, а там почнуться сварки з близькими і друзями.

Вітряні 
передбачення 

для вітряних осіб
Близнюки

(21 травня — 21 червня)
Близнюки дивують Свиню своєю 

подвійністю, тому до цього знаку Свиня 
ставиться насторожено.

Для того, щоб вона заспокоїлася, 
почала довіряти й обдаровувати, Близ-
нюкам варто спиратися лише на плюси 
свого характеру, тобто на контактність. 
Непостійність і легковажність варто гли-
боко заховати. Близнюкам, які живуть у 
незареєстрованому «цивільному» шлю-
бі, краще узаконити стосунки. Якщо ж 
цього не станеться, цілком імовірно, що 
господиня року знайде для вашої «гро-
мадянської» половинки надійнішу пару, 
яка не злякається ЗАГСу. 

Посміхайтеся,  
діви, 

посміхайтеся
Діва 

(24 серпня — 23 вересня)

Дівам належить багато чому 
навчитися. Знімаємо серйозні оку-
ляри, надягаємо шорти і легкі сара-
фанчики і мчимо на галявину. Тобто 
вчимося радіти дрібницям, які нас 
оточують. На сімейних Дів чекає 
новий сплеск призабутих уже по-
чуттів (щоправда, за єдиної умови: 
якщо представники цього знаку не 
будуть нудними). Діви, які не встиг-
ли створити сім’ю, цього року ма-
тимуть романтичні знайомства, які 
серйозно вплинуть на їхнє подаль-
ше життя.

Знайти у 
середини золото

Стрілець 

(23 листопада — 21 грудня)
Рік Свині для Стрільців обіцяє 

бути багатим на події, пригоди та 
на приємні знайомства. Останні 
почнуться прямо в першій половині 
року, а весняно-літні місяці обіця-
ють бути настільки насиченими, що 
фінанси можуть не витримати. Тому 
не варто розкидатися грошима, але 
й скупердяями бути не слід. Дотри-
муйтеся золотої середини. 

Із роботою можуть виникнути 
деякі ускладнення. Якщо кар’єра й 
піде вгору, то не раніше двох остан-
ніх місяців року.

І риба, і м’ясо
Риби

(21 лютого – 20 березня)

До Риб у Свині подвійне став-
лення. Приємно милуватися грай-
ливими, блискучими, активними 
рибками, які вистрибують із води. 
Але млява, непомітна рибка, яка 
інертно пливе за течією, викликає 
у свині хіба що гастрономічний ін-
терес. Тому 2019 року в Риб просто 
немає вибору: їм належить бути 
лише яскравими, активними та 
ініціативними. Вони мають стати і 
рибою, і м’ясом. Тоді все вийде.


