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Видання
Білівської
сільської ради

«Прощавай, наш дитячий садок, нас у школі чекає урок!»

Продовження, початок на сторінці 3
Отож, хтось бажає лікувати людей, хтось
мріє дефілювати по подіуму, а комусь не терпиться заробити багато грошей і стати бізнесменом.
Як
відомо,
вихованці
дитсадка
«Сонечко» − знані танцюристи та співаки.
Тож, як могло обійтися їхнє останнє свято у
рідному закладі без мелодійних пісень та хитромудрих танців у власному виконанні. За це
талановитих діток і винагородили щедрими
оплесками.
Попри те, що діти покидають стіни дитсадка, всі урочистості були як для справжніх
випускників школи: вручення грамот та медалей, прохід під рушниками.
Своє вітальне слово сказали і найдорожчі люди маленьких випускників – їхні батьки.
Мамі Артемка Супруна поручили звернутися

від імені батьків до дітей та їхніх вихователів.
Зі всією материнською ніжністю, жінка говорила дуже зворушливі слова. Та, найбільш
хвилюючим моментом стали сльози щастя,
яких не в змозі була стримати любляча мама.
Та й у глядацькому залі на щоках батьків
вмить замиготіли прозорі краплинки.
Ось, і залишилося позаду безтурботне дитинство з його безкінечними іграми та розвагами. Попереду на дітлахів чекають цікаві та
нелегкі шкільні роки. А поки що можна відпочивати, насолоджуватися красним літечком,
яке ось-ось постукає у двері. Щоб у вересні,
з новими силами і мріями прийти на свій перший у житті шкільний урок.
Аліна Сокальська
Фото Сергія Коцана
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Подія

« Під звуки випускного вальсу
дитинство відпливає в даль…»
1 червня, у Міжнародний день захисту дітей, випускників Білівської ЗОШ І-ІІІ ст. всією сільською родиною проводжали у доросле життя.

Ч

Футбольне життя
Цьогорічний футбольний сезон село Біла, за наявності вже
однієї команди, розпочало з участі в кубку Чортківського
району з футболу.

Нова команда з новими результатами
13

квітня відбулися матчі стадії 1/16
фіналу кубка району. Першу перемогу з рахунком у 5:4 приніс нашій команді
поєдинок з футболістами Косова. Наступні
матчі також проходили на користь наших
спортсменів: Біла –Товстеньке 4:1; Біла –
Улашківці 5:1. Це і привело білівську команду до участі у півфіналі. За можливість потрапити у фінал Біла боротиметься з командою
Калічівки 19 серпня.
Після поєдинків кубку команда Білої
прийняла участь у чемпіонаті. Чемпіонат
Чортківського району з футболу розпочався
26 квітня і приніс нашій команді такі результати: Біла – Шманьківчики 0:1; Ягільниця
– Біла 1:0; Звиняч - Біла 0:1; «Динамо»
Заводське – Біла 2:2; Поділля – Біла 2:2,
Біла – Косів 3:1. У турнірній таблиці чемпіонату після шести турів наша команда
посідає 6-те місце.
В зв’язку з роботами по розширенню
меж стадіону футболісти Білої змушені грати на білобожницькому полі. Через місяць

підготовка стадіону завершиться, і він знову
прийматиме рідну команду та її суперників.
Як уже було згадано, за Білу цьогоріч виступає тільки одна команда. Хтось із гравців
відмовився, в когось були свої обставини і
таким чином із більшої частини старших і
декількох молодших гравців була сформована одна команда. Майже всі футболісти −
жителі села.
Варто сказати, що білівські футболісти добре показали себе на кубку, та непогано проявилися у Чемпіонаті. Попереду півфінал кубку, то ж триматимемо за наших кулачки!
Аліна Сокальська
Світлина авторки

Олені – на волю!

На варті фауни
На території Білівської сільської
ради знаходиться один з найбільших в
Тернопільській області лісових вольєрів. В
ньому на даний час утримуються близько
40 кабанів і 10 оленів плямистих.

20

травня благородних тварин випустили на волю. Спочатку круторогі
тільки боязко виглядали з-за меж свого звичного притулку, та за декілька хвилин почали підходити все ближче і нарешті вийшли за огорожу.
Нещодавно силами Білецького лісництва були
закінчені роботи і сьогодні територія вольєру
повністю огороджена. Тепер звірі зможуть
вільно походжати по розпліднику, територією в 300 га і не боятися нападу браконьєрів.
Аліна Сокальська
Світлина Сергія Коцана

Світла пам’ять
У травні відійшли у вічність:

Крижановський Йосиф Михайлович;
Демкович Семен Миколайович;

Засновник та видавець —
Білівська сільська рада.

ерез несприятливі погодні умови, свято
довелося перенести у приміщення фойє
Білівського будинку культури. Проте навіть дощ,
який у день випускного, символічно, трохи притишив крок, не міг стати на заваді чудового настрою в одне з найяскравіших та незабутніх свят
у житті – свято випускного балу.
Зала місцевого будинку культури сяяла у
день випускного різнобарвними стрічками та

повітряними кульками, і теплотою приймала
своїх гостей.
Образи випускників 2014 року стали для усіх
повною несподіванкою. Колишні галасливі школярі, наче за помахом чарівної палички, вмить перетворилися в елегантних леді та джентльменів.
Проте, головною їх прикрасою стали, зовсім, не
яскраві костюми та вишукані сукні, а сяючі погляди, сповнені віри в краще майбутнє.
«Без Бога – ні до порога» − завжди говорить мій колишній класний керівник. Справді,
таке важливе дійство не могло пройти без богослужіння у церковних храмах с. Біла. Спочатку,
у церкві Різдва Пресвятої Богородиці, тоді

Вітаємо!
Антків Василь Петрович;
Мурин Іван Євстахович;
Старик Адам Томович;
Струмецький Володимир Ярославович.

Колектив Білівської сільської ради висловлює глибокі співчуття рідним та
близьким померлих.

Вічна їм пам’ять.

Свідоцтво про державну реєстрацію 5464646+
Друк: ТОВ «Буковинський видавничий дім» м.Чернівці, тел. 55-07-31
Наклад 1 500 примірників.
Передрук матеріалів з посиланням на «Білівський часопис» є
обов’язковим.

Адреса:
вул. Штокалівка, 157, с.Біла,
Чортківський район
Випусковий редактор А.Ю. Сокальська.
Верстка та дизайн С.Б. Кондра.

Дорогу дружину, улюблену матусю,
кохану доньку та сестру Наталію Коцан,
яка 1 червня відсвяткує свій 24-й день народження, вітають чоловік Сергій, донечки Христина та Вероніка, мама Світлана,
сестри Юлія та Олена.
Тобі, наша люба, найкраща у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
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.

у храмі Воздвиження Чесного Хреста. Після
благословення всечесних отців о. Богдана та о.
Володимира, щасливі випускники попрямували на офіційну частину свого свята до Будинку
культури.
За традицією офіційна частина випускного вечора розпочалася з промов запрошених
високоповажних гостей: директора школи
Ярового Юрія Михайловича та сільського голо-

ви Шматька Володимира Петровича. З їх вуст
пролунало багато хороших слів напуття та побажань. Згодом випускникам були вручені результати їхньої 11-річної роботи − атестати про закінчення повної середньої освіти. Ще одні «нагороди» випускники отримали вже з рук своїх
наступників, учнів 10-го класу у вигляді грамот
та саморобних медалей. Також, про кожного з
винуватців свята був складений цікавий віршик,
в якому відображалися таланти, переваги та особливості кожного з них.
Невимовно зворушливим було цьогорічне
свято закінчення школи. З особливим трепетом
бриніла промова випускниці Олесі Божагори та

її мами; сльозами наповнювались очі, коли звучала у виконанні однокласників пісня про найдорожчу людину; щеміло серце, коли до дітей зверталася їх друга шкільна мама, класний керівник,
Скрипник Ольга Тарасівна.
Дещо сумний настрій дійства перемінили
його веселі гості. В честь свята, подарунок своїм
старшим братам і сестрам, зробили учні молодших класів, виконавши жартівливий танок під
запальні ритми «Пісні про знання Буратіно».
Та й самі випускники не давали собі затужити:
розвеселяли всіх присутніх кумедними поезіями
про вчителів, однокласників і шкільні роки.
Ті, хто найбільше хвилювався і з особливим
нетерпінням чекав цього дня, також долучилися
до привітань. Матері випускників зробили своїм
коханим дітям музичний подарунок, проспівавши для них зворушливу пісню.
Та, попереду була одна з найбільш очікуваних частин свята – вальс випускників. Варто
сказати, що танець однокласників став справжнісіньким фурором, адже на такому високому
рівні, здається, не танцював ще, ні один із випусків. Особливу похвалу варто висловити хореографу-постановнику цієї композиції, вчительці
фізкультури Тетяні Дмитровській. Саме завдяки
чіткому керівництву і фантазії цього педагога, танець вдало втілився талановитими учнями в життя. Наприкінці свята випускники виконали іще
один танець, щоправда, уже зі своїми батьками.
Здійснивши прощальне коло слави, випускники під проводом свого класного керівника,
Скрипник Ольги Тарасівни пройшли під аркою
з вишитих рушників. Їх щедро засипали пшеницею та монетами на щастя і без зупину аплодували.
Гадаю, це свято запам’ятається не тільки
випускникам, але й усім, хто був на ньому присутній. Навіть, попри захмарене небо, яке час
від часу посипало людей дрібним дощиком, було
тепло і затишно. Всі односельчани враз стали
великою родино, яка з тремтінням спостерігала
за своєю дитиною, що робить крок у незвідане,
крок у доросле життя…
Аліна Сокальська
Світлина авторки

Вітаємо!
Щирі слова привітань линуть до Копистинського Євстахія
Михайловича, який 30 травня відсвяткував свій 60-річний ювілей.
Ці роки, наче птиці летять,
Їх ніколи не вернеш назад.
Ніби вчора було вісімнадцять.
А сьогодні уже шістдесят.
Дарма, що рік за роком проліта.
Що скроні ваші вже сивіють.
Нехай же молодою залишається душа,
І думи хай ніколи не старіють.
За роками рік життя невпинно лине,
Дарує весен веселковий час.
У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щирі Ви прийміть від нас.
Хай доля шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних.
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг.
З повагою та найщирішими побажаннями, колектив Білецького
лісництва

Вітаємо!
Дорогу подругу Мар’яну
Крижанівську, яка 20 травня відсвяткувала своє 25-річчя, вітають друзі.
Хай день святковий, наче казка,
Промінням світла привітає,
Дарує гарний настрій, ласку,
Та піснею життя лунає.
Нехай добробут, щастя й лад
У долі лагідно панують,
Нехай життя цвіте, мов сад,
Приємно друзі хай дивують.
І щирих побажань рясні суцвіття:
Добробуту, здоров’я, довголіття,
Любові рідних, їх уваги, згоди,
Краси душевної, нев’янучої вроди!
Хай втіляться в життя усі надії,
Здійсняться задуми і сповняться всі мрії.
Коли довкола все в цвіту буяє,
Нехай душа від радості засяє.

Вітаємо!
У травні свої дні народження відсвяткували:
Ващишин Наталія Богданівна, касир Білівської сільської ради;
Матвійчук Оксана Михайлівна, вихователь ДНЗ
«Сонечко»;
Глущук Надія Михайлівна, помічник вихователя
ДНЗ «Сонечко»;
Шикульська Любов Петрівна, кухар ДНЗ
«Сонечко»
Білівська сільська рада приєднується до всіх привітань, бажає міцного здоров’я, щастя, успіхів у роботі і
сімейного благополуччя!

2 Місцеве самоврядування
Вибори-2014

№5, травень 2014 р.

Білівське волевиявлення

На цьогорічних позачергових виборах президента України західні області показали
рекордно високу явку виборців. Східні регіони держави, на жаль, не в змозі похвалитися такими результатами, проте і в деяких критичних містах люди змогли віддати
голос за улюбленого кандидата.
день виборів у с. Біла функціонувало дві
Згідно підрахунку голосів у с. Біла лідивиборчі дільниці – в приміщенні Будинку руючу позицію у президентських перегокультури та в приміщенні школи. З моменту нах зайняв Петро Порошенко. Свій голос за
завезення до моменту передачі в окружні ви- нього віддали 641 виборець у школі та 576
борчі комісії бюлетені охороняв міліціонер виборців у Будинку культури. Друге місце з
і активісти села позмінно. На кожну з діль- 130-ма голосами у школі та 170-ма голосами
ниць припадало по 1430 виборців. Школа по- в Будинку культури посіла Юлія Тимошенко.
казала дещо вищий рівень явки порівняно з Олег Ляшко, набравши 147 голосів у Будинку
Будинком культури – 1034 : 999.
культури та 125 у школі прийшов до фінішу

В

третім. Результати Білівських дільниць сходяться з результатами ЦВК, за якими саме ці
три вищезгадані кандидати розділяють між
собою призові місця:
Порошенко – 54 %, Тимошенко – 13%;
Ляшко – 9%.
Попри дотримання всіх формальностей,
не мало важливими був людський фактор і
дисципліна на виборчих дільницях. Голова виборчої комісії в Будинку культури, Світлана
Южда розповіла журналістам «Білівського
часопису» як проходило голосування на їхній
дільниці.
− Голосування у нас пройшло напрочуд добре, без будь-яких інцидентів. Варто
відзначити високий рівень явки громадян.
Всі виборці були спокійні та ввічливі, голосували чемно. – каже пані Світлана. − Під
час голосування у нас було двоє спостерігачів із села, та один представник США,
який працює у м. Києві. Протягом півгодини американський спостерігач разом зі
своїм перекладачем слідкували за виборчим
процесом, після чого поїхали.
Поділився враженнями від виборчого
процесу і член виїзної комісії Горбуль Василь
Іванович. Він і ще двоє членів виборчої комісії
з Будинку культури здійснювали візит до тих
громадян, які неспроможні самостійно пересуватися чи написали заяви, про те, що хочуть
голосувати за місцем проживання.
− Виїзне голосування розпочалося о
дев’ятій ранку. Рівно в цей час три члени

комісії разом з водієм виїхали з дільниці.
Голосування пройшло стовідсотково. Було
помітно, що люди нас чекали і дуже раділи,
що можуть проголосувати. – розповідає
чоловік. − Нам потрапив дуже грамотний
водій, який швидко і чітко доставляв нас
по назначеній адресі. Тож, проблем крім
того, що на дворі стояла спека і треба
було відвідати немалу кількість жителів, у
нас не було.
Голова виборчої комісії у школі Оксана
Задорожна зазначила, що день голосування
в них також пройшов мирно і спокійно. Та
і явка виборців приємно вразила її та інших
членів комісії. Не обійшлися вибори і без
сюрпризів. Якщо на тутешній дільниці побував американський спостерігач, то дільницю у
школі відвідали київські соціологи від «Савік
Шустер Студія» та провели серед присутніх
виборців соцопитування.
За даними обробки 80,01% протоколів під
час виборів президента за Петра Порошенка
проголосували 54% виборців, що означає
його ймовірну перемогу. Село Біла також
приєдналося до більшості українців у своєму
прагненні бачити в президентському кріслі
саме цю людину. Залишається надіятися, що
громадяни не марно поклали надії на цього
кандидата і що за його каденції темна смуга в
українській історії відійде у минуле.
Аліна Сокальська
Фото Сергія Коцана
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червня у с. Біла пройдуть спортивні змагання.
Сьогодні проводиться активна
підготовка сільського стадіону, для
того щоб прийняти на його території
спортивне дійство.
Ближчим часом будуть завершені ро-

боти по розширенню та підготовці стадіону для проведення футбольних матчів,
проводяться роботи по встановленню
огорожі та головного входу на територію
стадіону, спорудженню дитячого майданчика, автомобільної парковки.

Травнева сесія сільської ради: що нового?
Останнє засідання сесії Білівської сільської ради відбулося спільно із засіданням виконавчого комітету 22 травня.

На

денний порядок сесії були винесені
такі питання: Про роботу дільничного інспектора міліції по охороні та зміцненню
правопорядку; Про внесення змін до рішення сесії сільської ради від 31 січня 2014 року
№762; Про розгляд подання про усунення
порушень вимог законодавства у сфері видобутку корисних копалин; розгляд заяв громадян.
Питаннями, які стали предметом обговорення виконкому стали: Про роботу дільничного інспектора міліції по охороні та зміцненню правопорядку; Про підсумки проведення
двомісячника благоустрою села; Про роботу
сільського будинку культури та сільської бібліотеки; Про створення громадського формування з охорони громадського порядку на
території с. Біла; Про внесення доповнень до
рішення виконавчого комітету сільської ради
від 26 жовтня 2011 року №164 «Про порядок
створення та організацію роботи консультаційного пункту з питань цивільного захисту
при Білівській сільській раді»; Про затвердження розпоряджень Білівського сільського
голови, прийнятих у квітні – травні 2014 року;
Про надання дозволу на підключення жит-

лового будинку до газопроводу (Ружило Г.Я.)
Розпочалося засідання з доповіді голови
і заступника голови двох виборчих комісій у
с. Біла. Вони розповіли про стан підготовки
виборчих дільниць до позачергових виборів

президента України, які пройшли 25 травня.
Дільничний інспектор Чортківського РВ
УМВС Віктор Бутра, за яким закріплено наше
село, проінформував присутніх про свою роботу по охороні та зміцненню правопорядку.

Скорбота

Він розповів про кількість розглянутих ним
заяв, кількість громадян, притягнених до адміністративної відповідальності, ступінь вияву і перевірки точок продажу алкоголю в с.
Біла тощо.
24 квітня ц.р. було прийняте рішення сесії
про дозвіл на видобуток піску задля потреб
церкви, кладовища та стадіону. Сільський
голова Володимир Шматько проінформував
про те, що прокуратура внесла подання з вимогою скасувати дане незаконне рішення
сесії Білівської сільської ради. Депутатський
склад одноголосно проголосував «за».
Про роботу сільського будинку культури
та сільської бібліотеки доповіла завідуюча бібліотекою Ольга Євстахівна Трендовецька.
Завідуюча розповіла про ряд заходів, які готував будинок культури разом зі школою у
складі освітньо-культурного комплексу протягом останнього року, про функціонування
блогу бібліотеки, перспективи її розвитку у
селі тощо.
Завершилось засідання сесії розглядом
заяв громадян.
Аліна Сокальська
Фото Сергія Коцана
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Перемога ще попереду

9 травня щороку болючим спогадом озивається у людських серцях і змушує обернутися назад, поглянути на страшне лихоліття – ІІ світову війну 1939-1945 рр. День Перемоги
в Україні зазвичай супроводжується яскравими парадами і концертами, світиться щасливими і водночас страждальними обличчями посивілих ветеранів. Та в цьогорічне свято
зовсім не хочеться святкувати. Адже вбивства наших земляків, які почалися з Майдану і тривають досі на Сході України, показують, що ми ще не перемогли, не знищили все те
зло, яке роїть по нашій землі горе і біди.

У

країна надто дорогою ціною заплатила за
участь у війні. За різними підрахунками
демографічні втрати нашої держави склали
понад 14 млн. українців з 26 млн. людських
втрат СРСР. Із села Біла близько 200 його жителів не повернулися до батьківського дому,
87-ро загинули, захищаючи рідне село.
Сьогодні лише четверо білівських ветеранів війни відзначають День Перемоги:
Підсадний Антон Михайлович, Коник
Михайло Семенович, Штокало Семен
Андрійович та Скалецький Володимир. Щоби
хоч якось віддячити їм за неоціненні подвиги,
директор ДП «Нива» Павло Батрин та бухгалтер Галина Осьмак відправилися у домівки
героїв і вручили подарунки.

У День Перемоги біля меморіального
комплексу, що знаходиться на території сільського кладовища всечесні отці відправили
молебінь. Помолитися за душі загиблих під час
війни прийшли сільський голова Володимир
Шматько, працівники установ, жителі села.
Після молитви народний аматорський хор с.
Біла під керівництвом Світлани Гнатюк виконав церковний гімн або молитву за Україну
«Боже великий, єдиний, нам Україну храни».
До громади звернулися священики о. Богдан
Верхомій та о. Володимир Заболотний, а також сільський голова Володимир Шматько.
Аліна Сокальська
Світлини Сергія Коцана

Спортивні досягнення

Нелегкі здобутки білівських легкоатлетів
У квітні розпочався весняний легкоатлетичний сезон, і особливо щедрим на призові місця став він для білівських спортсменів.
Зокрема, успішними результатами ознаменувався виступ Христини Паньків та Віталія Кульби, школярів місцевої школи, а за сумісництвом вихованців тренера Валерія Большакова Чортківської РК ДЮСШ.
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квітні розпочався весняний легкоатлетичний сезон, і особливо щедрим на
призові місця став він для білівських спортсменів. Зокрема, успішними результатами
ознаменувався виступ Христини Паньків та
Віталія Кульби, школярів місцевої школи, а
за сумісництвом вихованців тренера Валерія
Большакова Чортківської РК ДЮСШ.
На Всеукраїнському турнірі з легкоатлетичного двоборства (800+1500 м), що
пройшов у Львові, 9-тикласниця Христина
Паньків та 10-класник Віталій Кульба розділили між собою срібло та бронзу. Згодом,
на обласному змаганні з легкоатлетичного
кросу дівчина піднялась на одну сходинку,
здобувши першість на кілометрівці, а хлопець вдруге замкнув трійку лідерів на 3000 м.
Достойно показала себе Христина Паньків і
на Міжнародному легкоатлетичному турнірі, який відбувся у середині квітня в ІваноФранківську. Там легкоатлетка обійшла всіх
конкурентів на дистанції 1500 м. і здобула
третє місце на дистанції 800 м.
Варто зазначити, що у спортивній долі
юних дарувань велику роль відіграла їх учителька з фізкультури Тетяна Дмитровська.
Саме вона ще у молодших класах помітила у
школярів спортивний потенціал і з педагогічним підходом поспішила його розвинути. За
два роки діти уже виступали на районних зма-

ганнях і тренувалися у Валерія Большакова.
Щодо самого тренера, то чоловік із задоволенням розповідає про своїх вихованців.
- Варто відзначити дві якості у цих
спортсменах: витривалість і старанність. Якщо вони продовжуватимуть у
цьому ж дусі, то гадаю, досягнуть високих
результатів у спорті. – розповідає Валерій
Олександрович. − Їх уже починають помічати тренери і кликати навчатися в
училища з можливістю потім перейти в
університет на 3-й курс.
Поговорити про їхнє спортивне майбутнє
вдалося і з самими легкоатлетами. Христина
Паньків – учениця 9-го класу, в минулому
учасниця групи підтримки, а сьогодні призерка численних районних та обласних змагань поділилася з журналістами «Білівського
часопису» своїми спортивними враженнями.
- Займатися бігом я почала зі старшою сестрою. Одного разу пішла з нею на
тренування, і захотіла продовжувати. У
спортивній школі тренуюся вже 2 роки.
За цей час встигла прийняти участь у
багатьох змаганнях районного та обласного рівня. – каже Христина. − Також
наша вчителька Тетяна Володимирівна
час від часу відсилає мене на шкільні
змагання. Спорт мені дуже подобається, тому надіюся пов’язати з ним свою

майбутню професію.
Дізнатися думку про заняття бігом і можливість спортивного майбутнього вдалося і
від другого призера легкоатлетичних змагань,
учня 10-го класу Віталія Кульби.
- Бігом я займаюся близько двох років. Мої здібності ще у 5-му класі помітила вчителька з фізкультури Тетяна
Володимирівна. Проте тоді я не мав
бажання займатися бігом і приймати
участь у спортивних змаганнях. Та вже
у 7-му класі я вперше представляв школу
на легкоатлетичних змаганнях, де здобув бронзу. − розповідає Віталій. − На
змаганні мене помітив тренер Валерій
Олександрович і взяв на тренування. За два
роки я прийняв участь у сорока змаганнях,
де завоював чимало призових місць. З вибором майбутньої професії ще не визначився,
тому, чи буде це легка атлетика чи ні,
сказати не можу.
Гармонійний розвиток молодої людини
означає правильне поєднання його духовної
та фізичної сторін. Одним із ефективних способів гармонійного розвитку особистості є
заняття спортом. Спортсмени, як відомо, – це
фізично загартовані люди з високим рівнем
працездатності та сили волі.
Давним-давно хтось із мислителів сказав: «Високо цінується те, що дається важ-

ко». Легкоатлети Христина Паньків і Віталій
Кульба сьогодні на власному прикладі доводять істинність цього твердження.
Своїми перемогами вони надихають тих,
хто не впевнений в своїх силах чи занадто
сором’язливий, щоб виділитися серед інших.
А ще додають балів на, і без того, чисельний
рахунок білівських талантів. Нам залишається лишень побажати спортсменам нових перемог, а найголовніше, ніколи не зупинятися
на досягнутому!
Аліна Сокальська
Фото Сергія Коцана

Дитяче свято

«Прощавай, наш дитячий садок, нас у школі чекає урок!»

Своє перше у житті свято випускного, вже
дорослі вихованці ДНЗ «Сонечко», відсвяткували 29 травня.
еселих малюків, які ще вчора кружляли у
казковому пориві дитинства та безтурботності, в цей день було просто не впізнати.
Дівчата у красивих сукенках та з елегантними зачісками походили на казкових принцес,
а хлопці у модних костюмах та різнобарвних
краватках − на їхніх прекрасних принців.
Навіть той факт, що у селі тимчасово була
відключена електроенергія, не міг зіпсувати
справжнього святкового настрою. Процес
освячення, нещодавно встановленого на те-

В

риторії садку дитячого майданчика, який
мав відбутися після дійства, всечесні отці о.
Володимир та о. Богдан провели перед випускним. А після того, як спеціалісти полагодили поломку, через яку без електроенергії залишився практично весь район, розпочалося
довгоочікуване свято.
Проводжати дітей із країни дитинства до
країни знань, завітали не тільки люблячі батьки, але й родичі та просто небайдужі мешканці села. Свої вітання принесли і запрошені
гості − о. Богдан Верхомій, сільський голова
Володимир Шматько та майбутня перша вчителька дітей, Божагора Галина Андріївна. Ще
один гість о. Володимир Заболотний через

певні обставини не зміг бути присутнім на
випускному. Особливим трепетом та щемом
наповнилося свято, бо стіни садочку покидали не тільки його галасливі вихованці, але й
серце та душа закладу, завідуюча Мельничук
Віра Михайлівна і людина, яка докладала всіх
зусиль, щоби малюки були ситими та задоволеними, кухар Шикульська Любов Петрівна.
Випускний став не черговим дитсадківським святом, а справжнісінькою підготовкою до шкільних буднів. Адже, як тільки проминуть теплі літні місяці, для колишніх малюків продзвенить перший у їх житті шкільний
дзвінок. Тому, діти демонстрували всім свої
яскраві портфелі, репетирували перший день

у школі та прощалися з улюбленими іграшками, якими відтепер бавитимуться інші діти.
Багато зворушливих слів пташкою злітали
з вуст маленьких випускників. Малеча дякувала дитсадку, який став для них рідним, вихователям, які піклувалися про них, батькам,
які подарували їм життя.
Можливість повернутися в минуле та
заглянути у майбутнє подарувала дітям
Фея Часу, яка завітала в гості з Чарівним
Годинником в руках. Також діти поділилися з
присутніми найсокровеннішим – розповіли,
ким хочуть стати, коли виростуть.
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