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Волинь готується до ЄВРО-2012

Борис Клімчук зобов’язав усіх заступників на чолі із керівником
апарату ОДА Станіславом Ющиком підготувати сервісну інфраструк
туру до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.
«Оскільки ми прикордонна область, то повинні бути взірцем та зустрічати європейців по-європейськи, - підкреслив Борис Клімчук. - В першу
чергу необхідно підготувати сервісну дорожню інфраструктуру, що включатиме яскраві вказівники культурних об’єктів нашого краю українською та
англійською мовами. При в’їзді в область – обов’язково встановити карти
із позначенням АЗС, ресторанів, музеїв, галерей тощо. Необхідно якісно
підготуватись, бо це вигідно усім. Якщо ми поступово будемо втілювати в
життя ці роботи, то Євро-2012 не стане для нас несподіванкою, а після його
завершення область матиме на кілька порядків кращу інфраструктуру».
Прес-служба ОДА.

осіннє золото
дворового футболу
Черговий турнір АДФК
«Кубок DF вулиця - 2011»
був проведений в неділю,
9 жовтня, на спортивному
майданчику біля ЗОШ №1
м. Ківерці. У турнірі було 4
команди: вже знайома нам
- “Евертон”, та 3 новачки “Вотранс”, ДФК “Дубенська”
та ФК “Любарт”. Перед по
чатком турніру було прове
дено жеребкування матчів,
де у ½ фіналу зустрічалися
команди ФК “Вотранс”-ФК
“Любарт” та ФК “Евертон”ДФК “Дубенська”.

Фото Наталії ЛИСЮК,

Перша гра проходила нарівні, та наприкінці ініціативу
здобула команда “Вотрансу”.
Рахунок - 3:0. У другому матчі
Ківерцівський “Евертон” прогнозовано, хоча і невпевнено,
але обіграв своїх суперників,
ставши другим учасником
фіналу.
У матчі за 3 місце зустрічалися команди Фк “Любарт” ДФК “Дубенська”. Тут перемогу святкував Фк “Любарт”
- 2:0.
Фінал видався досить напруженим. Майже весь матч
перевага була за командою
ФК “Вотранс”, але все ж голкіпер ФК “Евертона” Ігор Волох
зміг захистити свої ворота, не пропустивши жодного м’яча!
У 2 таймі команда “Евертон” зібралась з силами і створила кілька небезпечних моментів біля воріт суперника, але і в їхні ворота не вдалося
поцілити. Так матч дійшов до серії пенальті. Героєм післяматчевих пенальті став, знову ж таки, воротар “Евертона” Ігор Волох, який приніс своїй
команді омріяне золото осіннього кубку АДФК.
Микола ОЗЮК, м. Ківерці.

12 стор.

У кожної людини є берег, від
якого вона відпливає і до якого
має неодмінно причалити. На довгій дорозі життя зустрічається бага
то інших причалів: берег надії, берег юності, берег любові… І все ж,
де б не зупинялася людина на цих, почасти, нетривких та мінливих
берегах, їй постійно світиться далеким вогником, оповитим щемним
спогадом отой найперший берег – берег дитинства, в поняття якого
вкладається батьківський поріг, розквітла калина під вікном рідної
хати, рідна школа, протоптана стежина до сусіда, незрадлива
мамина усмішка зі сльозою на щоці.

День села Залісоче
Так, саме рідне село – наш обе-

ріг, наш бееіг дитинства. Знати свій
оберіг, любити його, пронести його
через усе життя, що є найсвятішим і
найдорожчим?!
У день Покрови Пресвятої Богородиці Заліcочівська школа І-ІІ ст. зустрічала своїх випускників та гостей з
нагоди 50-річного ювілею школи. А у
світлу неділю, 16 жовтня, на подвір’ї
тієї школи, зібралися жителі Залісоччя, щоб відсвяткувати День села.
Свято розпочалося з виконання
гімну села (автор М. В. Цибульський)
учнями місцевої школи. Сільський
голова Галина Романова щиро привітала всіх жителів та гостей села,
вручила грамоти та подарунки за
активну участь у громадському житті.
Теплі слова звучали для іменинників, а їх було 7. Найстаршому С.О.
Миськовцю виповнилося 85 років,
найменшій А. Михайльчук – 5 років.
Не забули і про вдів солдатських,

ветеранів, їм вручили подарунки.
Вітали колишнього воїна-афганця
Василя Яковича Кузьмика, який
пройшов дорогами війни у чужій
країні.
Вшановували і бажали сто літ найстарішим жителям Тихону Семеновичу Мартинюку та Антоніні Іванівні
Пилипчук, і наймолодшій жительці
Ірині Малімон.
Усією громадою кричали «гірко»
та вручили квитанцію з передплатою
на районну газету подружнім парам,
які прожили разом понад 50 років,
це: Євген та Галина Шелепи, Іван
та Уляна Мельники, Адам та Ганна
Левчики, Тихон та Ніна Мартинюк,
Василь і Віра Безушкевичі, Сергій та
Віра Мацюки. Подружжя Безушкевичів привітав зять В. Климюк, який
понад 20 років щасливий у шлюбі з
їхньою дочкою.
На святі були учасники художньої
самодіяльності Холоневичівської
школи зі сценками «Ярмарок»,

святкують села
«Школа», які пригощали присутніх
гарячими варениками із сиром.
Ведучі свята Галина Шулькевич
та Леся Кривоколяко розповідали історію села, чудово виконували пісні,
організовували різноманітні конкурси
для дітей та дорослих.
Задушевну пісню «Мамина коса»
виконали вчителі школи О.Г. Януль
та В.В. Гунько.
Змагалися і спортсмени. Відбувся
міні-футбол між командами сіл Дідичі
та Залісоче. Перемогла команда
господарів. Силачі піднімали гирю
(переміг А.В. Малімон), тягнули
канат, грали у шашки та дартс. Призи для переможців надав місцевий
фермер, депутат сільської ради С.П.
Ткачук.
Організована виїзна торгівля Дядюся М.В., який постійно бере участь
у громадському житті села. Гарячу
рибну юшку з пампушками пропонували всім бажаючим господині
Л.В. Уторович, В.О. Більська, Т.Х.
Покотилець.
На святі не було байдужих, весело
і гучно лунала музика, всі танцювали
на шкільному дворі. Коли стемніло,
небо осяяв святковий феєрверк.
Всі отримали позитивні емоції та
гарний настрій. Віримо, що День
села святкуватиметься щорічно і
стане традицією.
Антоніна ДЕНИСЮК,
вчитель Залісочівської школи.

Прості рецепти

смачного!

САЛАТ «ВІТАМІННИЙ»

Три цибулини дрібно порізати. Залити окропом і залишити на
декілька хвилин (щоб зняти гіркоту). Відцідити воду і викласти цибулю
на дно блюда.
Залити сметаною (можна майонезом). Три морквини потерти на
тертці і теж залити сметаною. Зверху дрібненько порізати 2-3 яблука.
За бажанням — додати зварене і посічене яйце.
Вітамінний салат зарадить енергією і бадьорістю всіх членів сім'ї,
його можна подавати на сніданок.

ТОРТ З КВАСОЛІ

Продукти: склянка квасолі (білої), склянка цукру, 5 яєць, півсклянки
сухарів (натерта черства булка).
Квасолю відварити не до повної готовності, щоб була не тверда і не
м'яка. Коли схолоне, перекрутити на м'ясорубці. Розбити яйця, відділити жовтки від білків. Білки поставити на холод, а жовтки розтерти з
цукром. Сюди ж покласти змелену квасолю, трохи посолити і добре
перемішати. Отримаємо квасоляне тісто. Збити в міцну піну білки і
обережно перемішати з основним тістом, додаючи потроху терті сухарі. Поставити в теплу духовку на середній вогонь.
Готовий торт (попередньо розрізавши на два коржі) змазати кремом
чи повидлом. Верх торта залити помадкою (можна з какао).

СМАЧНІ СИРНІ
КОРЖИКИ
З КАРТОПЛЕЮ

Необхідні продукти: сир - 500 г,
картопля відварена - 500 г, яєчний
жовток - 1-2 шт., борошно пшеничне
або крохмаль картопляний - 4 ст.
ложки, жир - 50 г, сім'я кмину, сіль.
Спосіб приготування: сир з'єднати з
протертою картоплею, додати жовтки,
сіль, кмин, частину борошна, перемісити. З отриманої маси сформувати коржики, запанірувати їх у решті
борошна, й обсмажити на жиру до
утворення рум'яної скориночки.
Подавати коржики із сметаною,
розтопленим маслом або томатним
соусом і салатом зі свіжих овочів.
Рецепти для вас відбирала
Людмила ОЛІЩУК.

погода в домі

СУТІНКИ РОКУ

Ось, і прийшла пора пізньої
осені. І хоча сонце все ще світить
яскраво і дерева не втратили лис
тя, тепло поступово відходить.
Листопад - передостанній,
одинадцятий місяць календарного року. Хоч прямий переклад слова
з латинської (novem) означає "дев'ять". Справа в тому, що назву було
запозичено із Стародавнього Риму, де за старим календарем (до ре
форми Юлія Цезаря) місяць був числом дев'ятим.
У нас до кінця XV ст. листопад
був дев'ятим місяцем, оскільки
новий рік починався з 1 березня. З кінця XV ст. і до 1700 року
листопад був третім місяцем року,
оскільки новий рік починався з
1 вересня. І лише з 1700-го при
Петрові I, коли літочислення стали
вести з 1 січня, листопад став
одинадцятим.
У старовину його ще називали
грудень від грудок замерзлої землі
зі снігом. До речі, й у наших найстародавніших церковних місяцесловах та святках, як стверджують
фахівці, листопад найбільш відомий під цією назвою.
Інші народні назви місяця - грудкотрус, листопадець, падолист,
братчини.
Листопад - ще не зима, але вже
і не золота осінь. Холодний місяць
- сутінки року - у заморозках та
туманах. Час, коли ліс скидає
своє листя, ставки затягує тонким льодом, і незабаром стійким
білим покривом ляже сніг. За прикметами листопада відзначають
льодостав, перші морози, а за
дощем або снігом, чекають якою
буде зима майбутня - холодна,
або з відлигою.

Листопад - місяць завершення
листопаду, час холодних і навіть
крижаних дощів, нерідко зі снігом
та сльотою, першого дзвінкого
льоду, передвісник льодоставу та
холоду. Це передзим’я - проводи
осені та зустріч зими, коли останнє осіннє тепло протиборствує із
зимовим холодом. Завершується
відліт птахів у вирій. Ніч стає вдвічі
довшою за день.
Знижується температура води,
і багато риб уже готові заритися
в мул. Як відомо, соми, карасі і
коропи проводять зиму в сплячці,
хоча багато плаваючих риб: окуні,
йоржі, щуки - на зиму залишаються в річках.

ЛИСТОПАД:
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ

Як листопад дерев не обтрусить,
довга зима бути мусить.
Сильний північно-східний вітер у
листопаді - бути дощу або мокрому снігу.
Грім у листопаді - на малосніжну
зиму, але на рік врожайний; якщо
загримить при місяці уповні - хліб
уродить на полях, а в долинах
буде поганий.
Журавлі у вирій першими від-

“Вільним шляхом” — Ківерцівська районна га
зета Волинської області. Засновники — Ківер
цівська районна рада, Ківерцівська райдерж
адміністрація, трудовий колектив редакції.
Виходить раз на тиждень: у суботу.

летіли - холоди прийшли, лебеді
рушили - настала пора заморозків,
гуси у вирій - буде сніг.
Червоний колір сонця, місяця похолодає, випаде сніг.

…І ПРИСЛІВ’Я

Листопад вересню онук, жовтню
син, а грудню рідний брат.
Як листопад дерев не обтрусить,
довга зима бути мусить.
Листопадовий день, що заячий
хвіст.
Листопад і колесо, і полоз любить.
Листопад - ворота землі.
У листопаді зима з осінню бореться.
У листападі голо в саду й зима
на заграді.
Листопад зимі ворота одчиняє.
Листопад не лютий, проте спитає, чи одягнутий та взутий.

НАРОДНИЙ
КАЛЕНДАР

4 листопада - Казанської Божої
Матері. Якщо цього дня небо заплаче, то слідом за дощем прийде
зима. Якщо сніг ліг на сиру землю
- навесні рано з'являться підсніжники.
5 листопада - Якова. Якщо
піде град або снігова крупа, то на
Мотрону (22 листопада) настане
справжня зима.

2-13-45 (факс) — редактор;
2-15-35 — заступник редактора.

ТЕЛЕФОНИ:

(

Відповідальність за достовірність інформації
несуть автори та рекламодавці.
У номері використані матеріали Укрінформу

НАША АДРЕСА: 45200
м. Ківерці, вул. Паркова, 8.

Хризантеми і золотаве листя кленів, з яких умілі ручки
Анастасії Заболотної змайстрували такі троянди, виглядають дуже оригінально і такий букет створює позитивний настрій. Спробуйте самі і переконайтесь!
8 листопада - Дмитра. У цей
день тепло - весна буде рання,
м'яка. Коли 8 листопада холод і
сніг - весна пізня і холодна, якщо
відлига - зима і весна теплі.
10 листопада - Параски. Якщо
день сонячний, то чекай теплої
зими. Якщо хмарно - всередині
грудня будуть сильні морози.
14 листопада - Кузьми і
Дем'яна. Випаде сніг - на весняну
повінь. Якщо розвезе дорогу - не
жди морозів до початку грудня.
21 листопада - Михайла. Якщо
відлига - не жди санного шляху до
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Миколи (19 грудня).
22 листопада - Мотрони. Зима
встає на ноги, налітають морози.
Іній на древах - на морози, туман на відлигу.
25 листопада - Федір, Студит.
Якщо в цей день випаде сніг чи
дощ, то буде відлига до Введення
(4 грудня).
27 листопада - Пилипа. Якщо
хмарно або сніжно - травень буде
негожий. Яка ніч у Пилипівку, такий
день у Петрівку.
Підготувала
Тетяна ЛИТВИНЕНКО.

Редактор Людмила ОЛІЩУК.
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