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Зимовий кубок АДФ. Підсумки
Отож, підбиваємо підсумки
Кубка DF Футзал (Winter Сup).
Фінальні матчі були цікавими,
оскільки грали рівні команди.
Перший матч плей-офф відкривали команди Фк Імпульс-Фк
Евертон. Як і очікувалося, гра
була досить напруженою, бо
не одна із команд не бажала
програвати. Врешті-решт завдяки голам Дмитра Гаврука та
Олександра Ващука, команда
“Імпульс” перемогла з рахунком
9-4. У другому матчі зустрічались команда Андрія Бойка - Фк
“Епіцентр” (SoftGrup) з ФК “Джокером”. Гравці “Джокера” досить
непогано тримали м’яч і мали
багато шансів відзначитись, але
все-таки їх перемогли досвідченіші суперники.
Далі проходив матч за 3 місце, де зустрічались дві Ківер-

цівські команди: “Джокер” та
“Евертон”. Цей матч заслуговує
на футбольний «оскар». Спочатку в ворота суперника поцілив
Фк “Евертон”, але за кілька
хвилин його гравець Олександр
Батрак переправив м’яч у власні
ж ворота, зрівнявши рахунок.
Згодом через надмірні емоції
та висловлювання Олександр
отримав червону картку. Це
додало впевненості гравцям
“Джокера”, які здобули перемогу з рахунком 5:3. У фіналі, де
Ківерцівська команда “Імпульс”
грала з Фк “Епіцентром”. Ми
побачили масу моментів та емоцій. На жаль, місцеві футболісти
поступилися з рахунком 6:3 приїжджим спортсменам, які стали
чемпіонами Кубка DF Футзал
(Winter Сup).
Дякуємо всім гравцям, коман-

Мама, тато, рідні,
хресні та друзі вітають
маленького ківерчанина

Романа
ЛУКНІЦЬКОГО,

Микола ОЗЮК,
голова АДФ м. Ківерці.
Фото Анастасії ЗАБОЛОТНОЇ.

дам за гру, за те, що подарували
футбольне свято місту!

ківерцівські чемпіони

Одним із вагомих результатів для на
ших спортсменів у минулому році стала
участь і перемоги вихованців Ківерців
ського спортивного комплексу «PowerAtletik» у Відкритому кубку Волинської
області з боксу та турнірі на приз Луцької
міської громадської організації «Центр
фізичної культури та оздоровлення»
серед юнаків 1998-1999 та 2000-2001 років
народження, що відбувся 18-20 листопада

2011 року в Луцьку в ЛДЮБК
«Золота рукавичка». Наші
спортсмени виступили із
такими результатами: Назар
Левчук – ІІІ місце, Віталій
Собуцький – ІІ місце, Роман
Гордйчук – ІІ місце, Вадим
Гетманчук – ІІ місце.
Кубок Горохова з боксу, де
взяли участь
команди з ІваноФранківська,
Хмельницького, Нетішина,
ВолодимирВолинського,
Рівненської і
Чернігівської
областей та АР
Крим – господарі спортивного дійства Горохівський клуб
АК-БАРС – для ківерцівських
юнаків став також успішним і
вони посіли призові місця: На
зар Левчук – І місце, Віталій
Собуцький – І місце, Роман
Гордійчук – І місце, Вадим
Гетманчук – І місце.

Вітаємо тренера спортивного комплексу
Юрія Малихіна із зайнятим ІІІ місцем на Відкритому кубку України із карате, що відбувся
16-17 грудня.
Висловлюємо подяку дирекції і тренерам
спортивного комплексу «Power-Atletik» за
зразкову підготовку спортсменів, що гідно
представили наш край.
Анна МЕТЕХА.

У наших предків проблему вибору імені
вирішували Святці (православна церковна
книга), які містили місяцеслов (календар).
При хрещенні ім'я дитині давали священики
по імені християнського святого, день пам'яті
якого збігався з днем хрещення або народження дитини. Існувала думка, що коли при
народженні дитина одержує ім'я святого праведного, чекає довге щасливе життя, якщо ж
мученика – страждання і випробування.
День Ангела не завжди збігається з днем
народження, і багато відзначають це свято,
як друге за значимістю після дня народження. Одне з таких свят ми будем відзначати 6
лютого – День ангела Оксани. Адже в кожно-

вітають мама Галина,
чоловік Олександр, зять
Павло та онучка Андрі
ана. Цієї по-святковому
усміхненої зимової пори
шлемо дорогій ювілярці найкращі побажання
щастя, добра, здоров’я, любові, сімейного
затишку й благополучя.
50 – не привід для печалі,
50 – це зрілість золота.
Хай до ста, а може ще і далі,
Йдуть, не оглядаючись, літа.
Нехай Бог зішле ще здоров’я й сили,
Весна дарує молодості цвіт,
Щоб Ти добро на цій землі творила
З любов’ю в серці ще багато літ.
Нехай душа ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом хай завжди сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль.
В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя:
Любов, здоров’я, щастя, дружба
Та вічно молода душа.

вість, ніжність, вірність. Її чесність по відношенню до людей вражає навколишніх.
Ксенія Петербурзька жила серед людей,
творячи добро, обдаровуючи надією нещасних і допомагаючи стражденним. Так нехай
же і наші іменинниці будуть гідними цього
прекрасного імені. Нехай життя серед людей
буде для них можливістю допомагати своїм
ближнім, нести людям радість і світло. Нехай
же всі, хто святкуватиме 6 лютого іменини,
будуть бажаними гостями у кожному домі, де
їх завжди зустрічатимуть з посмішкою, з безмежною любов’ю, на яку вони заслуговують.
Вітаю своїх колег, друзів, односельчан та
всіх Оксан і Оксаночок з Днем Ангела.
Хай Ксенія Свята
Піклується про Вас,
Охороняє від усіх бід
Сьогодні, завтра й повсякчас.
Оксана БОБРОВИК,
директор ЗОШ І-ІІІ ст. с. Грем'яче.

Валентина
Михайлівна
ДРУКАЧУК.

Ваш ювілей – щаслива
дата.
І сумніватись тут
не слід.
Нехай сьогодні наші
привітання
У серці Вашому
залишать добрий слід.
Отож, прийміть найкращі привітання
Здоров’я, щастя та багато літ.
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі всі, що до вподоби квіти
Даруєм Вам у цей святковий день.
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаєм Вам здоров’я, щастя й сили,
Радості земної і тепла.
З повагою та любов’ю – син Павло, неві
стка Олена, онуки Назарчик і Крістіночка
та свати Валентина і Георгій.

фотофакт

запрошуємо

На фото: Катерина Рубашкіна, Олександр
Васін, організатори вечора Анна Захарова і
В'ячеслав Ольшанський.
2-13-45 (факс) — редактор;
2-15-35 — заступник редактора.

ТЕЛЕФОНИ:
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Сьогодні зустрічає 55річний ювілей заступник
голови правління Олицького ССТ

22 січня організатори Музичного фестивалю
"Дружби народів" були запрошені на
Різдвяний бал.
Серед запрошених був і сільський голова з
Холоневич – Марценюк Андрій Олександрович офіційний представник фестивалю від Волинської
області. Бал проводився з метою відродження
та популяризації традицій етики, моралі і гарних
манер поведінки серед сучасної молоді.

«Даремно Христос народився у яслах, якщо Він не
народився у твоєму серці…» Христос народився!
Дорогі браття і сестри, жителі та гості міста!
Громада Свято-Покровського собору УПЦ КП нашого міста запрошує Вас на вечір колядок та щедрівок,
який відбудеться 12 лютого 2012 року у районному
Будинку культури (ДОКу). Початок о 15 годині.
Релігійна громада Свято-Покровського собору
УПЦ КП м. Ківерці.

“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.

Світлану
Йосипівну
ВАЩИНЕЦЬ

2 лютого відзначила
60-річчя

ГОСТИННА ЧУЖОЗЕМКА
му місті, селі, майже на кожній вулиці проживає власниця цього милозвучного імені.
Хто ж вона – ця гостинна чужоземка?
Оксана – жіноче ім'я, українська форма
імені Ксенія. Походить від слова грец. xenia –
«гостинність» чи xenos – «чужий», «чужоземний». Ксенія – був епітет Афіни, як опікунки
гостей. Покровителькою імені є Ксенія Петербурзька. Ця жінка рано овдовіла і, розпродавши майно, вела паломницьке життя. Її
називали блаженною. Ксенія допомагала
бідним, пророкувала майбутнє, виліковувала
хворих.
Власниця цього імені – цілеспрямована
і достатньо незалежна людина. У дитинстві справляє враження замкнутої дитини.
Оксана уникає гучних ігор з іншими дітьми,
їй більше до вподоби настільні ігри, що
вимагають уваги і кмітливості. Вона тримається самостійно, наполегливо домагається
бажаного й болісно сприймає спроби хоча б
у чому їй перешкодити.
Її характеру притаманні доброта, чуттє-

якому 30 січня виповнилось три роки.
А у нас сьогодні свято –
Рада мама, радий тато,
Раді кум, кума всі в хаті,
Дід і баба також раді.
Лиш Романко ще не втямив,
Що три роки в тата й мами,
Що сьогодні його свято
І тому гостей багато,
Що сьогодні – Хеппі Бьоздик,
Ну, а він - програми Гвоздик.
Хай росте здоровим, дужим,
Буде добрим, сильним, мужнім,
І щасливим, і багатим,
Щоб раділи мама й тато.
Із золотим ювілеєм

6 лютого - день ангела Оксани

Народилась дитина – радість для
родини. Разом з клопотами про пелюшки
всі члени сім’ї думають про те, як назвати
маля. Свідомо чи не дуже, але всі батьки
прагнуть назвати свою дитину ім’ям, яке,
якщо не гарантує, то хоча б обіцяє блага
получне і щасливе життя.

вітаємо

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

Лідія
Олександрівна
ЄЗЕРСЬКА.

На фото: клірик храму Всіх Святих
ієрей Олександр Пчельников, і Ксенія
Зозуля під час проголошення
благословення від настоятеля
Кафедрального Собору на честь
Воскресіння Христового Блаженнішого
Митрополита Київського і всієї
України Володимира.

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

E-mail: freeway1945@gmail.com
Реєстраційний номер ВЛ 113 від 27.03. 1998 р.

Колектив Олицького
споживчого товариства
сердечно вітає Вас і щиро бажає міцного
здоров’я, Господньої ласки, душевного тепла, добра і всіляких життєвих гараздів.
На килимі життя, немов чарівна м’ята,
Розквітла Ваша ювілейна дата.
Хай квіт життя повік не одцвітає,
Нехай добро до Вас щоднини прибуває,
Хай Матір Божа Вас охороняє,
Сіяє втіхи зірка золота,
Ісус Христос з небес благословляє
На щедрі щастям многії літа!

Редактор Людмила ОЛІЩУК.
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