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Нещодавно� в� У�раїні

відзначили�85-річчя�У�раї-

нсь�о�о�товариства�сліпих.

Сьо�одні�в��раїні�наліч єть-

ся�біля�соро�а�тисяч�членів

УТОС.� Вони� д же� різні.� З

різними� долями,� пробле-

мами�і�дося�неннями,�біда-

ми�і�радощами.�Але�разом

–�вони��сила.�Разом�вони

долають� свої� � проблеми� і

відстоюють�права�та�інтере-

си.�Разом�ш �ають�діало�

з�державою�аби�б ли�ство-

рені��ідні� мови�для�їхньо-

�о��життя�та�інте�рації� �с с-

пільство.� Разом� мож ть� і

повинні� долати� всі� тр д-

нощі� нашо�о� сьо�одення,

бо�мають�ч довий�потенц-

іал�і�рес рси.�А�ще,�я��ніхто,

вони�роз міють,�я��важли-

во�поважати�та�б ти�толе-

рантними�одне�до�одно�о,

аби�відч вати�себе�повно-

цінними��ромадянами.

То�ж�з�на�оди�цієї�ювілей-

ної�дати� �мин лий�четвер

в� а�товій� залі� дитячої�м -

Мин лої� неділі�  � район-

ном � пар� � � відпочин� 

свят� вали� день� молоді.

Т т� відб вся� свят�овий

�онцерт� «Молодь� –� надія

держави».� У� ньом � взяли

 часть�не�тіль�и�молоді�та-

ланти�райцентр �,�але�й��сіл

нашо�о�район .�Йо�о�вед -

ча� Галина� Іваню�� щиро

привітала�прис тніх�із�свя-

том�молодості,��охання�та

�раси,� запевнивши� всіх,

що�молодість�–�це�не�про-

сто�ві�овий�період,�а�стан

д ші,� отож� це� свято� всіх.

Але,� найперше,� молодих,

МОЛОДЬ� –

НАДІЯ� ДЕРЖАВИ

тих�людей,�на�я�их�по�ла-

даються�надії,� і� з� �им�по-

в’язане� майб тнє� всієї

нашої� �раїни� і� майб тнє

�ожно�о�з�нас.

� � � �Концертна�про�рама

б ла�ці�авою�і�насиченою.

Розпочалася� вона� піснею

«Біла-біла� черемшина»�  

ви�онанні� � Тетяни� Я� -

бовсь�ої.� Продовжила� її

Анна�Войт�о��піснею�«Ди-

тинство».� Привітала� при-

с тніх� із�святом� і�соліст�а

Бережинець�о�о�СБК�Люд-

мила� Маз р� (на� фото

зліва).� Порад вав� всіх� і

д ет�  � с�ладі� � Альони

Медвідь� та� Тетяни� Я� -

бовсь�ої�(на�фото),�хоре-

о�рафічний� �оле�тив� Но-

воставець�о�о� СБК,� Лідія

Шевч �,�Ві�торія�Мельни�,

хорео�рафічний� �оле�тив

«VITA� DANSE»� Чов� зівсь-

�о�о�СБК�(�ерівни��Віталі-

на�М�ртчян)�(�на�фото),�Ал-

іна�Заєць,�Альона�Федень-

�о,�Анна�Войт�о.

У�пар� �ще�дов�о�л нали

щасливі� �олоси�юна�ів� та

дівчат.�На�місцевом �стад-

іоні� цьо�о� дня� проходили

спортивні�зма�ання.

�����Л.БІЛЯВСЬКА

Теофіпольсь�ий� район-

ний� спортивно-технічний

�л б�Товариства�Сприяння

обороні� У�раїни� (до� 1997

ро� �–�ДТСААФ)�дав�п тів-

� �в�життя��іль�ом�по�олі-

нням� жителів� Теофі-

польсь�о�о�район .�Адже�за

більш� я�� 50� ро�ів� йо�о

діяльності�під�отовлено�ти-

сячі� � водіїв� різних� �ате-

�орій.� Це� б ли� в�рай� не-

обхідні� �адри�для�  сіх�на-

селених�п н�тів� та� е�оно-

мі�и�район .� І�сьо�одні�на

теренах� Теофіпольщини

працюють� водії-професіо-

нали,�я�і� здоб вали�спец-

іальність�  � районном 

спортивно-техн ічном 

�л бі.

Теофіпольсь�ий� техніч-

ний� навчальний� за�лад

«Районний�спортивно-тех-

нічний� �л б»� ТСОУ� � і� нині

здійснює�під�отов� �водіїв

автотранспортних� засобів

за�5��ате�оріями,�а�тивно

займається�війсь�ово-патр-

іотичним� вихованням�мо-

лоді.�Днями�на� �йо�о�базі

Хмельниць�а� обласна

ор�анізація� Товариства

сприяння� обороні� У�раїни

провела�  чбово-методич-

ний�збір.

-�Чом �саме�т т?�З�ідно

нашо�о�план �роботи��ож-

но�о� ро� � ми� проводимо

Працювати�на�перспе�тив�

 чбово-навчальний� збір

на� базі� я�о�ось� район ,� -

роз�азав� �олова� Хмель-

ниць�ої� обласної� ор�ані-

зації�ТСОУ�Петро�Ш бін,�-

цьо�о� ро� � вибір� впав� на

Теофіпольсь�ий,� тим

більш,�що� від�оли� за�лад

очолює� Оле�� Сі�орсь�ий,

т т� відб лися� позитивні

зміни,� хоч� вимо�и� д же

висо�і.�Значно�по�ращила-

ся� матеріально-технічна

база,� підвищився� рівень

навчально�о� процес ,� т т

працюють� хороші�фахівці.

Та��що�настав�час�поділи-

тися�досвідом.

Перед� часни�ами�збор ,

а�це�б ли�дире�тори�рай-

онних� та� місь�районних

технічних� навчальних� за�-

ладів,�працівни�и�обласної

ор�анізації�ТСОУ,�та�ож�ви-

ст пив� заст пни�� �олови

районної�ради�Роман�Непо-

тас,�ознайомив�зі�здоб т-

�ами�район ,перспе�тива-

ми�розвит� .�Роз�лян ли�і

питання�про�рами�збор ,-

зо�рема,�фінансово-�оспо-

дарсь�ої�діяльності.

-�Проведення�на�базі�на-

шо�о� за�лад �  чбово-ме-

тодично�о�збор ,�-�повідо-

мив�нам�Оле��Сі�орсь�ий,

-��cпон �ало�нас�ретельно

під�от ватися,� щось� ще

доробити.� Це� пішло� нам

тіль�и� на� �ористь,� стало

сильним� поштовхом� для

то�о,�щоб�працювати�далі

на� перспе�тив ,� навчати

нові� по�оління� водіїв,� не

здавати� своїх� позицій,� а

тіль�и�зба�ач вати�наб тий

досвід� �роботі.

А.ДЖУС

Ðàçîì – âîíè

ñèëà
�ерівни�ам� а�роформ -

вань�Володимир �Пицю� ,

Лідії�Самойлю�,�Володими-

р �Про�опч � ,�а�та�ож��о-

лові� правління� ПАТ� «Тео-

фіпольсь�ий�ц �ровий� за-

вод»�Вадим �Лейві.�З�адав

і�про�підтрим� �начальни-

�а� Теофіпольсь�о�о� бюро

правової�допомо�и�О�сани

Мар�ів,�реда�ції�«Життя�Те-

офіпольщини».

З�вітаннями�до� часни�ів

 рочисто�о�зібрання�звер-

н лися� перший� заст пни�

�олови� райдержадмініст-

рації� Петро�Вільшинсь�ий

та� �олова� районної� ради

Андрій�Петриню�.�На�оло-

сили,� я� � вели� � робот 

проводить�товариство,�аби

інваліди�по�зор �жили�по-

вноцінним� життям,� мали

однод мців.� Побажали� їм

здоров’я,�достат� ,�родин-

но�о�щастя,�а�ще�м жності

та�витрим�и.�Вр чили��ра-

моти�районної�ради�та�рай-

держадміністрації� а�тиві-

зичної� ш�оли� відб вся

захід.�Йо�о�вед чі,�праців-

ни�и�центральної�районної

бібліоте�и� О�сана� Со�оть

та�Тетяна�Кравчен�о�ство-

рили�  � залі� а р � добра,

співч ття�та�милосердя.�Бо

ж�мова�йшла�про�інвалідів

по�зор ,�людей�з�обмеже-

ними�можливостями,�я�им

щомиті��доводиться�пере-

ма�ати� випроб вання,�що

послала�їм�жорсто�а�доля.

З�вітальним�словом�до�при-

с тніх� зверн вся� �олова

районної�ор�анізації�УТОС

Гри�орій�Сторож �.�Зазна-

чив,� що� ор�анізація

пі�л ється�про�своїх�людей,

аби� вони� не� поч валися

обділеними,� працювали,

відпочивали,� спіл� валися

між� собою,� щоб� вони

відб лися�і�я���ромадяни,�і

я���особистості.�Висловив

подя� �бла�одійни�ам,�зав-

дя�и� я�им�ор�анізація� ви-

живає� –� �олові� районної

ради� Андрію� Петриню� ,

стам�ор�анізації.

Привітала�зібрання� і� �о-

ловний� спеціаліст� Теофі-

польсь�о�о�бюро�правової

допомо�и� Алла� Казю�.

Під�реслила,� що� і� надалі

бюро�б де�надавати�безоп-

латн � правов � допомо� 

інвалідам�по�зор �та�ор�ан-

ізації�в�цілом .

Кіль�а� пісень� ви�онав

Петро�Маз р� з� Лідихів�и,

переможець�та�дипломант

Все �раїнсь�их� �он� рсів

та�фестивалів� (на� фото).

Залишається� тіль�и�поди-

в ватися� силі� д х � цьо�о

талановито�о� незрячо�о

чолові�а.

А� чениці�дитячої�м зич-

ної�ш�оли�Софія�Коза�� та

Аня�Войтю��з�Вели�о�о�Ла-

з чина�подар вали� часни-

�ам�зібрання�ч дові�миттє-

вості�від�ви�онання�пісень

про� У�раїн ,� рідний� �рай,

щастя�мати�родин ,�бачи-

ти�світ� ��ольорах�весел�и.

Галина�ТЕБЕНЬКО


