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н  У НЕДІЛЮ -  ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ЛІСУ

Шановні працівники 
та ветерани лісового 

господарства!
Щиро вітаю вас з нагоди вашого професійного свята -  Дня працівників лісу!
Ваша праця, спрямована на примноження і раціональне використання лісови> 

багатств нашої держави, що виплекані багатьма поколіннями українських лісівників, 
завжди користується заслуженою шаною всього народу.

Завдяки своїй наполегливості та невтомності працівники лісовогого сподарстві 
Шепетівщини зміцнюють лісовий фонд, вносять вагомий внесок у захист земельних 
угідь та поліпшення стану довкілля, забезпечують потреби суспільства у різномг 
нітній продукції лісу та деревообробки, дбаючи при цьому про раціональне вико
ристання лісосировинних ресурсів.

Бажаю, щоб кожен день життя дарував вам радість від спілкування з природою 
га відчуття задоволення від улюбленої справи!

З повагою в.о. міського голови, 
секретар міської рани М.ПОЛОДЮК.

Шановні працівники 
та ветерани лісового 
господарства району!

Щиро вітаємо вас з професійним святом — Днем працівників лісу!
Ваша невтомна та наполеглива праця спрямована на збереження і 

відтворення лісових угідь, що поліпшує екологічний стан довкілля та 
примножує економічний потенціал нашого краю.

Переконані, що ви і надалі будете берегти і примножувати лісові на
садження, підвищувати ефективність лісового господарства, раціо
нально використовувати природні багатства для розвитку нашої 
держави.

Зичимо вам та вашим родинам міцного здоров'я, благополуччя, сі
мейного затишку, прихильності долі та миру!

З повагою
голова раидержадмінісграцн 

В.ПЕТРОВ,
заступник голови районної 

ради В.БУЗИЛЬ.

Лідери шкільного лісівництва України
Юні лісівники з Пліщина — у числі переможців IX Всеукраїнського зльоту 

учнівських лісництв загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.

Восьмого вересня Хмельниччина гостинно 
зустріла учасників IX Всеукраїнського 

зльоту учнівських лісництв загальноосвітніх 
та позашкільних навчальних закладів, який 
проходив на базі державних лісогосподар
ських підприємств та закладів освіти нашої 
області.

Участь у заході взяли учні — переможці 
обласних зльотів учнівських лісництв, їхні 
керівники та представники базових лісогос
подарських підприємств із 22 областей Ук
раїни (через російську агресію на Сході 
України були відсутні команди Луганської і 
Донецької областей та АР Крим).

На зліт прибули демонструвати свої знання і здо
бутки практичної лісогосподарської діяльності 

та обмінюватись досвідом вихованці кращих учнівських 
лісництв України —  переможці обласних зльотів.

Звісно ж, зустрічали своїх побратимів з усіх областей 
України і, так би мовити, «винуватці» цього велелюд-

День у 
нашому житті

17 вересня, четвер -  священномуче- 
ника Бавили; пророка Мойсея Боговидця. 
У цей день стежили за воронами: якщо 
вони сідають головами у різні боки -  день 
буде безвітряним, а якщо в один -  по
трібно чекати вітру. Починають викопу
вати пізню цибулю. Іменинники -  
Афанасій, Мойсей, Бавила.

Максимальна температура у цей 
день була у 1947 році (+27 °С), міні
мальна -  у 1952 році (-1 °С).

Схід Сонця о Об год. 50 хв., захід -
о 19 год. 21 хв. Тривалість дня — 12 
год. 31 хв.

Фаза Місяця — новий Місяць.
18 вересня, п'ятниця -  пророка За

хари, батька святого Іоанна Хрестителя. 
У цей день наші предки визначали погоду 
за горобиною: якщо у лісі її багато -  осінь 
буде дощовою, а мало -  сухою. Якщо 
листя на горобині пожовкли рано -  осінь 
буде рання і холодна зима. Іменинники -  
Гліб, Єлизавета, Захар, Раїса, Максим.

19 вересня, субота -  архістратига 
Михаїла; мучениці Євдоксії. З цього дня 
починались ранкові заморозки: «Ми
хайло заморозком землю прихопив». 
Якщо після осінніх заморозків на деревах 
наростав іній, взимку слід чекати великих 
снігів. Іменинники -  Михайло, Архип, Ки
рило, Макар.

20 вересня, неділя -  мученика Со- 
зонта; преподобного Луки. Закінчували 
збирати цибулю і визначали, якою буде 
майбутня зима. Якщо на цибулі багато 
«одежі» -  бути зимі холодною. Іменин
ники -  Лука, Созонт.

21 вересня, понеділок -  Різдво 
Пресвятої Богородиці (Друга Пречиста). 
Це свято традиційно вважається жіночим, 
коли жінку необхідно вшановувати, як 
продовжувачку роду. Яка погода у цей 
день, такою буде і осінь.

22 вересня, вівторок -  праведних 
Йоакима і Анни; мученика Северіяна. 
Йоаким і Анна були батьками Пресвятої 
Діви Марії. Ці святі вважаються помічни
ками і заступниками породіль і безплід
них. 22 вересня вважається днем 
осіннього рівнодення. У цей час ніч рів
няється з днем і починає збільшуватися. 
Дні стають дедалі коротшими, вечори — 
довшими. Настає астрономічний початок

грамотою Національної акаде
мії наук України за активну на
укову і практичну діяльність 
учнів, а також єдина в Україні 
школа, яка самостійно ство
рила унікальний природоза- 
повідний куточок у лісовому 
урочищі «Адамове займи- 
сько».

А ще вихованці гуртк; 
юних лісівників під керівниц
твом свого вчителя Миколи 
Зведенюка та шефів із дер
жавного підприємства «Шепе- 
івське лісове господарство», 

зокрема його керівника Воло
димира Сасюка, власними ру
ками створили для школи й 
рідного села унікальний ден
дропарк площею 2,5 гектара і 
розарій на грантові кошти, які 
виграв їхній учитель.



ського лісництва шепетівського району на чолі зі своїм 
керівником — вчителем хімії, добре знаним на теренах 
рідного краю, а тепер і в усій Україні, ентузіастом юн
натівської справи Миколою Андрійовичем Зведенюком. 
Адже саме вони торік привезли на Хмельниччину Кубок 
гран-прі з VIII Всеукраїнського зльоту учнівських ліс
ництв, що відбувся на Волині, де серед 18 команд Ук
раїни вибороли для області почесне право вперше 
проводити такий знаковий захід у нашому краї.

Стартувало свято у Хмельницькому палаці творчості 
дітей та юнацтва. Тут же, у просторому холі, розгор
нулася виставка досягнень діяльності учнівських ліс
ництв.

Натхненні вітальними словами та побажаннями 
очільників області, лісової галузі й організаторів цього 
форуму, учасники команд жвавими виступами, фото й 
відео-демонстраціями, поетично-пісенним дійством 
презентували свою діяльність та її результати.

А успішну практичну роботу учнівських лісництв 
Хмельницької області учасники зльоту побачили на 
прикладі ПліщинськоїЗОШ І-ІІІ ступенів Шепетівського 
району.

Це єдина школа області, нагороджена Почесною

щинських юних лісівників Миколи Зведенюка: «Від 
члена учнівського лісництва — до кандидата наук». І 
результат його самовідданої педагогічної праці — ко
горта учнів, які щороку ставали і стають студентами, 
аспірантами, кандидатами наук.

Учасники делегацій ознайомилися з роботою гос
тинних лісівників Шепетівського лісгоспу, учнівських 
лісництв Шепетівщини і Кам'янеччини, відвідали Ше- 
петівський та Кам'янець-Подільський міські еколого-на- 
туралістичні центри учнівської молоді, ботанічний сад 
Кам'янець-Подільського державного аграрно-техніч
ного університету, музей Миколи Островського у Ше
петівці, старе місто і фортецю — у Кам'янці-Подільсько- 
му.

Згідно з програмою, на базі обласного еколого-на- 
туралістичного центру учнівської молоді юні лісівники 
захищали свої індивідуальні й командні науково-дослід
ницькі роботи на лісогосподарську тематику, а оціню
вали їхній рівень презентації та знань 4 поважних 
доктори наук у галузі природничих наук, 10 провідних 
фахівців лісового господарства, керівників кращих уч
нівських лісництв області та голова журі з Національ
ного ЕНЦУМу.

лісництв і почесного права — приймати ювілейний, X 
Всеукраїнський зліт у наступному році — стала команда 
юних лісівників Трушівського шкільного учнівського 
лісництва «Лісівник» Чигиринського району Черкаської 
області.

А першу сходинку цьогорічного зльоту посіла ко
манда юних лісівників Пліщинської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Шепетівського району у складі Ha-
талії Семенюк, Катерини Хмельничої та Владислава 
Плиски. Наші земляки отримали у нагороду цінний по
дарунок — бінокль «Yukon 20x50 Woodworth» та Сві
доцтво про присвоєння почесного звання «Зразкове 
учнівське лісництво».

Також Грамотою департаменту освіти і науки Хмель
ницької обласної державної адміністрації та Хмельниць
кого обласного управління лісового та мисливського 
господарства і цінним подарунком за перше місце та 
високий рівень виконання і захисту науково-дослід
ницької роботи нагороджена вихованка Пліщинського 
учнівського лісництва, одинадцятикласниця Наталія 
Семенюк.

Гості щиро дякували організаторам за чудову орга
нізацію форуму, цікавий досвід і плідне спілкування та 

незабутні враження про Хмель
ниччину.

На згадку про IX Всеукраїн
ський зліт учнівських лісництв 
загальноосвітніх і позашкільних 
навчальних закладів, його юні й 
дорослі учасники з 22 обласних 
делегацій висадили алею хвой
них рослин (22 туї) на території 
центральної частині Хмельниць
кого палацу творчості дітей та 
юнацтва і встановили там па
м'ятний знак.

Адже цей зліт стане новим 
стимулом до розвитку мережі 
учнівських лісництв у закладах 
освіти, залучення нових школя
рів до лісогосподарської й при
родоохоронної справи у 
кожному куточку нашої Вітчизни 
і залишиться яскравою сторін
кою 90-го, ювілейного року в іс
торії юннатівського руху в 
Україні.

В.ВАСИЛЕНКО. 

На знімках:
під час презентації шкіль

ного лісництва у с.Пліщині;
учасники форуму юних 

лісівників.

23 вересня, середа -  мучеників Ми- 
нодори, Митродори і Німфодори. У цей 
час заготовляли горобину. Якщо багато 
горобини -  осінь заплаче дощами, а зима 
-  лютими морозами, тому і робили горо
биновий квас, щоб у великі холоди ліку
вати простуду. Іменинники -  Андрій, 
Павло, Петро.

Поради 
біоенергетика

17 вересня, четвер -  цього дня не 
потрібно нічого планувати, слід жити за 
вільним графіком і робити лише те, що 
виходить саме по собі. Дітям необхідна 
підтримка рідних. Сьогодні можна поба
чити сон «на замовлення»: перед сном 
поставте питання, а відповідь побачите 
уві сні.

18 вересня, п'ятниця -  дуже актив
ний день, у будь-якій справі необхідно 
виявляти наполегливість і рішучість. Діти 
довговічні. Сни не збуваються.

19 вересня, субота -  непростий 
день, пов'язаний з очищенням і захистом 
від зла і агресії. Не потрібно заводити 
нові знайомства, бо вони можуть мати 
негативні наслідки. Діти проживуть довге 
життя. Уві сні можна побачити майбутнє.

20 вересня, неділя -  не варто підпи
сувати важливі документи і давати нео
бачні обіцянки. Слідкуйте за словами, 
уникайте пліток і лихослів'я. Діти здорові. 
Сни збуваються.

21 вересня, понеділок -  день актив
ності, підприємливості, початку великих і 
важливих справ, які бажано встигнути 
розпочати до опівдня. Діти розумні й до
питливі. Сни не збуваються.

22 вересня, вівторок -  сьогодні пра
цює правило «ініціатива карається», тому 
менше говоріть і більше слухайте. Діти 
проживуть довге і плідне життя. Сни збу
ваються.

23 вересня, середа -  день змін, но
вовведень і несподіванок, а також дивни)
і непередбачуваних явищ. Потрібно при- 
спуховуватись до свого внутрішнього го
лосу і керуватись інтуїцією. Діти стануть 
мандрівниками. Сни нічого не означають.


