Фотовиставка
погляд»

«Позитивний

Цього року у парку Перемоги під час святкування Дня міста
боярчани мали змогу помилуватися прекрасною фотовиставкою, що
проводилася
в рамках проекту «Позитивний погляд», що було
реалізовано Києво-Святошинським ЦСПР за фінансової підтримки
Боярської міської ради.
Мабуть, жодна людина не залишилася
байдужою до побаченого. Численні учасники свята, серед яких
були діти і дорослі;
вчителі і директори шкіл; депутати і
сам мер Боярки, а також запрошені високі гості – всі встигли
ознайомитися, висловити свої враження та записати відгуки про
фотороботи.

Наведемо декілька з цих відгуків: «Глибока вдячність молодій
порості міста Боярка за світлу любов до рідної землі, за
прекрасні світлини, за яскравий промінець на святкуванні Дня
м.Боярки, за прекрасні образи, відображені на фотографіях! З
побажанням подальших творчих успіхів» (Ткаченко А.О.,
художник) «Дуже корисна, красива справа для дітей і міста.
Обов’язково продовжувати, а владі міста фінансувати
побільше!!!» (Гурнак Л.Д., депутат БМР). «Приємно вражені
красою нашого міста! Воно незвичайно красиве! Діти, дякуємо,
що ви змогли угледіти мальовничі куточки рідного міста, ви,
безумовно, талановиті. Продовжуйте цю роботу» (Мелашенко К.М.,
директор ЗОШ №1); «Милувались «Позитивним поглядом» вихованців
нашого міста Боярки. Щасливі за наше майбутнє», «Чудово, я в
захваті. Молодці. Виявляється, Боярка така красива, чиста,
охайна. Скільки красивих місць! Яка чудова природа!» (Жителі
міста); «Молодці!!! Дуже креативно! Красиві та яскраві фотки!
Щось новеньке! Побільше таких ініціаторів!» (Денис
Кириленко); «Мені дуже сподобалася фотовиставка. Фотографії
дуже світлі та райдужні. У деяких знаходиш самого себе.
Здорово, що діти помічають красу нашого міста та їх мешканців.

Дивлячись на них, неможливо стримати посмішку. Хочеться
побажати діткам подальшого творчого розвитку та натхнення.
Нехай їхні фотографії і надалі дарують радість та душевне
тепло» (Яна Дмитрівна).

Тож виставка дійсно заслуговувала почесного місця на головній
алеї парку.
Було приємно спостерігати за тим, як школярі
проект та показували

розказували про

друзям та вчителям свої фотороботи.

Організатори та керівники проекту нікого не залишили без
уваги. Кожна школа отримала грамоти, міський голова вручив
грошові нагороди, а підприємець Андрій Арчаков подбав про
святкові торти для кожної з команд. Варто також згадати
Людмилу Яременко, яка оплатила всі рамки для світлин.

Хочеться відмітити одну цікаву подружню пару, що
роздивляючись світлини, побачила себе на одній з них і була
приємно вражена. Подружжя навіть не здогадувалось, що хтось
фотографував їх у той день. А ще одна молода пані зраділа,
побачивши фотографію молодят, що запускають у небо білих
голубів. Адже вона гуляла разом з ними на тому весіллі. А для
іншої жіночки було приємною несподіванкою дізнатися, що у
нашому боярському лісі знаходиться нова гарна дерев’яна
церква. Багато хто дивувався, яке ж то прекрасне виявляється
наше рідне місто.

Деякі відгуки містять пропозиції щодо продовження та
розширення
проекту у майбутньому.
Директор ЦСПР Ангеліна
Лахтадир зазначила, що це є предметом обговорення і
консультацій з можливими партнерами. Центр завжди відкритий
до співпраці.

А на сьогодні мета проекту досягнута – не тільки безпосередні

учасники проекту, але й всі, хто святкував День Боярки змогли
новим позитивним поглядом подивитися на рідне місто, помітити
його неповторну красу, відмітити зміни на краще і подумати,
вигукнути вголос або написати: «Боярка – найкраще місто у
Києво-Святошинському районі і на всій Землі та її околицях!!!
А фотки – ще кращі!!!» Такий відгук залишили молоді і веселі
боярчани Володя та Люда. І ми з ними згодні!!!
Оксана СЛЄПОВА

“Маестро” в Боярці

От і відбувся довгоочікуваний футбольний матч до Дня міста між
командами зірок естради та кіно «Маестро» та мерією Боярки. До
нас завітали гурт «Тартак», Джей з гурту «D.Lemma», Денис
Холост з гурту «4 королі», Фоззі з «ТНМК», Мирослав Кувалдін,

актор Костянтин Косинський та ін.

На початку матчу боярчани вигравали у зіркової команди, але як
тільки маестрівці почули просто грандіозну підтримку свого
фан-клубу
«Позитив»,
одразу ж активізувалися і пішли
в
атаку. Сашко Положинський, незважаючи на нещодавню травму
коліна, достойно тримався на полі. Як завжди, у прекрасній
формі були Джей та досить сконцентрований капітан команди
Фоззі. На жаль, не обійшлося і без травм під час гри. Але, як
завжди вчасно,
лікар команди – Євген Слєпов –
швидко та
оперативно надав необхідну медичну допомогу. Під час перерви
тренер команди артистів
Василь Кардаш (у минулому гравець
«Динамо Київ» та Збірної України) вніс суттєві корективи, і
зірки заграли ще краще, тож у другому таймі вели у рахунку.
Але в цей святковий вечір ніхто не хотів програвати, тому гра
закінчилася бойовою нічиєю 5:5. Цей результат, як зазначив
капітан «Маестро» Фоззі,
залишив по собі
багато питань.
Боярський мер Тарас Добрівський пообіцяв, що в майбутньому
відбудеться ще одна гра для визначення переможця.

По завершенні матчу зірки ще довго не могли покинути футбольне
поле, вони навіть не уявляли, що в такому порівняно невеликому
місті, як Боярка,
вони мають таку велику кількість
шанувальників. За неймовірно шалену підтримку з боку
вболівальників артисти подарували боярчанам тривалу фотосесію.
А згодом нещодавні супротивники на полі об’єдналися за
святковим столом, де і продовжили святкування Дня міста.
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Урочисте

свято

до

Дня

Рятівника
16 вересня 2010 року спеціалісти
Києво-Святошинського Центру соціальнопсихологічної реабілітації населення
та його інформування з питань
подолання наслідків Чорнобильської
катастрофи (МНС України) були
запрошені до Жовтневого
приводу святкування Дня Рятівника.

палацу

з

На урочистостях були присутні заступник голови адміністрації
Президента України Геннадій Васильєв, Віце-прем’єр-міністр
України Володимир Сивкович та голова комітету ВРУ з питань
екологічної політики, природокористування та ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи А. Семинога, народні
депутати України, т.в.о. Міністра з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи Михайло Болотських, представники
Центральних органів виконавчої влади, керівники територіальних
органів та підрозділів системи МНС та співробітники
Міністерства.

На початку дійства прозвучали вітання від Президента України
та Прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради України.
Найкращі рятувальники Міністерства отримали Державні нагороди.
Прозвучали вітання від М. Болотських, який з впевненістю
завірив усіх присутніх у тому, що особовий склад органів і
підрозділів МНС знаходиться у належному стані та в силах
справитися з будь-якими надзвичайними ситуаціями.

Продовжилося свято концертом, що
розпочався з Гімну України у
виконанні
народного
артиста
України
Володимира
Гришка.
Виступали народні
вокальні
ансамблі «Гетьман» та «Med sound»,
Національний
заслужений
академічний ансамбль танців України ім. Вірського, дитячий
ансамбль «Перлинка», балет «А 6», гурт «4 королі». Приємним
сюрпризом став виступ нашої землячки –
боярчанки Ольги
Шандрик, котра
тепер виступає під псевдонімом Шаніс.
І
справжнім подарунком для гостей був
виступ Білоруського
вокально-інструментального ансамблю «Сябри»,
якому всі
присутні аплодували стоячи.
Спеціалісти центру на чолі з
заступником директора з методичних питань Ганною Яценко
залишилися надзвичайно задоволені таким урочистим святкуванням
свого професійного свята.
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Вітання Тимчасово виконуючого
обов’язки
Міністра
М.
Болотських
з
нагоди
професійного свята – Дня
рятівника

Шановні колеги!
Прийміть щиросердні вітання з нагоди нашого професійного свята
– Дня рятівника!

Сумлінна праця і професіоналізм, витримка та самовіддача,
надійність і взаємовиручка – це якості, які притаманні усім
працівникам народної служби порятунку. “Запобігти. Врятувати.
Допомогти” – гасло, яке найточніше характеризує ваші нелегкі
будні.
То ж нехай відданість справі, готовність захищати національні
багатства, і насамперед здоров’я і життя людей, ніколи не
вичерпуються і надихають вас на нові досягнення у вашій

благородній і гуманній справі.
Вірю, що ваша відданість присязі, честі й дорученій справі,
помножені на знання і досвід, будуть й надалі спрямовані на
гідне виконання завдань в ім’я зміцнення Української держави.
У цей святковий день бажаю вам та вашим сім’ям міцного
здоров’я, родинного щастя, щедрої долі, нових сил та натхнення
у щоденній праці задля підвищення безпеки громадян України!

Тимчасово виконуючий обов’язки
Міністра
М. Болотських

Захоплююча подорож до країни
«Юннатії»

15 вересня 2010 року молодіжний клуб «Позитив» відвідав КиєвоСвятошинський Центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді (директор Лисенко О.О.),
котрий
розташувався у м. Боярка поряд із парком Перемоги. Сама ідея
екскурсії у мальовничу країну «Юннатію» виникла не випадково –
молоді люди давно чули про те, що у нашому рідному місті є
такий чудовий зелений острівок, тож не дивно, що їм закортіло
познайомитися з ним ближче.

На позитивівців насамперед чекав зимовий сад з екзотичними
тропічними рослинами, біля яких була влаштована справжня
професійна фотосесія. А ще – живий куточок, веселі мешканці
котрого
в усіх гостей викликали радісні позитивні емоції,
адже не можна було спокійно пройти повз пухнастих кроликів,
морських свинок, хом’ячків, папуг та черепашок. Здавалося,
ніби потрапив у невеличкий зоопарк. На жаль, не всі звірючки
із задоволенням позували, але деяким дівчатам все ж таки
вдалося сфоткати
їхні милі мордочки.
А найкокетливіші дівчата досхочу нафотографувалися у народних
капелюшках, коли потрапили до кімнати-музею «Українська
світлиця».
Дуже сподобалися молоді норовливі мешканці ферми «Фазендушка»,
адже стільки цікавого підлітки дізналися про коней, про їх

норов, звички, поведінку, особливі уподобання. Ще й пощастило
хлопцям і дівчатам на майстер-класі з верхової їзди побувати.
Шкода лише, що самим не довелося хоч трошки посидіти у сідлі,
але така можливість неодмінно з’явиться наступного разу, бо
всі були запрошені на заняття, що проходять у Центрі. Свої
добрі враження молоді люди залишили у книзі відгуків, і
сповнені яскравих вражень, попрощалися з господарями чудового
куточку прекрасної країни «Юннатії».
Оксана СЛЄПОВА

