iльне
Вс лово

Çì³íèìî æèòòÿ íà êðàùå!

(Газета
(
виходить з 26.03.1919 р
р.))

26 січня ювілейний День
народження відзначає
Олександрійський міський голова
СТЕПАН КИРИЛОВИЧ ЦАПЮК
З цією приємною життєвою подією
його вітають заступники міського голови,
члени виконавчого комітету, депутати та колектив
виконавчих органів міської ради:

Олександрійці
відзначили 100-річчя
Соборності України
22 січня
відзначається
День Соборності
України.

Шановний
Степане
Кириловичу!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди
Вашого 65-річчя!
Більше 20 років
свого життя Ви присвятили нелегкій і
відповідальній праці
на благо територіальної
громади
Олександрії.
Жителі і колеги знають Вас як справжнього професіонала своєї справи, талановитого керівника, людину активної життєвої позиції, яка щиро
вболіває за долю рідного міста і його мешканців.
Враховуючи Ваші колосальний досвід та роботу на перспективу,
олександрійці чотири рази довіряли Вам керівництво містом; а Ваші далекоглядність та мудрість допомогли об’єднати представників різних політичних сил в одну потужну команду, яка працює на розвиток Олександрії.
За час перебування на цій високій посаді Вам вдалося зробити багато
добрих справ. Завдяки підтримці колег, однодумців та небайдужих жителів, які складають одну потужну команду, втілюються у життя нові проекти, спрямовані на розвиток міста. Тож з кожним роком Олександрія стає
все більш комфортною, привабливою і сучасною. Гості з багатьох куточків
України та інших держав помічають руку справжнього господаря і захоплюються красою міста.
З нагоди 65-річного ювілею щиро бажаємо Вам, шановний Степане Кириловичу, міцного здоров’я, миру, щастя і благополуччя. Нехай
збуваються усі Ваші сподівання, примножуються успіхи і здобутки, оминають труднощі та негаразди. Нехай Ваші оптимізм, завзятість та бадьорість духу і надалі будуть запорукою плідної праці задля процвітання
Олександрії!

Дорогий Степане Кириловичу , щиро вітаємо Вас з Днем народження!
За довгі роки роботи Ви подарували нам, Вашим землякам, комфортне
й спокійне життя у рідному місті. Під Вашим керівництвом Олександрія розквітла й перетворилася в осередок європейської культури. Збагативши місто
облаштованими площами, скверами, квітучими клумбами, спортивними майданчиками, Ви навчили нас любити рідну Олександрію.
Ви найкращий мер і нам дуже хочеться побажати Вам і надалі так натхненно працювати над процвітанням рідного міста разом зі своїми однодумцями і
всією територіальною громадою.
Від імені всіх олександрійців висловлюю Вам глибоку подяку за невтомну
працю, за вміння мудро і злагоджено працювати з командою міської ради, за
життєву мудрість, вміння бути чуйним, розуміти та підтримувати людей і завжди приходити на допомогу у вирішенні складних життєвих проблем.
Бажаємо Вам нових здобутків, енергії та натхнення у повсякденних ваших
справах. Ваша творча енергія, життєлюбність, організаторський хист, відданість справі і високий професіоналізм нехай і надалі слугують обраній меті.
З найтеплішим почуттям бажаю Вам доброго здоров’я, невичерпних сил
та енергії, благополуччя, терпіння, з Божим благословенням на довгі роки в
плідній праці примножувати добробут і злагоду
на Олександрійщині. Нехай рідні оточують Вас
любов'ю, а кожен день Вашого життя буде світлим і радісним. Міцного Вам здоров'я, сімейного
благополуччя. Нехай Вас охороняють Ангели.

ПОГОДА

Хай пливе щасливо Ваш життєвий човен
І минає легко береги круті,
І любові буде хай завжди він повен,
То найголовніше у людськім житті.
З повагою, від імені земляків Таміла ПАЛАНЧАН.
Колектив редакції газети «Вільне Слово»
приєднується до привітань.

Свято Водохрещі
на Перемозі зібрало
більше тисячі
олександрійців

ЗА

У

сучасному українському календарі ця дата займає одне
з провідних місць і символізує одвічне
прагнення нашого народу до вільного
життя в самостійній соборній незалежній державі.
З нагоди свята в Олександрії відбувся загальноміський захід та покладання квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченку.
У ньому взяли участь міський голова
С.Цапюк, його заступники, депутати, представники військової частини

№2269, пожежно-рятувальної частини,
громадських організацій та жителі міста різних поколінь.
Ведучі згадали, що цього дня 100
років тому був укладений Акт злуки
Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки у
самостійну соборну державу.
Після цього присутні поклали квіти
до пам’ятника Великому Кобзарю.
Із сайту міської ради.

традицією в ніч перед святом Богоявлення олександрійці направилися
до водойми, що в мікрорайоні
Перемога. Уже кілька років поспіль тут для жителів міста депутат міської ради, лідер ПП «Сила
людей» Володимир Дожджаник
організовує захід на Водохреща.
Цього разу на водоймі в мікрорайоні було облаштовано відповідну
ополонку для пірнання, а на березі – багаття і намети для обігріву
та переодягання.
Серед олександрійців є постійні прихильники такого способу святкування Водохрещі, які
щороку приїздять саме сюди, на
Перемогу. По-перше, тут завжди
комфортно для тих, хто пірнає.
По-друге, тут завжди весело і цікаво можна провести час, і що не
менш важливо, забезпечено під-

везення до місця проведення заходу і в зворотному напрямку. Тож
усі, хто цього разу віддав перевагу
водоймі на Перемозі, не пошкодували.
Водоосвятний молебень провів єпископ Олександрійський
і Світловодський Боголєп, концертну програму, ігри та змагання
забезпечили колективи художньої
самодіяльності, а польову кухню,
смачну кашу та чай забезпечили
військові.
Цього року чимaлo бaжaючих
зaнурилося в крижaну вoду: люди
вірять, щo купaння в цей день
cприяє зціленню від різних недуг.
Олександрійці вітали один одного
зі святом і очищенням від гріхів та
хвороб, а також дякували організаторам за надану можливість
долучитись до українських православних традицій.

«МІСТО ПОЧАЛО
ДИХАТИ ПО-НОВОМУ»:

З ювілеєм Вас,
шановний міський голова!

ЧЕТВЕР
Í³÷
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õìàðíî

Депутати фракції «Опозиційний блок» Олександрійської міської ради та Кіровоградської обласної ради щиро вітають Вас із ювілеєм!
Ми пишаємося тим, що маємо можливість багато років працювати разом з Вами в одній команді
та спільними зусиллями забезпечувати розвиток
Олександрії. Ініційовані Вами та підтримані депутатським корпусом міські цільові програми успішно діють на користь нашої територіальної громади.
Незважаючи на труднощі і складну соціально-економічну ситуацію в державі, Ви завжди приймаєте раціональні рішення і дбаєте про збереження стабільності й комфорту в місті та добробут олександрійців.
З нагоди свята прийміть щирі побажання доброго здоров’я, життєвих сил,
наснаги та здійснення мрій. Нехай кожен Ваш день буде наповнений успіхами,
добрими справами та новими здобутками на благо рідного міста!

ІНТЕРВ'Ю ЗІ СТЕПАНОМ ЦАПЮКОМ
К

Існує стереотип, що міста, створені під
певні підприємства, сьогодні знаходяться у
повному занепаді. Олександрія росла і розбудовувалася як місто буровугільної та машинобудівної промисловості. Але зберегла
свою самобутність, характер та харизму.
Сьогодні олександрійці мають стабільність і
впевненість у завтрашнім дні.
Багато років містом управляє Степан
Цапюк.
26 січня Степан Кирилович відзначає
65-річний ювілей. З них 28 років працює в
органах державної влади і місцевого самоврядування. 16 років – Олександрійський
міський голова.
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оротко про його
біографічний шлях:
служив у Збройних силах, працював інженером з експлуатації машин тракторного парку
радгоспу «Варатик»; авіамеханіком авіаційної технічної бази
управління цивільної авіації в
м. Кишиневі, Молдова.
В Олександрії з 1984
року. Працював слюсаремелектриком, майстром, начальником цеху, головним
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інженером, заступником директора з комерційних питань,
комерційним директором заводу «Автоштамп».
З 1998 року чотири рази
отримував довіру громадян і
обирався Олександрійським
міським головою.
З 2006 по 2007 роки –
народний депутат України,
член Комітету Верховної Ради
України з питань державного
будівництва, регіональної по-
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23
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Шановний Степане Кириловичу!

літики та місцевого самоврядування.
Нагороджений
Почесною грамотою Верховної Ради
України, Почесною грамотою
Кабінету Міністрів України та
Почесними грамотами Кіровоградської обласної державної
адміністрації і обласної ради.
Одружений, має доньку,
двох синів, п’ятеро онуків.
(Закінчення на 3-4 стор.)

НБУ

Купівля Продаж

USD: 27.94

27.69

28.00

EUR: 31.75

31.39

31.91

RUB: 0.421

0.366

0.428

