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ВОЛОНТЕРИ ЙДУТЬ НА ВИБОРИ

Рішучий

З материнською турботою
про наших захисників

та відповідальний

Володимир Бигун балотується від
партії «Батьківщина» по округу № 46
у міську раду та по округу № 61 – в обласну раду.
Безпосередньо з Вовою ми познайомились навесні 2014-го в Миколаївському
народному ополченні. Вова разом з братом Олегом миттєво приїжджав на кожний тривожний сигнал, реагував швидко
та раціонально, як колишній військовий,
та розлякував сепаратистів тільки своїм
солідним виглядом.
Коли почалися військові дії, Вова став
активним волонтером «Народного проекту», очолював та брав безпосередню
участь у декількох проектах цього волонтерського центру.
Одним з них була «Допомога-79». Разом з Ігорем та Максимом Чубовими, Анною Деменко та колективом волонтерів
Володимир одним з перших організував
збір коштів, речей та продуктів для нашої
79-ки, яка на початку бойових дій була в
дуже (!) скрутному становищі… Білі палатки по місту, мабуть, пам’ятає багато
миколаївців.
Координував спрямування допомоги
бійцям, інколи сам їздив з нею до АТО.
Особливо, коли опікувався 145-м ремонтним полком, що стояв у Артемівську.
Допомагав він не тільки бійцям та волонтерам. Знаю, що до себе на підприємство він влаштовував біженців, даючи їм
роботу та підтримку в складних життєвих
обставинах.
Потім був дуже корисний проект «Народне лікування», яким керував Володя.
Лікування та реабілітація поранених бійців АТО, фінансування та закупка медикаментів, контроль за безкоштовним та
якісним медичним обстеженням бійців.
Обсяги та значність цієї роботи мені оцінити важко. Бракує слів.
Під час найбільш жорстоких боїв на
передовій та при великій кількості поранених Володя разом з Олександром
Калинюком організовував здачу крові
для військового шпиталю небайдужими
городянами.
При цій активній волонтерській діяльності він ніколи не забував про громадські справи, по можливості брав участь
у комісіях міськвиконкому, висловлював
свою думку, підтримував громадських
активістів.
Скільки ми спілкувались з Вовчиком,
завжди бачила в його словах та вчинках
щирі прагнення допомогти тим, хто потребує, захистити нашу державу від агресора, подолати свавілля та беззаконня
влади, небайдужість та хвилювання за те,
що відбувається в Миколаєві.
І я впевнена, що Володя з його вродженою добротою, чесністю і порядністю – це
достойний зразок представника вільного
українського народу.

Продовжуючи знайомити вас з миколаївськими волонтерами – кандидатами в депутати, я просто не можу
не розповісти про видатну людину,
яку я глибоко поважаю, про Ольгу
Миколаївну Вербицьку.
Але про неї розповідати не просто…
Як передати словами її почуття та
прагнення, її незламну силу волі, її мужність та рішучість, її справедливість та
самовідданність, її нескінченну любов до
України та її захисників?
Для цього треба тільки побачити та почути Ольгу Миколаївну, бо вона створює
своєю енергетикою навколо таку особливу атмосферу впевненості, рішучості, турботи та натхнення… Так, саме натхнення
– це те, що виникає після спілкування з
Ольгою Миколаївною.
Скільки проектів було реалізовано в
Миколаєві за її ініціативою, участю та
контролем: волонтерський пост на залізничному вокзалі; безкоштовний проїзд
бійців у міському та міжміському транспорті; лікування поранених бійців; збір
коштів та речей в АТО; концерти для
бійців на передовій; транспортування
загиблих…
Здається, легше перелічити, які без її
участі. Також хочу згадати її активну громадську діяльність. Наприклад, порахувати тарифи на проїзд у міському марш-

Володимир Бигун з Ольгою Вербицькою.

рутному транспорті – з її рівнем освіти та
підприємницьким досвідом – не проблема! Участь у засіданнях та комісіях міської
та обласної адміністрації, прокуратури…
Жорстку та безкомпромісну позицію по
питаннях захисту прав людей з обмеженими фізичними можливостями та медичного обстеження пацієнтів на МРТ.
Слід зазначити, що Ольга Миколаївна
сама інвалід І групи: ще в дитинстві з нею
трапилось нещастя – вона потрапила під
трамвай і залишилась без ніг. Але вона не
впала духом: протези замінили їй ноги,
вона чудово водить автомобіль і працює
підприємцем. І допомагає іншим людям.
Вже багато років Ольга Вербицька очолює
обласну спілку ініціативних працездатних
інвалідів та сиріт.
Про її діяльність можна розповідати
довго, і впевнена, що багато чого не знаю,
але точно знаю, що ця неймовірна людина
може дуже багато зробити в міській раді,
зможе об’єднати навколо себе порядних
та чесних людей, відстояти справедливі
та важливі рішення, корисні для міста і
громади!
Саме задля цього Ольга Вербицька
вирішила балотуватись від партії «Батьківщина» в міську раду по округу № 35 та
в обласну раду по округу № 62.
Щиро бажаю Вам перемоги, Ольго
Миколаївно! Це буде перемога для міста!

Олена Іваненко: «Обирайте серцем!»
Волонтер Олена Іваненко
балотується кандидатом у депутати обласної ради по виборчому округу № 38.
З 2014 року займається волонтерською діяльністю.
Вже влітку 2014-го Олена
Іваненко почала відвідувати та
допомагати військовим у зоні
АТО. На її рахунку тисячі тонн
гуманітарної допомоги, відремонтована військова техніка.
Сотні хлопців стали її друзями. І сотні своїх друзів, як це не
прикро, вона втратила. Нескінченні консультації по телефону
військовим і звичайним людям,

вивіз біженців
з окупованих
територій,
титанічна робота, яку вона
продовжує і
сьогодні.
– Я раніше уникала
політики, не
читала всю цю
передвиборну макулатуру, тому
що я, як і всі ви, знаю, що наші
«слуги народу» не всі добросовісно виконують свої обов’язки.
Вони рвуться до влади заради
своїх меркантильних інтересів.

Удачі тобі, Тетянко!
Тетяна Поліщук йде на вибори кандидатом у депутати
від партії «Батьківщина» по
округу № 40 – у міську раду
та по округу № 59 – в обласну
раду.
Про Тетяну можна було б розказати дуже багато, якщо б за
нею можна було встигнути. Ми
познайомились влітку 2014-го,
тоді Таня разом з усім відомою компанією з «Тандему»
вже повним ходом займалась
пошивом військової амуніції,
моталася на полігон з одягом,

взуттям, продуктами. Очолила в Миколаєві громадську організацію
«Всеукраїнське
об’єднання
«Патріот».
За енергійну діяльність її обрали секретарем Ради волонтерів
при обладміністрації. Нескінченні консультації по телефону військових та волонтерів, координація їх один з одним, знову поїздки,
перевірки військових частин – як

Заради цього на виборах вони
готові обіцяти все що завгодно,
при цьому знаючи наперед, що
їх обіцянки виконані не будуть, –
говорить Олена Іваненко.
Вона вважає, що зараз настав
момент істини, і всі повинні вирішити: надалі терпіти цих хапуг
або довірити владу людям, яким
ми довіряємо, які не будуть красти те, що належить громаді.
Волонтерка твердо вірить, що
нашу країну можна змінити на
краще і дати їй нове життя.
– Події жорстокі і катастрофічні відбуваються просто зараз,
начебто в цивілізованому світі.

Так вийшло, що квитки на це
жорстоке видовище нам дісталися в першому ряду. Це дуже
боляче, але все не так безнадійно,
коли є люди, які люблять свою
Україну, люблять свій народ,
цінують кожне людське життя,
бо бачили смерть, – і вони здатні змінити світ на краще. Дуже
великою ціною дається нам наш
вибір, тому пам’ятаймо про це,
а ще, роблячи свій вибір зараз,
– пам’ятаймо про тисячі скалічених доль, про тисячі втрачених
життів, тому обирайте серцем!
– закликає кандидат у депутати
до обласної ради Олена Іваненко. – Я вірю у вашу мудрість і
свідомість!

одягають, як годують, як ставляться, хвилювання за кожного,
хто на передовій, психологічна
підтримка по телефону, домовленості з підприємцями, з владою,
титанічна робота – все це уривки,
з яких складались наші короткі
спілкування, бо часу в неї завжди
обмаль, телефон замовкає дуже
рідко!
І в результаті – цілком заслужений орден княгині Ольги
ІІІ ступеня. Але ж далі – Тетяна
разом з іншими волонтерами
організувала чудовий проект –
волонтерський пост на залізничному вокзалі, де бійці знаходять
затишний гостинний куточок між

своїми пересуваннями! Також її
робота разом з Ольгою Вербицькою – організація чудових концертів для бійців у зоні АТО!
А скільки ще всього я не знаю
про цю чудову молоду дівчину!
Хочу додати та звернути увагу,
що Таня – віруюча людина, вона
прихожанка церкви Святого Пантелеймона. Дякую тобі, Таню, за
твій неоціненний внесок, фактично побудову та організацію
волонтерської скоординованої
роботи в Миколаєві! Це зараз усі
вже «розумні», в минулому році
було набагато важче, але легше з
твоєю допомогою. Щиро бажаю
тобі, Тетянко, удачі!

 Матеріали підготувала Настя ЩЕРБІНІНА
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