
З    ДНЕМ   СЕЛИЩА! 

Шановні  новоушиччани,  

працівники, викладачі та студенти 

коледжу!  

 
Вітаю Вас з нагоди cлавного  ювілею –  

580-ї річниці заснування Нової Ушиці. 

     З давніх–давен линула слава по світу 

про наш край, благодатні землі, щирих, 

мужніх  і працьовитих людей, 

неповторну красу  та багатство. 

Із глибини століть і до сучасності, мандруючи стежками від неповторних краєвидів Дністрових берегів Подільських 

Товтр і чистої блакиті Голубих озер Славутчини, стаєш духовно багатшим та  мудрішим. Гарна природою, настільки ж і 

красива земля наша своїми людьми.  

Та для кожного із нас перлиною нашого Поділля є й назавжди залишиться Нова Ушиця – селище з надзвичайною 

природою, древньою історією та талановитими людьми, які своєю плідною працею примножують добробут нашого району. 

Тут у мирі і злагоді, повазі та толерантності здавна живуть і працюють люди різних національностей. Вони творили його 

минувшину, вони творять сучасне й майбутнє свого чудового селища.   

За повсякденними турботами сьогодення, торуючи шлях третього тисячоліття, ми все ж інколи зупиняємось і 

радіємо, з того, що саме тут нам довелося народитися, зростати, формуватись як особистість; щоб вкотре  переконатися - 

рідна земля: найкраща!  

Нас ваблять далекі краї та чужі землі, і нам здається, що от уже там чудеса! – а виявляється вони тут зовсім поруч. 

Треба лише відкрити їх для себе – бути закоханим у рідний край серцем, віддавати їй, землі батьківській, частинку своєї 

душі… 

Впевнена, що патріотизм, енергійність та працелюбність жителів та молодого підростаючого покоління здатні 

перетворити Нову Ушицю на справжнє європейське селище, зробити його окрасою нашого краю. 

Дозвольте в цей прекрасний день побажати Вам наснаги, гарної перспективи, світлої долі, великого людського щастя  

та здійснення всіх Ваших мрій. Нехай у Ваших домівках завжди панують мир, злагода і достаток, нехай радісним буде кожен 

Ваш день! Нехай квітне і славиться у віках селище Нова Ушиця,  а небесний покровитель Архістратиг Михаїл охороняє всіх 

нас від усякого зла. 
З повагою директор Новоушицького коледжу ПДАТУ Мирослава Івасик 


