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Життя

СПОРТИВНИЙ ІМІДЖ 

Для волейболісток збудують 
сучасний спортзал

Жіноча волейбольна коман-
да «Континіум-Волинь-

Університет» за підсумками сезону 
2010-2011 років зайняла четвер-
те місце у вищій лізі чемпіонату 
України. Голова облдержадміні-
страції Борис Клімчук привітав ді-
вчат із вдалим сезоном і пообіцяв 
спортсменкам сучасний спортзал, 
у якому в майбутньому можна 
буде приймати змагання найви-
щого рівня.

«Пора грати в єврокубках, — 
сказав голова ОДА, — бо рівень 
фінансової допомоги у наступному 

сезоні і від бюджету, і від генераль-
ного спонсора значно зросте».

На сьогодні єдиною пробле-
мою в області, яка не дає волей-
болісткам змоги брати учать у 
єврокубках, є відсутність спортив-
ного залу, що відповідав би всім 
європейським стандартам. Однак 
і її невдовзі вдасться вирішити, 
повідомив Борис Клімчук. «Ми 
матимемо на Волині шикарний 
зал, його будівництво включено у 
доручення Президента України Ві-
ктора Януковича», — сказав голо-
ва ОДА.

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА 

На Завокзальному ринку не може 
проїхати пожежна машина

Днями Луцький гарнізон по-
жежної охорони відпрацював 

навички гасіння пожеж і рятуван-
ня людей на найбільшому в облас-
ті Завокзальному ринку та в торго-
вому центрі «Ювант». 

Під час навчань, що відбулись 
у «годину пік», проведено прак-
тичну перевірку працездатності 
системи сповіщення громадян про 
пожежу, відпрацьовано дії адміні-
страції та добровільної пожежної 
дружини щодо організації еваку-
ації відвідувачів і гасіння пожежі 
первинними засобами пожежога-
сіння.

Як інформують у Центрі про-
паганди УМНС в області, на За-

вокзальному ринку відстані між 
торговими рядами не дозволяють 
безперешкодно проїхати пожеж-
ному автомобілю та підключити 
його до зовнішніх джерел водо-
постачання.

Відпочинок у компанії бджіл

РОЗКОПКИ 

Визначено національного 
спонсора Євро-2012
УЄФА оголосила ВАТ «Укртелеком» національ-
ним спонсором Євро-2012. Як національний 
спонсор УЄФА Євро-2012 ВАТ «Укртелеком» 
отримає широкий спектр прав, зокрема, зможе 
проводити промо-акції для своїх клієнтів. Також 
офіційний бренд компанії буде розміщено в 
офіційних місцях турніру. «За якістю послуг ВАТ 
«Укртелеком» будуть складати думку про Укра-
їну», — зазначив віце-прем’єр-міністр, міністр 
інфраструктури Борис Колесніков.

Безпритульних дітей в 
Україні поменшало вдвічі
Протягом десяти років кількість «дітей вулиці» 
скоротилася вдвічі. Про це повідомила заступник 
начальника управління кримінальної міліції у 
справах дітей МВС України Уляна Котлярова. «Це 
пояснюється тим, що вносилися зміни в законо-
давство України щодо належного виховання з 
боку батьків, із ними проводилася профілактична 
робота», — сказала вона. З її слів, по всій Україні 
впродовж останнього року з вулиці було вилуче-
но близько тисячі дітей. 

СВІДОМИЙ ВИБІР 

Школярі отримали 
профорієнтаційні щоденники 

Державний центр зайнятості з 
2009 року впровадив інформа-

ційний проект «Профорієнтацій-
ний щоденник школяра», що дає 
змогу у ранньому віці сформувати 
в майбутніх випускників уявлен-
ня про свідомий вибір професії та 
життєвого шляху.

З 19 по 27 травня спеціалісти 
Луцького міського центру зайня-
тості у 27 школах міста провели 
презентації цього профорієнта-
ційного видання. Під час таких 
зустрічей учні 7-10-х класів безко-
штовно отримали щоденники на 
наступний навчальний рік. 

Діти з цікавістю розглядали 
нові щоденники, де міститься ін-
формація, яка допоможе: визначи-
ти інтереси та нахили; навчитися 
спілкуватися з людьми за різних 
обставин; бути готовими донести 
свою думку до будь-кого та вміти 
її відстояти; розвинути інтелекту-
альні здібності; осягнути розмаїт-
тя навколишнього ділового світу.

«Профорієнтаційний щоден-
ник школяра» допоможе майбут-
нім випускникам правильно піді-
йти до вибору професії.

ВЕСЕЛО 

«Оптом дешевше» з Тернополя виграли лігу КВН 
«Волинь» 

26 травня в Палаці учнівської мо-
лоді Луцька відіграли фіналь-

ну гру сезону Ліги КВН «Волинь». За 
почесний титул чемпіона приїхали 
позмагатися п’ять команд: «Оптом 
дешевше» та «Кабмін» із Тернополя, 
«Тра-та-та» з Новояворівська, «Ко-
ліжанки» зі Львова, «Острів свобо-
ди» з Хмельницького. А приймала 
гостей єдина команда з Луцька — 
«Емансіпе».

За кількістю балів останнє місце 
посіли гумористи з міста Новояво-
рівськ, чемпіони минулого сезону 
Ліги КВН «Волинь», команда «Тра-
та-та 36 км». 

Почесну «бронзу» здобула тер-
нопільська «важка артилерія» — ко-
манда КВН «Кабмін». Спонсорами 
команди стали їхні мами з Італії. 
«Швидкість звуку в селі вимірю-
ється кількістю прокльонів на се-
кунду»; «Акція від «Діджус» «Гіга-
Друг»: долучи до друзів Степана Гігу 
— й отримай касету в подарунок»; 
«Кур’єрська служба «Равлик»: нас 
хоч за смертю посилай», «Новий мо-
більний телефон «Воно»: воно ще й 
дзвонить» — такими жартами роз-
кидалася команда на «Біатлоні».

Друге місце дісталося команді 

«Коліжанки» зі Львова. Вони за тра-
дицією вбивали наповал своєрідніс-
тю гумору: «Нічого так не смішить 
начальника митниці, як декларація 
про його доходи»; «Працівники «Ей-
вон» не вірять у кінець світу, бо у 
них продукції ще до 2015-го року».

Переможцем гри та володарем 
«Золотої салатниці» стала терно-
пільська команда «Оптом дешев-
ше». Пропонуємо до уваги найкращі 
жарти, які пролунали з їхніх вуст: 

«Україна готується до Євро-2012, як 
14-річна дівчина до дискотеки: хоче 
щось показати, а нема що»; «Дружи-
ні фізрука не позаздриш, бо раз, два, 
три — і закінчили», «Дівчина Оксана 
кинула свого темношкірого хлопця, 
довівши, що людина пішла від мав-
пи». Отже, кубок переможця разом 
із грошовою нагородою у розмірі 
5000 гривень поїхали до Тернополя.

Наступний сезон Ліги КВН «Во-
линь» стартує з вересня. 

У Шацькому районі археологи 
знайшли древній цвинтар 

На території Шацького 
житлово-комунального гос-

подарства археологи розкопали 
кладовище, що існувало, можливо, 
ще за часів Київської Русі.

Як повідомили у прес-центрі 
ДП «Волинські старожитності», у 
розкопі розміром три на чотири 
метри виявлено шістнадцять ці-
лих і зруйнованих поховань.

«У культурному шарі та в дея-
ких похованнях виявлена кераміка 
Х-ХІІІ століть, — розповів науко-
вий співробітник ДП «Волинські 
старожитності» Андрій Бардець-
кий. — Більшість могил перекри-
вали одна одну, руйнуючи попе-
редню, тому в розкопі знайдено 
велику кількість людських кісток, 
пошкоджені черепи». 

Крім того, шацька експедиція 
ДП «Волинські старожитності» до-

слідила три кургани на могильни-
ку біля села Острів’я Шацького ра-
йону й один курган на могильнику 
біля села Згорани Любомльського 
району. Всі кургани виявилися без 
могил. Такі поховання, кажуть ар-
хеологи, відомі як кенотафи, тоб-
то псевдомогили, споруджені на 
честь загиблих на чужині. 

Сільська глибинка мальовничого 
Поділля… Плеса ставків, поля, не-
великі гаї та ліси потопають у трав-
невому розквіті матінки-природи. 

Для пасічника пана Миколи з 
села Гриценки, що на Хмельниччині, 
настає новий сезон медозбору. А за-
йматися медовою справою він почав 
більше десяти років тому — заста-
вило саме життя, точніше, хвороба 
шлунку, яку подолав самостійно, лі-
куючись медовими препаратами. 

Пасіка Миколи Тимофійови-
ча сьогодні налічує більше сорока 
бджолиних сімей. Але серед них ви-
діляються особливі вулики, які су-
сіди та знайомі встигли охрестити 
«диво-вуликами». Вони одразу при-
вертають увагу, бо висотою сягають 
зросту людини. Над ними — криш-
ка: під час лікування нею накрива-
ють «бджолиного пацієнта», який 
лягає на ложе, що водночас є стелею 
вулика. Лежачи «на бджолах», паці-
єнт може читати, позаяк у кришці 
зроблене вікно, через яке потрапляє 
достатньо світла. Для нічного сну, 
що дуже популярний у відвідувачів, 
передбачене також освітлення на 
акумуляторах. Із сітчастих зазорів, 
що зроблені на лежаках, просочу-
ються аромати з самого серця вули-
ка. Конструкція вулика зроблена так, 
що жодна бджола не зможе вкусити 
пацієнта. Лікування базується на мі-
кровібрації, бджолиному біополі, а 
також температурному режимі. Як 
запевняє господар, для отримання 
доброго ефекту лежати потрібно не 
менше трьох годин, найкраще спати 
там уночі, коли всі бджоли «у зборі» 
та видають максимальну лікуваль-
ну енергетику. Лежачи на вулику, 
особливо вночі, пацієнти чують гул 

бджіл, який нагадує шум морських 
хвиль і має ефект заколисування. 

Поспавши на такому чудо-
вулику хоча б один раз, навіть скеп-
тично налаштовані пацієнти відчу-
вають відновлення сил. Лікування 
допомагає тим, у кого послаблений 
імунітет, хто страждає від безсоння, 
постійного відчуття збудження та 
тривоги, має болі в спині та суста-
вах, проблеми з дихальними шляха-
ми (бронхіальна астма, бронхіт). 

Деякі пацієнти стверджують, що  
лікування «на бджолах» ефективне 
при хворобах, які не може подолати 
офіційна медицина, або у випадках, 
коли не можна встановити точний  
діагноз. 

Пан Микола розповідає, що у 
його колеги-пасічника був випадок, 
коли гинули бджолосім’ї, віддаючи 
свою енергію хворим людям. 

А от до лікування готуватися 
потрібно! Бджоли не люблять будь-
яких різких запахів — парфумів, 
мила, кремів, шампуню й алкоголю. 
Не варто лягати на вулик в одязі, що 
виготовлений зі штучних тканин. 
Протипоказане лікування для тих, 
хто має алергію на мед і продукти 
бджолиного походження. 

Микола Тимофійович радить у 
будь-якому разі перед лікуванням 
бджолами проконсультуватися зі 
своїм сімейним лікарем. 

Усі, хто приїздить на оздоров-
лення до пана Миколи, охоче вжива-
ють бджолопродукти, приготовані 
за його власною рецептурою. Частує 
господар натуральними соками з 

яблук, слив, моркви, буряка та за-
правленим березовим. А ще на пасі-
ку навідується кваліфікований маса-
жист, який має цілющі медові мазі, 
бальзами та натирання. Микола 
Тимофійович сам і вулики майструє, 
має навіть власні розробки «термо-
вуликів».

В березні цього року в житті 
пана Миколи відбулася подія, яку 
він називає Божим дарунком. Ченці 
Почаївської лаври запросили його 
виготовити чудо-вулик для лікуван-
ня прихожан. Символічно, що така 
робота була виконана у дні посту та 
з благословення священика. 

Опікувався виготовленням цьо-
го вулика 73-річний отець Федір, 
який також є пасічником. До речі, 
отець Федір благословив Миколу 
Тимофійовича на лікування бджола-
ми. Тепер багато хворих перед приїз-
дом на лікування відвідують службу 
в Почаєві й отримують благословен-
ня отця Федора. 

Господар — постійний учасник 
ярмарків пасічників, які проходять 
у Києві, Хмельницькому, Кам’янці-
Подільському. Його мед і бджоло-
продукти вирізняються яскравою 
екологічною упаковкою та лише 
натуральним вмістом продуктів 
бджільництва. А ще його гречаним 
медом полюбляють ласувати в дале-
кому Ізраїлі колишні армійські дру-
зі, заявляючи, що він уже пройшов 
усі «аналізи та випробування» у колі 
їхніх ізраїльських сусідів і колег. 

Володимир ВАСИЛЮК

Луцьк — Хмельницький Бджолиний рій

Команда «Оптом дешевше»

Микола Тимофійович і отець Федір


