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28 червня в урочищі поблизу 
селища Гаразджа Луцького 

району відбулися пробні заїзди з 
мотокросу на оновленій мотоци-
клетній трасі. 

Серед учасників — спортсмени 
з Білорусі, Росії, Польщі та, звісно 
ж, з України (учасники представ-
ляли Луцьк, Рівне, Мукачеве, Хуст, 
Ужгород, Підволочиськ, Червоно-
град, Миколаїв, Єнакієво, Жито-
мир, Львів). 

Заїзди відкрили найменші 
учасники у віковій категорії від 
п’яти років з об’ємом двигуна міні-
мотоцикла від 50 куб. см. Най-
молодшому мотоциклісту ледве 
пішов шостий рік. Далі відбулися 
заїзди старших — юнаків і дорос-
лих спортсменів. 

Нинішню трасу відкрито на 
місці колишнього мототреку, на 
якому проходили змагання ще за 
радянських часів, востаннє — 24 
роки тому. Ще кілька місяців тому 
тут було сміттєзвалище, тепер — 
сучасна траса для проведення зма-
гань із мотокросу. Наступні офі-
ційні змагання відбудуться вже 24 
серпня, тоді ж планується здійсни-
ти сертифікацію траси. Для прове-
дення тут змагань  європейського 
рівня планується облаштувати 
всю необхідну інфраструктуру — 
трибуни, кафе, місця для організа-
торів і преси. 

Незважаючи на майже відсут-
ню рекламу, подивитися на зма-
гання прибули сотні глядачів. 

Дмитро УРАЄВ
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Життя
У Луцькому замку гуляли всю ніч 
до рання

ДОЗВІЛЛЯ 

КОНКУРС КРАСИ 

Першою Леді Волині обрали 
журналістку-першокурсницю 

У Луцьку провели конкурс краси 
серед студенток «Перша Леді 

Волині-2011». Змагання красунь 
відбувалося під час студентського 
фестивалю «Студентська респу-
бліка». Вищі навчальні заклади на 
конкурс делегували сім студенток. 
Дівчата пройшли чотири конкур-
си: представлення, дефіле у ку-
пальниках і вечірніх сукнях та ін-
телектуальний раунд.

До суддівської колегії входили 
власниця модельного агентства 
Марина Занюк, керівник оргко-
мітету «Студентської республіки» 
Валерій Пельц, начальник Волин-
ського регіонального підрозділу 
ПрАТ «Датагруп» Анастасій Мель-
ничук, редактор Ліги КВН «Во-
линь» Руслан Місюк і лідер гурту 
«ФлайzZzа» Андрій Тимчук.

Найбільше балів і прихиль-
ність публіки отримали ті дівча-
та, котрі найменше хвилювалися 
на останньому конкурсі. Журі 
пильно спостерігало за тим, як 
конкурсантки відповідали на за-
питання ведучого. Андрій Зубенко 
цікавився у них назвами найвищої 
гори країни та найбільшого озера 
Заходу України, питав, скільки ро-
ків українській Незалежності, хто 
зображений на купюрі номіналом 
200 гривень, чому дорівнює ква-
драт гіпотенузи. Дівчата правиль-

но, не зволікаючи, відповідали на 
питання. 

За результатами конкурсу най-
вродливішою та найкмітливішою 
студенткою назвали Юлію Коваль-
чук — першокурсницю з Інститу-
ту філології та журналістики ВНУ. 
Вона поїде у серпні в Крим, де від-
будеться всеукраїнський етап фес-
тивалю «Студентська республіка». 
Там дівчина представлятиме Во-
линь і змагатиметься з красунями 
з усієї України.

Всі конкурсантки отримали 
квіти та солодкі призи. А пере-
можниця Юлія Ковальчук, окрім 
символічної корони, одержала ще 
й домашній кінотеатр.

У Луцьку ходили 
наввипередки
У рамках Олімпійського дня бігу обласний 
центр Волині приймав міжнародні змаган-
ня зі спортивної ходьби «Луцька десятка». У 
них взяли участь спортсмени з України, Росії, 
Білорусі, Молдови, Лівану, учасники кубків 
світу, Європи й Олімпійських ігор. Змагання зі 
спортивної ходьби відбулися серед чоловіків і 
жінок на дистанцію десять кілометрів, а юніо-
рам на швидкість потрібно було подолати п’ять 
кілометрів.

Цьогоріч до 40% українців 
освоять Інтернет
Проникнення послуги доступу до Інтернету за під-
сумками 2011 року досягне 37-40%. Такий прогноз 
озвучила голова правління Інтернет-асоціації України 
(ІНАУ) Тетяна Попова. За її словами, реальна аудиторія 
інтернет-користувачів уже становить до 17 млн. «При 
цьому можна чекати подальшого росту аудиторії», 
— вважає експерт. За даними компанії «Inmind», кіль-
кість українців у віці 15 років і більше, які використо-
вують Інтернет хоча б раз на місяць, виросла до 35%. 
В абсолютних показниках це 13,9 млн. користувачів.

Поблизу Гаразджі відкрили новий 
сучасний мототрек

У Луцьку вп’яте не спав цілу ніч 
старовинний замок Любарта — у 
ньому співали, танцювали, грались 
із вогнем, пили меди і куштували 
запечене м’ясо. А все це разом — 
арт-шоу «Ніч у Луцькому замку». З 
року в рік дійство стає більш орга-
нізованим, насиченим. Останньою 
краплею у чаші веселих розваг став 
виступ хедлайнера заходу — мол-
довських фольк-рокерів «Zdob şi 
Zdub». Під звуки їхніх несамовитих 
гітар, вибухових барабанів, щемли-
вої труби і заливистого тромбона з 
вокальним супроводом фронтмена 
гурту Романа Ягупова городяни та 
гості фестивалю зустріли світанок 
нового дня, нового тижня, нового 
враження.

Арт-шоу цього року опинило-
ся під загрозою канути в небуття, 
оскільки міської казни заледве ви-
стачає на обов’язкові видатки. Та, як 
повідомила начальник управління 
культури міськради і водночас автор 
та головний режисер-постановник 

проекту Тетяна Гнатів, вдалося за-
лучити 300 тисяч гривень спонсор-
ських коштів. І квитки вартували 
немало — 100 гривень, якщо купува-
ли заздалегідь, і 120 гривень у день 
гулянь. 

— Ніч у замку є і буде традицій-
ною, адже ми хочемо популяризува-
ти це шоу, щоб воно стало доброю 
візитівкою нашого міста, — запев-
нив міський голова Луцька Микола 
Романюк.

— Це є брендовий проект для 
Луцька, завдяки якому ми можемо 
заявити про місто як таке, що має 
великі можливості для розвитку ту-
ризму, зокрема подієвого, — додала 
Тетяна Гнатів. — Така ніч буває раз 
у рік, і саме цим вона цікава. Дуже 
багато туристів приїздить із Києва, 
крім того, є гості з Білорусі, Поль-

щі. А цього року додалися візитери 
з Молдови, які слідують за своїм 
улюбленим гуртом. Рейтинг фести-
валю кожного року зростає, і зараз 
для багатьох молодих учасників пре-
стижно заявити про себе на ньому, 
виступивши поруч із відомими й 
знаменитими.

Попри нічну, зовсім не літню про-
холоду, відвідувачі замку не мерзли. 
Спершу натовп зібрався біля «живих 
скульптур» із Євпаторії. Кидаєш у 
горщик гривеньку-другу — вони во-
рушаться, а публіка натхненно апло-
дує. Потім грілись біля ковальських 
горнил, декому «металеві» майстри 
навіть дозволяли гупнути кілька ра-
зів молотом по ковадлу.

Дівчата купувати плетені вінки 
та корони й проходжались замковою 
бруківкою, зазираючи в казани і ятки 
з різними наїдками. Над святковими 
стравами чаклували 75 волинських 
кухарів і ресторатори зі Львова. Від-
відувачі, приваблені смачними аро-
матами, сідали за столи, замовляли 
печене-смажене-перчене, куштува-
ли закарпатські вина, настоянку на 
травах або ж питні меди. 

— Ми ставили акцент, що ма-
ють бути тільки традиційні на-
пої — глінтвейн, медовуха, пред-
ставлена нашими пасічниками, ну 
і, звісно, пиво «Земан», що втілює 
звичаї пивоваріння нашого регіону, 
— пояснила авторка дійства. — Крім 
того, на території замку заборонено 
палити. Відвідувачі мають розумі-
ти, що вони заходяться в історико-
культурному заповіднику, що це є 
пам’ятка архітектури, тож зобов’язує 
до певної манери поведінки. 

Правда, минулорічну проблему 
з туалетами організаторам виріши-
ти не вдалося. Біля двох вбиралень 
стояли невичерпні черги. Не менше 

люду збиралось і під трьома біотуа-
летами, які були платними (1 грив-
ня), а до всього ще й кабінки хилита-
лись, як на американських гірках. 

Після «хліба» заманулось видо-
вищ, і народ посунув до сцени. Пе-
редбачаючи наплив глядачів, орга-
нізатори встановили обабіч сцени 
два великі екрани, з яких було до-
бре видно все, що відбувалося. Дав-
ню епоху відтворювали музичний 
гурт середньовічної музики «Kings 
& Beggars» (Львів), придворний 
балет «Cracovia Danza» (Польща) і 
ансамбль середньовічного танцю 
«Пантера» (Львів). Особливо ж спо-
добався фестивальникам гурт «Stary 
Olsa» з Білорусі. На «Ночі в Луцько-
му замку» вони вже втретє і, найімо-
вірніше, не востаннє.

Містерію ночі доповнювали 
вогняні шоу театрів «Вольфрам» 
(Євпаторія) і «Танець світлячків» 
(Полтава). Вистачало і диму, і вогню, 
а іскри били фонтанами, зривались 
водоспадами й кипіли бурхливими 
гірськими річками. Ні глядачі, ні ви-
конавці не постраждали. 

Сучасне музичне мистецтво пре-

зентували фольк-рок гурт «Rock-Н» 
(Мукачево, Івано-Франківська об-
ласть) із програмою «Вінко черве-
ноє» та драйвові молдавани «Zdob 
şi Zdub».

— Довго думали, кого запросити 
хедлайнером, — каже Тетяна Гна-
тів. — Спочатку була домовленість 
із Русланою, але вона не встигала 
повернутися з концертів у Румунії. 
Можливо, наступного року вона на-
відається у Луцьк. А оскільки стави-
ли планку, що це має бути хтось із лі-
дерів «Євробачення», то зупинилися 
на молдавських хлопцях. Гадаю, ми 
не помилилися з вибором.

Ольга ЮЗЕПЧУКВолодарі вогню і металу

Живі скульптури з Євпаторії

З хедлайнерами шоу організатори догодили

Смачного!


