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Життя

ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ РЕГІОНУ  

У Луцьку презентували DVD-диск 
із фільмом «Сім чудес Волині»

Луцька продакшин-студія «Бар-
бос» зняла фільм «Сім чудес 

Волині» про найцікавіші рукот-
ворні історичні пам’ятки регіону.
Ними за результатами конкурсу, 
що проводився облдержадміні-
страцією, визнали Луцький за-
мок, Свято-Успенський собор у 

Володимирі-Волинському, Заго-
рівський і Зимненський монас-
тирі, музей-садибу Лесі Українки 
у Колодяжному, резиденцію кня-
зів Радзивілів у селищі Олика та 
комплекс історичних пам’яток у 
Берестечку. Фільм озвучено укра-
їнською, російською, польською та 
англійською мовами. 

Як розповіла керівник проекту 
«Сім чудес Волині», голова Волин-
ського туристичного клубу «Ми» 
Руслана Мельник, робота над філь-
мом, диском і буклетом тривала з 
2008 року. У серпні 2010-го фільм 
уже був готовий. А за рік творча 
група проекту видала фільм «Сім 
чудес Волині» на DVD-дисках. Як 
додаток до диску видрукували ко-
льоровий буклет. Усього видали по 
тисячі примірників.

У Затурцях відкрили музей 
В’ячеслава Липинського 
Нарешті Затурцівський меморіальний музей 
В’ячеслава Липинського відкрито. У родинному 
будинку садиби Липинських створено єдиний в 
Україні та світі музей відомого історика, полі-
толога і державного діяча початку ХХ століття, 
уродженця Волині В’ячеслава Липинського. До 
того ж з ініціативи голови облдержадміністрації 
Бориса Клімчука цьогоріч засновано щорічну 
обласну премію в галузі суспільних наук імені 
В’ячеслава Липинського.

У селі Звірів Ківерцівського 
району запалили ліхтарі
Напередодні Дня Незалежності на Волині 
освітлено ще одну сільську дорогу — в селі 
Звірів Ківерцівського району. Через населений 
пункт проходить автодорога Луцьк — Рівне, і 
відсутність зовнішнього освітлення створювала 
місцевим жителям значні незручності, пов’язані 
з великим потоком транспорту. Нині ж там вста-
новлено 35 світильників загальною протяжністю 
1,5 кілометра. Загалом із початку року в області 
освітлено 131 населений пункт.

НЕ ЗАБАГАТО? 

Табір «Оберіг» за літо перевіряли 55 разів

Дитячий табір «Оберіг», що у Ко-
вельському районі, на території 

Уховецької сільської ради, прийняв 
останню зміну малих відпочиваль-
ників. За сезон, як розповіла його 

директор Ірина Шворак, тут про-
йшли оздоровлення 390 учнів. Ми-
нулого року — лише 260, оскільки 
тоді відпочинок тривав 21 день, цьо-
го ж літа — два тижні. 

Це єдиний табір відпочинку й 
оздоровлення в районі. Потрапи-
ти сюди можуть у першу чергу діти 
пільгових категорій. Умови в таборі 
хороші, адже розміщений він у ма-
льовничій місцевості на березі чудо-
вого озера під назвою Ухо. Назвали 
водойму так через те, що за формою 
нагадує вухо. Проте, за словами Іри-
ни Юріївни, накупатися вдосталь 
діти не мають змоги. Адже берегова 
зона не належить табору, і тут зби-
раються юрби дорослих відпочи-
вальників, через що часто дітям не 
вистачає місця. А малеча найбільше 
й полюбляє поплескатися, а ще — ве-
чірні дискотеки та різні культурно-
масові заходи, які влаштовують у 

таборі.
На території «Оберегу» є вісім 

будиночків, де мешкають діти, вели-
ка їдальня. Годують дітлашню п’ять 
разів на день, меню різноманітне, 
адже на харчування однієї дитини 
виділяють 35 гривень. Є душові кім-
нати, сцена для виступів, спортивні 
майданчики. Одне слово — все, щоб 
діти не сумували. 

У таборі дотримуються всіх 
санітарно-гігієнічних умов — у вби-
ральнях є проточна вода, умиваль-
ники, все чисте й акуратне. Інакше 
й бути не може, адже лише цього 
року тут було 55 перевірок різних 
контролюючих органів. Напевно, 
трохи забагато як для такого закла-
ду. Адже кожна з них, мабуть, усе ж 
таки відволікає керівництво табору 
від роботи, і користі від таких візи-
тів мало. В усьому має бути міра.

Людмила ШИШКО 

Народними гуляннями, фестива-
лями, концертами та конкурсами 
лучани відзначали 926-ту річницю 
народження свого міста. 

Як заведено, на свято Луцька 
приїхали численні друзі. Найбільшу 
нагороду місто отримало з рук почес-
ного члена Парламентської асамблеї 
Ради Європи Віктора Раффі, а саме 
— Почесний прапор Європи. 

— Ця відзнака стала можливою 
завдяки зусиллям місцевої влади, яка 
сприяє налагодженню партнерських 
стосунків із багатьма країнами світу, 
— зазначив європейський представ-
ник, вручаючи стяг міському голові 
Миколі Романюку. — Нехай зірки на 
цьому прапорі, які означають надію, 
сяють у синьому чистому небі вашо-
го міста, якому я зичу щастя та про-
цвітання.

Микола Романюк зазначив, що 
Почесний прапор Європи свідчить 
про те, що Рада Європи визнає до-
сягнення Луцька в збереженні 
яскравої самобутності, поширен-
ні європейської ідеї, налагодженні 

міжнародних контактів. 
Було багато вітань і подарунків. 

Зокрема, до Луцька на іменини при-
їхали Надзвичайний і Повноважний 
Посол Республіки Польща в Україні 
Хенрік Літвін, Надзвичайний і По-
вноважний Посол Литовської Рес-
публіки в Україні Пятрас Вайтєку-
нас, представники міст-побратимів 
із Польщі, Білорусі, Литви, Грузії і 
Китаю. Та найбільш неочікуваний 
подарунок лучани отримали від су-
сідів — львів’ян. Міський голова 
Львова Андрій Садовий подарував 
городянам глиняну скульптуру «Лев 
любові». На ній напис: «Громаді міс-
та Луцька від громади міста Львова 
з нагоди 926-ї річниці». Цього лева 
розмалювала відома українська спі-
вачка Руслана Лижичко.

— Львів любить Луцьк. На знак 
нашої любові дарую вам частинку 
душі нашого міста, — сказав Андрій 

Садовий лучанам.
Крім урочистої академії з на-

годи Дня міста, на лучан чекало ще 
багато різноманітних розваг. Це і 
святковий ярмарок, і концерти, і 
традиційне свято квітів. Тема цього-
річного конкурсу: «Наш рідний край 
— квітковий рай!». У ньому взяли 
участь 47 учасників. Це флористи-
професіонали, підприємства, уста-
нови й організації міста. Журі дві з 
половиною години визначало пере-
можців, які отримали дипломи та 
подарунки. 

Окрім флористичних компози-
цій, у парку культури і відпочинку 
ім. Лесі Українки можна було зану-
ритись у дивовижний світ музики. 
Особливо щемило серця від ретро-
мелодій, які дарував лучанам народ-
ний аматорський духовий оркестр 
Палацу культури на чолі з заслуже-

ним працівником культури України 
Анатолієм Вихованцем.

Надзвичайно цікаво було у 
Луцькому замку. Тут презентували 
виставку мап Великого князівства 
Литовського. Представлені в екс-
позиції карти — факсимільні копії 
географічних мап Великого князів-
ства Литовського XVII-XIХ століть 
із колекції Вільнюського університе-
ту. Митці, козаки та лицарі зібрали-
ся разом у середньовічних стінах на 
«Любарт-фест». Це свято дало горо-
дянам змогу потрапити у старі часи, 
коли Луцьк був багатим і процвітаю-
чим містом. Під однією зі стін замку 
лицарі влаштовували для глядачів 
середньовічні змагання, а під ін-
шою козаки стріляли з гармат, луків 
та арбалета, варили куліш у 300-лі-
тровому казані. Водночас звучали 
дзвони, якими управляли учасники 
фестивалю дзвонарного мистецтва 
«Благовіст Волині», ковалі на очах у 
захопленої публіки кували підкови 
на щастя, а всі охочі могли навчити-
ся виготовляти обереги з сіна — пта-
хів із пташенятами у гніздечках, що 
символізують сім’ю.

А ввечері у Луцькому замку 
проходило мистецьке дійство «Ве-
личальна ода Луцьку». Закінчилося 
відзначення 926-ї річниці міста свят-
ковим феєрверком.

Наталка СЛЮСАР
 

P. S. 24 серпня, саме на День Не-
залежності України, свій день наро-
дження відзначає Луцький міський 
голова Микола Романюк. Колектив 
«Відомостей» щиро вітає Миколу 
Ярославовича. Зичить імениннику 
міцного здоров’я, сили, мудрос-
ті, енергії, аби надалі працювати 
на розвиток міста й добробут його 
мешканців. 

Львів — Луцьку: з любов’ю

Лицарі готуються до боюКозацький куліш

Луцьк гучно відсвяткував 926-річчя


