На початку року пейджерами
користувалися 26 людей

Мода на китайські
ліхтарики дійшла до Луцька

У Держстаті констатували, що українці припинили користуватися пейджинговим зв’язком. Так, на початок
третього кварталу поточного року кількість абонентів
операторів пейджингового зв’язку знизилася порівняно з ІІ кварталом із 26 абонентів до нуля. У квітнічервні кількість абонентів операторів пейджингового
зв’язку не змінилася та збереглася на рівні І кварталу
2011 року на 0,026 тис. У 2010 році порівняно з 2009
роком кількість абонентів пейджингового зв’язку
скоротилася на 90,7% — з 0,280 тис. до 0,026 тис.

На вихідних Луцьк пізнавав ази китайської
культури. В парку Лесі Українки в повітря злетіло
близько 70 китайських паперових ліхтариків. Логіка тут проста: свічка нагріває холодне повітря,
і вже гаряче воно збирається в куполі, що і піднімає літаючу штукенцію в небо. Лучанам забава
припала до душі. Багато хто надавав цьому дійству символічне значення. Хтось просив у неба
про нову машину, а хтось вбачав у літаючій кульці
символ кохання. Бажаєте спробувати — вперед!

У Підгородному відкрилася бджолина баня
«Відомості» вже писали про незвичайні лікувальні властивості
відпочинку на вуликах — своєрідну
бджолотерапію, яку практикує
на своїй пасіці пан Микола з села
Гриценки, що на Хмельниччині. Однак і серед волинських пасічників
є такі, що впроваджують цей нетрадиційний метод зцілення. Один
із них мешкає у селі Підгородне
Любомльського району. Тут його
знають усі, адже наразі Олександр
Савосюк обіймає посаду сільського
голови. Бджільництвом же займається вісімнадцять років. А ідея
«бджолиної бані» з’явилась у нього
недавно.
— Випадково побачив по телевізору передачу про такого пасічника,
— розповідає Олександр Григорович. — Мене ця тема дуже зацікавила, тому почав вивчати її в Інтернеті. Дізнався, що недалеко — у селі
Ворончин Рожищенського району
— є чоловік, який має лежаки на вуликах. Я поїхав до нього, подивився
— і вирішив зробити щось подібне у
себе. Проте трохи вдосконалив. Бо
лежаки в того бджоляра були з бортиками, тому людина на них могла
лежати тільки на спині. Це не дуже
зручно.
Олександр Григорович запрошує
до малесенького будиночка, який, як
виявилося, стоїть на вуликах (із кожного боку живе по дві бджолосім’ї).
У хатинці ж — два лежаки, тобто
одночасно може відпочивати двійко людей. Господар наголошує, що
покривала на лежаках — із натуральних тканин, які залишились у
спадок від бабусі. У майбутньому
планує зробити матраци з сіна. Чоловік згортає рядно та показує невеличкі отвори:
— Не переживайте, через них

Лікувальне ліжко

бджола не пролізе, — заспокоює.
— Це для того, щоб людина могла
користуватися теплом, мікровібрацією, біополем бджіл. До речі, тепло
відчувається відразу. Монотонний
гул нагадує шум моря. Усе це разом
має чудовий заспокійливий ефект.
Якщо людина не знервована, то за
десять хвилин засинає. Бувало, я цілими ночами тут спав.
Одначе пан Олександр застерігає: бджоли не люблять різких запахів парфумів, алкоголю, шуму, стуку.
Тому в такому будиночку треба поводитися чемно.
За його словами, «бджолина
баня» дуже добре впливає на дихальну, серцево-судинну, опорнорухову системи.
— Тут влітку своєрідна ароматерапія, — розповідає пасічник. — Людина відчуває запах прополісу, воску, меду. А це діє заспокійливо. І що
б не говорили, а прополіс усе ж таки
є природним антибіотиком. Доведено, що в радіусі двохсот метрів від
пасіки повітря набагато чистіше.
Територія, де чоловік облаштував свою пасіку з лікувальними вуликами, дуже мальовнича: недалеко
ставочок, ліс. Тож тут просто приємно прогулятися. Проте поки що
відвідувачів у Олександра Савосюка
було небагато. Кілька разів приїздили люди з Луцька, ВолодимираВолинського. Та востаннє звернулися запізно — у серпні, коли вже
завершується сезон медозбору і
бджіл треба утепляти, лікувати, годувати. Тому найкраще таку «бджолину баню» відвідувати з кінця квітня аж до початку серпня.
Директор районного центру зайнятості Ольга Бондаренко, як роз-
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На Волині розіграють Кубок
із брейн-рингу

Б

рейн-ринг — одна з найбільш
популярних
інтелектуальних ігор, особливо серед молоді. В облцентрі Волині впродовж
двох останніх років відбувались
ігри Кубка Луцька з брейн-рингу.
Участь у цих змаганнях узяло більше 20 команд із різних навчальних
закладів і громадських організацій
міста. Також представники збірної
команди міста побували на Всеукраїнських змаганнях із інтелектуальних ігор.
Цьогоріч із ініціативи молодіжної організації «Молоді регіони»
відбудеться перший Кубок Волині
з брейн-рингу. В турнірі візьмуть
участь по одній команді з кожного
району області та по дві команди з
міст Луцька, Ковеля, ВолодимираВолинського, Нововолинська.
Змагання відбуватиметься за
підтримки Волинської обласної
державної адміністрації 3-4 грудня в залі Палацу учнівської молоді

повів пан Олександр, постійно його
переконує, що потрібно робити рекламу, залучати до себе відвідувачів,
бо така діяльність є елементом зеленого туризму.
— Задумаюся над її словами, —
каже бджоляр. — А чому б і ні? Треба
спробувати. Планую до наступного
року побудувати ще два-три таких
будиночки, але вже з дахом пірамідальної форми: це також створює
позитивну ауру. Трохи вдосконалю
інтер’єр.
Загалом у Олександра Григоровича планів багато, проте на все,
каже, треба гроші та час. А якраз
останнього йому бракує. Чоловік
має намір навчитися робити з бджолопродукції різні настоянки, мазі,
медовуху, а ще, коли матиме багато
відвідувачів, треба буде подумати й
про якийсь міні-готель.
На запитання, чи прибутково
сьогодні в селі займатися бджільництвом, відповів, що набагато вигідніше, ніж, скажімо, скотарством.
— Цей рік був поганий щодо медозбору, — пояснює пасічник, — бо
дощі постійно йшли, липа швидко
відцвіла. — Та в середньому по три
кілограми меду з вулика отримав.
Коли є бажання, можна мати непогані прибутки — і затрати окупляться.
Одначе молодь сьогодні працювати
не хоче, особливо на ту зарплатню,
яку пропонують. Звичайно, посидіти
біля бару й попити горілки простіше. Проте якщо захотіти, то заняття
для себе можна знайти і в селі.
Після розмови бджоляр пригостив медом із різнотрав’я. Запевнив,
що якраз такий є найкращим за смаковими та цілющими якостями.

Луцька. Вікова група учасників —
від 16 до 35 років.
Як розповів організатор цих
інтелектуальних забав Валерій
Пельц, турнір стане гарним шансом для молоді з усіх куточків краю
продемонструвати інтелектуальні
здібності та гідно представити свої
команди.
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Розпочалася підготовка до акції
«Людина року-2011»

Ц

Будиночок на вуликах

13

ьогоріч акція відзначатиме
п’ятнадцяту річницю. Оргкомітет уже почав розсилати анкети для визначення переможців до
держадміністрацій, установ, відомств, підприємств і ЗМІ області.
Також анкети мають з’явитися на
сторінках преси, аби всі небайдужі волиняни також могли віддати
свої голоси за претендентів у тих
чи інших номінаціях.
Як розповіла директор проекту «Людина року Волинського
краю» Алла Дмитрук, до 20 грудня
планують підбити підсумки по анкетах. Після цього засідатиме експертна рада.
Сама ж церемонія нагородження відбудеться 28 квітня 2012 року
у Волинському обласному академічному музично-драматичному
театрі імені Т. Г. Шевченка. Формат
дійства обіцяють такий же, як і в

минулі роки. Ведучими концерту
традиційно будуть актори волинського театру, рівнем яких організатори дуже задоволені.
— Ми не відступатимемо від
свого стилю, — каже голова оргкомітету проекту Олексій Левченко. — «Пающіє труси» в нас не
співатимуть точно. Ми віддаємо
перевагу класичному стилю, тож
виступатимуть дійсно достойні
виконавці.
За 15 років існування акції
близько тисячі волинян стали переможцями в різних категоріях.
Про те, які саме номінації будуть
цьогоріч, організатори поки не
говорять. Одначе запевняють, що
політичних не буде точно.
Проведення «Людини року Волинського краю — 2011» обійдеться у 200 тисяч гривень.
Ольга УРИНА

 ІНІЦІАТИВА

У Луцьку візьмуться садити дерева
та кущі

В

обласному центрі розпочинається акція «Зробімо наше рідне місто зеленим», у рамках якої
підприємствам і організаціям міста дали завдання озеленити свої
території.
Начальник відділу екології
Луцької міської ради Борис Сорока повідав, що у місті ненайкращий стан атмосферного повітря.
За його словами, минулого року
в Луцьку в атмосферу випало 13,9
тонни шкідливих речовин. 90% з

них — викиди від автотранспорту.
Аби покращити стан довкілля,
до 18 листопада у Луцьку триватиме акція «Зробімо наше рідне
місто зеленим». Тож усім підприємствам та організаціям необхідно
подбати про посадковий матеріал
і взятися за озеленення своїх територій. Сорока зазначив, що за
ним можна звертатися до КП «Зелене господарство». Його чільник
Володимир Мирка розповів про ті
породи дерев, які можна придбати.
Серед них чимало видів хвойних і
листяних порід.
Головний еколог міста повідав,
що вже є домовленість із обласним
управлінням лісового та мисливського господарства про допомогу з саджанцями. Невдовзі до однієї тисячі нових дерев з’явиться
в прибережній зоні Стиру, яку
торік розчищали. Підсумки акції
підіб’ють 20 листопада. Кращі будуть відзначені грамотами та подяками міського голови.
Ольга УРИНА

 РОЗВАГИ

Стартував євросезон волинського
КВНу

В

ідбулася перша чвертьфінальна гра Всеукраїнської ліги КВН
«Волинь». Назву цього сезону
організатори «присмачили» префіксом, який уже набив оскому,
— «євро», тож не обійшлося без
жартів про стадіони й інтеграцію
України до омріяного союзу.
Жартувати до Луцька з’їхалися
сім команд, а саме: рівненська
команда «Аварія» — володарі
Кубка Любарта-2011, переможці
«VolFest-2011» «Хлєба і зрєліщ»,
чемпіони ліги «Волинь» попереднього сезону «Оптом дешевше»
з Тернополя, команди зі столиці
— «Ех, Тамара» та «Плани Кюрі»,
«Ранетки» з Житомира та «Кривий
потенціал» із Івано-Франківська.
За путівки до півфіналу команди боролись у чотирьох конкурсах:
«Візитка», «Розминка», «Дуель» і
СТЕМ.
Першими демонстрували свої
вміння тернопільці «Оптом дешевше». Без упину смішили глядачів
усю «Візитку» й задали наступним
командам неабиякий темп гри.
Саме вони показали присутнім
Термінатора, виготовленого на заводі «Таврія».
На одному подиху відіграли
гру, відхопивши всі максимальні
бали, й хлопці з рівненської «Аварії». На підтримку теми Євро-2012

вони заспівали пісню про львівський стадіон, яку завершили
такими словами: «Всі по полю ходять та й ходять, стадіон до Євро
доводять».
Не оминули кавеенщики й актуальної зараз теми ув’язнення
Юлії Тимошенко. Так, команда
«Оптом дешевше» у «Розминці»
повідала, що після арешту Леді Ю
на СТБ має з’явитися нове телешоу «Від панянки до пацанки».
Отже, за підсумками чотирьох
конкурсів право на півфінал здобули три команди: «Аварія», «Оптом
дешевше» та «Хлєба і зрєліщ».
Нагадаємо, призовий фонд
цього сезону становить 14 тисяч
гривень.
Ольга УРИНА

