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Діти підгодовують диких звірів овочами, фруктами та 
цукерками

Звернення громадян на 
Горохівщині переведуть 
в електронний формат

У Луцьку вкотре заговорили 
про велосипедні доріжки

На Закарпатті масово кололи
свиней

З гостинцями до звірів — таку при-
родоохоронну акцію торік запо-

чаткували гуртківці центру туризму, 
спорту та краєзнавства, що діє на 
базі Луцької ЗОШ №23, і члени ту-
ристичного клубу «Ми». 

Цього морозного січня школя-
рики знову зібрали корм для диких 
звірів: зубрів, лосів, плямистих і 
благородних оленів, диких свиней 
і косуль, білок і зайчиків, лісового 
птаства. Гостинці відвезли лісовим 
мешканцям ДП «Мисливське гос-
подарство «Звірівське», адже тут, 
поблизу Луцька, знаходиться чи не 
найбільша в Україні популяція ди-
ких звірів. За ними доглядають до-
свідчені єгері, у лісових масивах діє 
понад тридцять майданчиків для 
підгодівлі, де тварини можуть по-
ласувати сіном, силосом, зерном 
кукурудзи, запашними віниками з 
топінамбуру, кропиви, липи. 

— Кожен прихопив щось смач-
неньке, — розповідає організатор 
мандрівки Руслана Мельник. — Час-
тину гостинців діти прикупили за 
кошти, які наколядували та наще-
дрували під час різдвяно-новорічних 
свят, багато делікатесів братам на-

шим меншим через школярів пере-
дали їхні батьки. 

В лісове урочище Йоганів, де 
розташований найбільший пункт 
підгодівлі, учасники експедиції діс-
талися на двох санях. У годівничку 
посипалося зерно та крупи, полеті-
ли буряки і картоплинки... Привезли 
юні природоохоронці також овочі й 
фрукти, навіть цукерки і горішки. 

— Картопля буде для диких ка-
банів, буряки — для зубрів і лосів, 
пшениця — для оленів, капустини і 
морква — для зайців, горішки — для 
білочок, а сало і пшоно — для сини-
чок, — розповідає єгер Олександр 
Перхалюк. 

— Для нас завдяки співпраці з 
Волинським обласним управлінням 
лісового та мисливського господар-
ства такі природоохоронні мандрів-
ки стали традиційними, — розпові-
дає керівник гуртка і туристичного 
клубу Руслана Мельник. — Ми вже 
побували у ДП «Маневицьке ЛГ», 
Черемському природному запо-
віднику, природному заказнику 
державного значення «Нечимне», 
Воротнівському ботанічному за-
казнику, пройшлися екологічними 

стежками «Лісова пісня» та «Горин-
ські крутосхили»... Хлопці й дівчата 
садили дерева, прибирали ліс від 
сміття, збирали березовий сік, писа-
ли про все це до шкільних газет. 

Лісівники і педагоги вважають, 
що така співпраця здатна виробити 
у дітей любов і повагу до лісу та його 
мешканців.

Сергій ЦЮРИЦЬ

Британський журнал Stylist на-
звав Львів «східною Флоренці-

єю» і порадив відвідати місто. 
Британці склали топ-10 місць 

для цьогорічної відпустки. Завдя-
ки Євро-2012 на восьмій сходинці 
опинилася Україна. Англійським 
фанам радять столицю Галичини, 
навіть попри те, що збірна Англії 
тут не гратиме. Журнал вихваляє 

архітектуру та кав’ярні міста Лева. 
До речі, раніше Львів увійшов 

у десятку кращих європейських 
міст майбутнього. За досліджен-
нями міжнародної ділової газети 
Financial Times, місто оцінили в 
категоріях найкращої стратегії за-
лучення прямих іноземних інвес-
тицій і найбільшої економічної 
ефективності ведення бізнесу.

На Волині випробовують нову 
комп’ютерну програму «Звер-

нення громадян». Як наголосив 
голова ОДА Борис Клімчук, вона 
дозволить автоматизувати та під-
вищити ефективність вирішення 
владою проблем волинян.

У рамках проекту буде здійсню-
ватись облік електронних версій 
відповідей на звернення, а також 
сканованих копій, вестиметься 
контроль за вчасним реагуван-
ням, робитиметься аналіз. Також 

комп’ютерна програма спростить 
роботу з підготовки звітів райдер-
жадміністрації для подальшого 
надсилання електронною поштою.

Борис Клімчук повідомив, що 
пілотним районом є Горохівщина.

До слова, у 2011 році до влади з 
пропозиціями, заявами та скарга-
ми звернулось 4275 волинян, а це 
на 16,2% менше, ніж у 2010-му. Пе-
реважали проблеми соціального 
захисту, виділення коштів на оздо-
ровлення та земельні питання.

У Луцьку знову заговорили про 
велосипедистів і створення 

для них відповідних зручностей. 
Громадська організація «Асоціація 
розвитку туризму Волині» та ви-
конавчий комітет Луцької міської 
ради організували круглий стіл на 
тему «Розвиток велосипедної інф-
раструктури міста Луцька», щоб 
обговорити схему пропонованих 
майбутніх веломаршрутів, а також 
скласти план дій на найближчий 
період.

Начальник управління місто-
будування й архітектури міської 
ради Юрій Казмірук сказав, що під 
час реконструкції вулиць міста у 
проектній документації необхідно 
передбачати облаштування вело-
сипедних доріжок. Зокрема, цього 
року планується розпочати рекон-
струкцію проспекту Волі.

Начальник відділу екології 
міської ради Борис Сорока додав, 

що цьогоріч можна облаштувати 
велодоріжки у Центральному пар-
ку культури та відпочинку імені 
Лесі Українки.

Начальник управління між-
народного співробітництва та 
туризму міської ради Микола 
Іванюк наголосив, що важливим 
елементом у питанні розвитку ве-
лосипедної інфраструктури міста 
є надання відповідного комплексу 
послуг. Зокрема, відкриття пунктів 
прокату велосипедів, облаштуван-
ня стоянок велотранспорту біля 
адміністративних структур, торго-
вельних і розважальних закладів 
тощо.

На круглому столі визначили, 
що питанням розвитку велотран-
спорту в Луцьку буде займатися 
радник міського голови Володи-
мир Пащенко. На наступне засі-
дання запланували зібратися че-
рез місяць.

У селі Геча Берегівського району 
Закарпатської області відбувся 

VI Міжнародний фестиваль різни-
ків свиней. 

Як повідомляють місцеві ви-
дання, фестиваль є унікальною 
можливістю побачити національні 
традиції, пов’язані з різкою свиней 
і приготуванням м’ясних страв.

У конкурсі взяли участь місце-
ві, угорські та сербські команди. 
Всього  їх було 25, по п’ять осіб у 
кожній. Учасники розповідали про 
тонкощі роботи гентешів, себто 

різників свиней, у трьох країнах.
Крім того, що різники повинні 

були заколоти свиню, члени журі 
також оцінювали їхні дії і за низ-
кою інших параметрів. Зокрема, 
конкурсанти показували, як по-
трібно розбирати тушу та робити 
з неї різноманітні страви: гурку, 
кров’янку, шовдар (окіст), шойт 
(сальтисон), шкварки, копчене і 
варене зі спеціями сало й інші. І 
все це щедро приправлялося міс-
цевою сливовицею та червоним 
вином.

Картинну галерею у замку 
Любарта відреставрують  
Голова Волинської ОДА Борис Клімчук повідо-
мив, що у Мінкультури вже вирішено питання 
фінансування реставраційних робіт Шляхетського 
будинку (картинна галерея у Луцькому замку). 
На це держава виділить 2,4 млн. грн. Для рекон-
струкції будинку Ігоря Стравінського в Устилузі, 
городища «Вали» (IX-XIII століття) у Володимирі-
Волинському, Покровської церкви в селі Піддубці 
Луцького району та Дмитрівської церкви в селі 
Гішин Ковельського району шукають інвестиції.

Волинські студенти 
влаштують фестиваль
Молодіжна організація «Студентська рада Волині» 
у кінці квітня планує провести чотириденний 
фестиваль «Студинарія». Організатори хочуть 
запросити до участі й студентів з-за кордону. 
На учасників «Студинарії» очікують спортивні й 
інтелектуальні змагання, конкурс на найкращого 
виконавця Західної України, вибори студентського 
мера, показові виступи з велотріалу тощо. Під час 
відкриття та закриття дійства мають виступати по-
пулярні українські та закордонні виконавці.

Багатьом представницям слабкої 
статі, мабуть, доводилося купувати, 
здавалося б, оригінальну й модну 
річ, а потім виявлялося, що точні-
сінько така вже є у подруги чи таку 
саму придбала знайома. А гроші 
заплатили чималі. Добре, якщо 
є можливість поїхати за кордон 
за покупками, адже тоді більша 
ймовірність, що одяг чи аксесу-
ари не повторюватимуться, а от 
щодо придбаних на наших ринках 
чи в бутиках — то питання. Тому 
часто модниці вдаються до послуг 
дизайнерів, кравчинь. На ринку не 
бракує різного роду ательє, та от 
якість їхньої роботи ненайкраща. 
Заповнити прогалину у світі моди 
й ексклюзиву має намір молода та 
амбітна лучанка Наталя Чуль.

Біля себе дівчина згуртувала 
ще трьох дизайнерок, кожна з яких 
привносить у їхній колектив якісь 
свої ідеї, образи, оригінальні техні-
ки. Але за освітою лише одна з них 
— Юлія Сисоєва — дизайнер.

— Її натхнення й азарт до роботи 
часто спонукають і надихають мене, 
— розповідає про колегу Наталя.

Зараз дівчата зосередилися на 
фольклорному стилі та вишивках, 
адже, як пояснює Наталя, тепер у 
нас своєрідний культ вишиванок. 
І справді, нині стало модно носити 
одяг із вишитим орнаментом, а на 
державні свята чи не кожен другий 
на вулиці у вишитій сорочці.

Хоча, за словами Наталі, якісну 
вишиванку у нас придбати пробле-
матично, а на ті, що пропонують, 
ціни явно завищені.

Наталя працює на старій ма-
шинці «Чайка», що дісталася їй у 
спадок. Попри те, що свого часу за-
кінчила факультет іноземних мов і 
працювала за фахом, у душі завжди 
мріяла стати дизайнером і творити 
свій оригінальний одяг. Від бабусі 

дівчина перейняла любов до крою та 
шиття, в’язання, макраме, вишивки 
хрестиком, бісером.

— Я це все пам’ятаю та зараз 
пристосовую до модних тенденцій 
і долучаю до своїх суконь, — хва-
литься майстриня, демонструючи 
свій новий виріб — вишиту сорочку 
з оригінальним поясом й аксесуари 
до неї — кліпси та перстень. — Бісер, 
що на поясі, фурнітуру — все замов-
ляла з Києва. Той бісер, який про-
дають у нас, — неякісний. Він ріже 
нитку, тож у такому разі нема сенсу 
вкладати у річ стільки душі й робо-
ти. Погляньте, як пояс виблискує і 
здається, що маки на ньому об’ємні. 

Над цим паском Наталя працю-
вала місяць, але тільки у вільний 
час. Каже, що якби займалася лише 
рукоділлям, то за два тижні виріб за-
вершила б. 

— Ця модель з іспанського жур-
налу, — продовжує майстриня. 
— Зверніть увагу, що у сорочки по-
двійне дно — це можна вважати екс-
клюзивом.

Також дівчина похвалилася ве-
чірньою сукнею з великим бантом 
на грудях.

— Ця модель мені прийшла в го-
лову випадково, — приміряє до себе 

виріб. — Низ тут вручну обробле-
ний паєтками. До речі, якість одягу 
перевіряється з вивороту. Так от, мої 
речі можна носити й навиворіт: усі 
шви сховані, все акуратно. 

Зі своїми роботами луцькі май-
стрині планують відвідати виставку 
«Київ Фешн» — для молодих митців 
це непоганий шанс проявити свої 
таланти. Щодо реалізації творчих 
планів у Луцьку, то, як зізналася На-
таля, у нас люди більш замкнуті й 
консервативні, тому те, що виготов-

ляють майстрині, до споживача по-
трібно правильно донести. 

— Питання у пошуку клієнтів, 
— пояснює Наталя. — Адже це не 
продуктовий магазин. Ми мріємо 
зробити студію, де надаватимемо 
увесь спектр дизайнерських послуг 
— від поради «що вам підійде» аж до 
готової речі. Але для того, щоб її від-
крити, необхідно мати запас виро-
бів, аби виставити їх для загального 
огляду, а оскільки більшість робіт 
виготовляється під замовлення і їх 
відразу забирають, то нам потрібен 
певний час, аби напрацювати базу. 
Ми плануємо «міні-рум», як зараз 
модно називати, таких ексклюзив-
них речей, і це будуть не тільки ви-
шиванки чи вечірні сукні, а й навіть 
одяг для собак. Це буде своєрідною 
новинкою в нашому регіоні.

А ще Наталя повідомила, що 
має намір долучити до свого неве-
личкого колективу майстриню з бі-
сероплетіння. Адже вироби з бісеру 
також нині дуже популярні й ними 
завжди можна оригінально прикра-
сити сукні, блузи.

Людмила ШИШКО

Наталя демонструє одну зі своїх суконь

У міні-румі одягатимуть й собак

Пояс (вишивка, мереживо, бісер) і пер-
стень —  ручна робота

Луцька дизайнерка відкриє для 
волинян «міні-рум» 

ВИЗНАННЯ 

Львів знову став одним із 
найкращих міст для туристів


