
13

Фонд Ігоря Палиці «Новий Луцьк» 
підтримав акцію сприяння та попу-
ляризації тверезого способу життя, 
яку провело 3 травня, в день Святої 
Трійці, Волинське православне 
братство тверезості імені святого 
праведного Іоанна Кронштадтсько-
го.

У святкові дні в парку культури 
і відпочинку імені Лесі Українки об-
ласного центру завжди багато лю-
дей. Приємно побродити тінистими 
алеями з дітьми, подихати свіжим 
повітрям, порозважатися на атрак-
ціонах. Але минулої неділі увагу від-
почивальників привернула гарно 
оформлена сцена при вході в парк. 
На ній — портрети відомих спортс-
менів, якими пишається не тільки 
Волинь, а й уся Україна, майстрів 
спорту міжнародного класу Тетяни 
Коб, Надії Миронюк, Світлани Геді-
ан-Апальковської, Надії Боровської,  
Олександра Борисюка, заслуженого 
майстра спорту України Олександра 
Колодія. Ці молоді люди — чемпіони 
і призери багатьох всеукраїнських 
першостей і міжнародних змагань. 
А ще вони стали широко відомими в 
Луцьку завдяки рекламі православ-
ного братства тверезості, закликаю-
чи вести тверезий спосіб життя.

Уже перші акорди зібрали біля 
сцени кілька сотень людей. Побли-
зу стояла палатка, в якій роздава-
ли плакати, буклети про діяльність 
братства.

Ведучий дійства, відомий каве-
енщик Євген Сморигін (колишній 
гравець команди «ЧП» із Мінська), 
оголосив про його початок. До 
речі, Євген віднедавна веде твере-
зий спосіб життя, переконавшись, 
якої великої шкоди завдає алкоголь 
здоров’ю. Він мешкає в Києві, співає 

у церковному хорі. Дотепні жарти, 
веселий тон ведучого відразу підня-
ли настрій публіки.

Співзасновник Волинського 
православного братства тверезос-
ті імені святого праведного Іоанна 
Кронштадтського протоієрей Сте-
пан Ярема привітав присутніх зі 
святом П’ятидесятниці та наголо-
сив, що захід відбувається з благо-
словення митрополита Луцького і 
Волинського Української православ-
ної церкви Ніфонта і за підтримки 
благодійного фонду Ігоря Пали-
ці «Новий Луцьк». Аплодисменти 
глядачів були ознакою вдячності 
організаторам святкового заходу. 
Отець Степан розповів, що братство 
створене три роки тому священика-
ми та вірянами, котрі не вживають 
спиртного самі й вирішили допома-
гати людям, залежним від алкоголю, 
боротися з агресивною рекламою 
алкогольних напоїв, а також пропа-
гувати здоровий спосіб життя.

Справжньою окрасою свята ста-
ли виступи на сцені юних артистів. 
Гарячими оплесками нагородили 
глядачі лауреата міських дитячих 
конкурсів «Шкільний соловейко» 
Миколу Ющика, який виконав кіль-
ка пісень. Зачарували їх своїм співом 
і лауреат всеукраїнських дитячих 
конкурсів Яна Савіна, перша леді 
«Місії доброї волі» України Аліна 
Назаренко та перша леді «Місії до-
брої волі» Волині Юлія Ковальчук. 
Захоплення у присутніх викликали і 
яскраві танцювальні номери різних 
вікових груп зразкового дитячого 
ансамблю танцю «Антарес».

Організатору цікавого святко-
вого заходу — Волинському пра-
вославному братству тверезості — 
слова вдячності висловила директор 

Луцького міського центру соціаль-
них служб для сім’ї, дітей та молоді 
Ліна Галан.

— Не відбулося б сьогоднішнє 
свято і без вагомої підтримки народ-
ного депутата України Ігоря Палиці, 
— наголосила вона і закликала усіх 
людей доброї волі об’єднати зусилля 
у боротьбі за тверезість, щоб щасли-
вими були родини, щоб діти завжди 
відчували тепло батьківських сер-
дець, а молодь успішно навчалася та 
працювала, ставила собі за мету до-
битися успіхів у житті.

Із Святою Трійцею, одним із 
найбільших християнських свят, 
привітав присутніх ректор Волин-
ської духовної семінарії УПЦ про-
тоієрей Сергій Ющик. Він побажав 
усім здоров’я, Божого благословін-
ня, підтримувати добрі справи Во-
линського православного братства 
тверезості, молитися, читати Святе 
Письмо, відвідувати церковні служ-
би у храмах.

Представники юнацького пра-
вославного клубу «Лови момент» 
вручили призи і книги Нового За-
повіту переможцям фотоконкурсу 
«Моя сім’я — мій світ», метою якого 
був збір коштів для лікування важ-
кохворого п’ятирічного хлопчика. 
Юнакам і дівчатам вдалося зібрати 
понад 900 гривень. Майстерно вико-
нані знімки юних фотохудожників 
демонструвалися на виставці біля 
сцени. 

Учасники святкового заходу, 
який відбувався під гаслом «Краще 
тверезе життя, щоб сім’я щаслива 
була», також мали можливість зро-
бити посильний благодійний внесок 
на пропаганду здорового способу 
життя.

Іван ПОДОЛЮК
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Життя
Соціальні працівники Луцька 
організували дітям свято

«Рожищенська Мальованка» закінчилася 
салютом під дощем

Маленькі лучани насолоджувались грою акторів та отримували подарунки

Діти з сімей, які опинились у 
складних життєвих обстави-

нах, мали змогу в День захисту 
дітей взяти участь у благодійній 
акції, організованій департамен-
том соціальної політики Луцької 
міської ради спільно з Луцьким 
міським центром соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді за 
підтримки компанії F2F HO.RE.CA 
в особі Котищука Андрія та Хор-
зова Романа. Для дітей цього дня 
організували численні конкурси 
та веселі забави. Зокрема, усі охочі 
взяли участь у конкурсі дитячого 
малюнка кольоровою крейдою на 
асфальті.

Всі учасники отримали призи, 
заохочувальні подарунки та пові-
тряні кульки з нагоди свята. Після 

завершення конкурсів відбулося 
частування від кафе «Дядя Піца».

Зазначимо, що на обліку Луць-
кого міського центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей і молоді пе-
ребуває 286 сімей, які опинилися у 
складних життєвих обставинах, де 
виховується 545 дітей.

Керівництво управління ДАІ 
у Волинській області подба-

ло про те, щоб увесь особовий 
склад Державтоінспекції без-
коштовно отримав страховий 
поліс. 

Таким чином на Волині за-
провадили програму страхо-
вого захисту працівників ДАІ 
під час виконання службових 
обов’язків. Страхова сума стано-
вить 50 тисяч гривень. 

«Ви несете службу на доро-
гах краю, дбаєте про безпеку до-
рожнього руху. При цьому часто 
й самі опиняєтеся в зоні ризи-
ку», — зауважили працівники 
ПАТ «Страхова компанія «Здо-
рово», з якою співпрацює МВС 
України. 

Страхові полюси вручи-
ли кожному працівнику УДАІ 
УМВС України у Волинській об-
ласті.

У Міжнародний день захисту ді-
тей працівники благодійного 

фонду Ігоря Палиці «Новий Луцьк» 
організували вручення подарунків 
і виставу для дітей із особливими 
потребами у Волинському театрі ля-
льок.

Яскраві враження, що залишать-
ся у душах двох сотень юних лучан, 
забезпечила прекрасна гра акторів, 
які у цей день працювали з особли-
вим настроєм. 

Кожен із учасників свята мав 
змогу поспілкуватися з казковими 
героями, проявити свої творчі нави-
чки у роботі з розмальовками. 

Після того, як у залі згасло світ-
ло, маленькі глядачі долучилися до 
прадавнього і вічно юного виду те-
атрального мистецтва. Добро і зло, 
сміливість і страх, про які йшло-
ся на сцені, час від часу здіймали у 
чистих дитячих душах бурю емоцій 
і бажання допомогти казковим пер-
сонажам...

— Ще один подарунок від народ-
ного депутата України нинішнього 

скликання Ігоря Палиці ми зробимо 
діткам найближчим часом, — роз-
повіла керівник фонду Ніна Тара-
сенко. — Зокрема, у 21-му, 28-му, 
29-му садочках й у реабілітаційному 
центрі для роботи з дітками, хвори-
ми на ДЦП, ми встановимо гральні 
містечка з гойдалками, гірками, пі-
сочницями тощо вартістю до сорока 
тисяч гривень кожне. 

За його ж гроші приміщення 
восьмої школи, частина якої відне-
давна використовується як реабілі-
таційний центр, незабаром буде об-
лаштовано пандусами. Це зробить 
легшим доступ до місць, де діти з 
особливими потребами зможуть 
спілкуватися з друзями й активніше 
соціалізуватися.

Дитячий церебральний параліч, 
на жаль, не лікується. Але з допомо-
гою мецената нині твориться мате-
ріальна база, яка дозволить зробити 
життя маленьких громадян із осо-
бливими потребами та їхніх батьків 
хоч трішки легшим. 

Володимир КОВАЛЬЧУК

На хлопчиків іде більше 
грошей, аніж на дівчаток
Українські батьки витрачають на виховання ді-
вчат на 20% менше грошей, ніж на хлопців, каже 
фінансовий консультант Марина Сисоєва, яка 
порівняла витрати на одяг, шкільне приладдя та 
захоплення. Найбільша стаття витрат — дитячий 
одяг. У витратах на розваги теж лідирують сини. 
Їхні походи в кіно, спортивне спорядження й різ-
ні ІТ-гаджети обходяться дорожче, ніж витрати 
дівчаток на косметику та гуляння.

На честь 725-річчя 
Любомля випустили марку
«Укрпошта» випустила марку до 725-річчя 
райцентру Волині. 4 червня 2012 року в усіх 
відділеннях поштового зв’язку введено в обіг 
для пересилання письмової кореспонденції 
художній поштовий конверт із оригінальною 
маркою: «725 років від часу першої писемної 
згадки. Місто Любомль». На конверті зображе-
но костел Святої Трійці, на марці — герб міста 
Любомля. Тираж — 500 тисяч примірників. 

На свято Трійці, 3 червня, у се-
лищі Дубище вп’яте відгри-

мів етнофестиваль «Рожищенська 
Мальованка». Народні співи, за-
бави для дітей, майстри металу, 
ткацтва, в’язання і плетіння, за-
тишні посиденьки зі свіженькими 
шашликами — аж ніяк не повний 
перелік розваг, який запропонува-
ли гостям організатори дійства. 

За п’ять років, що проводить-
ся фестиваль, він став візитною 
карткою якщо не області, то Ро-
жищенського району — точно. 
Мета фесту — долучити суспіль-
ство до національної культурної 
спадщини, яка пропагує повер-
нення до народних традицій. У 
рамках свята працювали вистав-
ки народних умільців, пройшов 
конкурс «Туристично-спортивна 
Мальованка», концерт-конкурс 

фольклорних колективів облас-
ті «Рожищенські гаївки», караоке 
українських пісень, конкурс на 
визначення володарки найдовшої 
коси «Коса Мальованки».

Гарною традицією став приїзд 
українських гуртів і виконавців. 
Цього року цінителів гулянь про-
сто неба, що з’їхались із Рожища, 
Луцька, всіх навколишніх сіл, ра-
дували своїми виступами Волин-
ський академічний державний 
народний хор, заслужена артистка 
України Алла Опейда та заслуже-
ний працівник культури України 
В’ячеслав Судима. Також гостей 
свята розважали гурт народної 
музики «Терлич» і групи з Білору-
сі. Драйву надвечір додав колись 
дуже відомий рок-гурт «Табула 
Раса». Його лідер Олег Лапоно-
гов так старався догодити «ма-
льованцям», що аж зірвав голос. 
На завершення фестивалю небо 
осяяв салют, а гурт Luchesk Band 
презентував «Дубищенські етно-
вечорниці», які так сподобались 
молоді, що навіть дощ не налякав, 
і запальні танці тривали за північ.  

Ольга ЮЗЕПЧУК

Усіх волинських 
даішників 
застрахували

Актори обласного театру ляльок грали цього дня з особливим натхненням, і отрима-
ний від них урок доброти юним лучанам запам’ятається надовго!

У Луцьку духовенство, спортсмени й 
артисти популяризують тверезе життя


