
Санаторій «Лісова пісня», що на 
березі озера Пісочне, знаний по 
всій Україні як хороша здравниця. 
Перелік процедур, який пропонує 
заклад відпочивальникам, вражає. 
Відновлюють здоров’я в «Лісовій 
пісні» передусім ті, хто хворіє сер-
цево-судинними недугами та має 
проблеми з суглобами. Для таких 
пацієнтів створені спеціальні реабі-
літаційні центри. Крім того, лікують 
тут і захворювання шлунково-киш-
кового тракту, органів дихання, 
нервової, ендокринної систем і 
шкіри. До всього ж лікувальною є і 
сама атмосфера санаторію. 

По-перше, розташований він на 
відстані ста кілометрів від промис-
лових об’єктів. По-друге, вода озера 
Пісочне багата гліцерином і сріблом, 
які сприяють швидкому загоєнню 
ран. «Відомості» мали можливість 
ознайомитися з усіма принадами 
санаторію, відвідавши його разом 
із депутатами Волинської обласної 
ради. 

За словами директора санаторію 
Віктора Карпука, ключовим чинни-
ком у лікуванні відвідувачів є комп-
лексна фітотерапія з використанням 
екологічно чистих місцевих трав і 
цілющого меду. Для цього в санато-
рії працює фітобар, де можна посма-
кувати духмяними чаями. 

Крім того, у «Лісовій пісні» є 
необхідна діагностична апаратура. 
Для уточнення діагнозу і оцінки 
ефективності лікувального процесу 
проводяться клінічні, біохімічні й 
імунологічні дослідження, працює 
кабінет УЗД, функціональної діа-
гностики та радіоактивного обсте-
ження.

Головна увага, за словами пана 
Карпука, зосереджена саме на па-
цієнтах, які перенесли інсульти, ін-

фаркти й отримали травми рук і ніг.
— Найперше у санаторії почали 

облаштовувати реабілітаційне відді-
лення для серцево-судинних пацієн-
тів, — каже Віктор Наумович. — Ви-
ходили з того, що найбільше людей 
у країні помирає саме від серцевих 
недуг, а також зважали на те, що в 
області непогана ситуація з прове-
денням кардіооперацій. 

За словами заступника началь-
ника обласного управління охорони 
здоров’я Івана Грицюка, в області 
протягом року проводять близько 
700 операцій на серці. Тому, аби на-
дати належну допомогу після пере-
несених втручань, «Лісова пісня», як 
стверджує її директор, має достатню 
кількість кваліфікованого персо-
налу й обладнання для реабілітації 
кардіологічних пацієнтів. 

Відділення кардіологічної реабі-
літації розташоване на четвертому 
поверсі здравниці. Його завідувачка 
Тетяна Лопошук каже, що облашту-
вали його так високо спеціально, 
щоби пацієнти-«сердечники» до 
кінця реабілітаційного курсу могли 
вільно підійматися на четвертий по-
верх. На території санаторію є біго-
ва доріжка, на якій займаються під 
пильним оком інструктора, а після 
пробіжки пацієнтів оглядають на 
кардіографі, аби простежити, чи не 
відбулося змін у роботі серця. 

Крім того, має санаторій у сво-
єму розпорядженні й новеньке об-
ладнання для відновлення роботи 
м’язів та суглобів після отриманих 
травм.

Віктор Карпук розповів, що 
вартість одного лише обладнання 

французького виробництва стано-
вить 400 тисяч гривень. Активно 
використовують для реабілітації па-
цієнтів так званий апарат пасивної 
розробки кінцівок. Головне — поча-
ти курс лікування на ранній стадії, 
щоб встигнути розробити суглоби, а 
якщо вони працюють, то сила м’язів 
не втратиться, а отже, є шанс зберег-
ти працездатність кінцівки.

Лікують у санаторії і захворю-
вання стоп, особливо коли йдеться 
про шпори. Придбаний апарат за 
одну секунду може робити 12 уда-
рів по шпорі, що значно прискорює 
процес лікування. 

Значну увагу в «Лісовій пісні» 
приділяють інвалідам-візочникам. 
Серед кімнат класу «люкс» і звичай-
них одно- та двомісних є номери, 
обладнані спеціально для людей із 
обмеженими фізичними можливос-
тями. Особливо зручними для інва-
лідів є ванні кімнати, до стін у яких 
прикріплені поручні. 

Крім лікування, у санаторії мож-
на і розважитися: потанцювати про-
сто неба або ж у танцювальному 
холі. До послуг відпочивальників і 
спортивні зали для гри в настільний 
теніс та більярд.

Оглянувши оздоровницю, голо-
ва облради Володимир Войтович 
резюмував, що заклад має все необ-
хідне для повноцінного лікування 
приїжджих, а не вистачає в санаторії 
лишень басейну, будівництво якого 
тут уже розпочато. Він пообіцяв, що 
агітуватиме депутатів, аби «Лісовій 
пісні» було надано фінансову під-
тримку з обласного бюджету.

Ірина КОСТЮК
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Життя
Форвард луцької «Волині» Душан Савич 
одружився

Машини і маршрутки місяць 
перевірятимуть на токсичні викиди

Німця-казанову обікрали у Камені-
Каширському

Македонський легіонер луцької 
«Волині» Душан Савич ми-

нулої неділі розпрощався зі своїм 
парубоцьким минулим. Форвард 
лучан одружився зі своєю спів-
вітчизницею Єленою Мітіч. Про 
це повідомили у прес-службі фут-
больного клубу.

Душан та Єлена зустрічали-
ся до цього два роки, майбутня 
дружина футболіста мандрувала 
разом із ним усіма попередніми 
клубами. Керівництво «Волині» 
надало Душану коротку відпустку, 
щоби він мав можливість відсвят-
кувати спочатку заручини, а потім 
весілля.

26-річний нападник прийшов 
у «Волинь» на початку 2012 року, 
дебютував у березні в матчі луць-

кої команди проти «Олександрії». 
Перед тим Душан Савич грав 

переважно за македонські коман-
ди, хоча у його біографії є і забиті 
голи за клуби Південної Кореї та 
Узбекистану.

Унікальну колекцію дзвоників 
із багатьох країн світу пре-

зентували у Волинській обласній 
науковій бібліотеці. Міжнародна 
виставка сувенірних дзвоників із 
приватних колекцій приурочена 
до перемоги Луцького замку в ак-
ції «Сім чудес України».

Автори проекту — Ірина Кол-
такова та Галина Марчук. До їхньої 
ідеї приєдналися учасники інтер-
нет-співтовариства «Колокольная 
галерея». На виставці представ-
лено приблизно 200 дзвіночків із 
зображеннями замків, фортець 22 
країн світу із приватних зібрань 
десяти колекціонерів України, Ро-
сії та Канади.

Зі слів Галини Марчук, колек-
ціонування дзвіночків — захо-
пливе та пізнавальне хобі. Кожна 
виставка — не просто зібрання 

зображень, але і розповіді, а деко-
ли навіть справжні розслідуван-
ня. «Дзвіночок як предмет колек-
ціонування може розказати про 
історію і традиції тієї або іншої 
місцевості… Деякі дзвіночки самі 
по собі є історією, а деякі — ви-
творами мистецтва», — каже пані 
Марчук.

З 28-річним мешканцем Німеч-
чини, який приїхав на Волинь 

до дівчини, трапився неприємний 
казус. Хлопець познайомився з 
мешканкою Любешова через Ін-
тернет. Погостювавши у неї кілька 
днів, парубок власним автомобі-
лем вирушив додому. 

Коли іноземець рухався Каме-
нем-Каширським, почалися збої у 
роботі GPS-навігатора. Шукаючи 
спеціаліста, хлопець потрапив до 
гучної компанії, разом із якою в 
результаті змінив не один розва-

жальний заклад. Уже було далеко 
за північ, коли іноземець, позна-
йомившись із місцевими дівчата-
ми, захотів усамітнитись із однією 
з них. Та прокинувшись уранці, 
казанова виявив, що його обікра-
ли: зникло сто євро та 400 гривень. 

Правоохоронці встановили 
осіб, які відпочивали з іноземним 
гостем: за підозрою у скоєнні кра-
діжки дільничні інспектори мілі-
ції затримали 26-річну жительку 
району. Порушено кримінальну 
справу. 

У ніч із 16 на 17 червня у Луцькому 
замку вшосте відбудеться арт-

дійство з середньовічною музикою 
і танцями, лицарськими боями, те-
атральними постановками та вогня-
ними шоу. За тиждень до інтеркуль-
турної феєрії організатори розкрили 
майже всі подробиці заходу.

Якщо почати зі самого почат-
ку, тобто зі входу, то його вартість 
із минулого року не змінилась: 100 
гривень, а в день фестивалю — 120. 
Правда, цьогоріч, за словами началь-
ника управління культури Луцької 
міськради Тетяни Гнатів, кількість 
квитків буде обмежена. Комфортно 
у замку на такому масовому гулян-
ні почуваються дві тисячі глядачів 
плюс півтисячі артистів. 

Фестиваль розпочнеться о 21.00 
із аудієнції у князя Любарта й уро-
чистої церемонії «Княжа рада». А 
далі гостей огорне середньовічна 
атмосфера, яку створюватимуть до-
слідники темних віків із Угорщини 
Mare Temporis, польський ансамбль 
Tryzna, білоруське етно-тріо Troitsa, 

гурт із Чехії Bakchus. Перша частина 
дійства закінчиться опівночі містич-
ною феєрією «Нічні янголи», в якій 
організатори обіцяють багато сюрп-
ризів.

Друга частина ночі буде при-
свячена сучасній епосі. У замку за-
палюватиме театр вогню «Махатма» 
з Дніпропетровська, своє вогняне 
шоу «Інферно» представить театр 
історичної реконструкції з Литви 
Viduramziai. Олії у вогонь запальни-
ми ритмами додаватимуть найпопу-
лярніший у Грузії гурт Mgzavrebi та 
переможниця «Євробачення-2004» 
Руслана. 

Також упродовж ночі в замку 
можна буде подивитися театралізо-
вані екскурсії, придворні ігрища, ли-
царські турніри, спробувати страв 
за давніми рецептами та скуштувати 
хмільних напоїв у середньовічній та-
верні «Веселий бурдюк».

— Такої кількості колективів з 
різних країн, які презентують давню 
культуру, в Луцькому замку ще не 
було, — підсумував міський голо-

ва Микола Романюк. — Орієнтовна 
вартість проекту — 600 тис. гривень, 
але це кошти інвестора, а не місько-
го бюджету. Всі моменти узгоджені, 
виконавці підтвердили свою участь. 
Наразі ще розглядається питання 
встановлення додатково біотуалетів. 

Ольга ЮЗЕПЧУК

Кожен другий пляж 
готовий приймати 
відпочивальників
Нині в Україні працює 505, або 44,8%, пляжів — 
475 на морському та 30 на річковому узбереж-
жях, повідомили в прес-службі МОЗ. Уже закрито 
вісім пляжів у АР Крим, Миколаївській, Одеській 
областях, решта ще не відкривались через непід-
готовленість до сезону та відсутність дозвільних 
документів. Наразі проводиться лабораторний 
контроль за якістю морської і річкової води. 

Алкоголь в Україні 
доступний 70% підлітків
В Україні 11% підлітків вважають алкоголь 
легкодоступним для себе. Кожен десятий під-
літок вважає легкодоступною марихуану. Про 
це заявила начальник управління громадського 
здоров’я Міністерства охорони здоров’я Алла 
Григоренко. З її слів, вживання алкоголю є 
доступним для кожного третього хлопця та 
кожної четвертої дівчини. Через відсутність 
контролю в цілому спиртне доступне 70% під-
літків.

У Луцьку задля зменшення ан-
тропогенного навантаження 

на атмосферне повітря стаціо-
нарними та пересувними джере-
лами проводиться акція «Чисте 
повітря». У період із 11 червня по 
11 липня на місцевих підприєм-
ствах при виїзді автомобільного 
транспорту на маршрут і на кін-
цевих зупинках маршрутних так-
сі, а також на вулицях міста буде 
здійснюватися виїзний контроль 

викидів відпрацьованих газів ав-
томобільного транспорту.

До переліку вулиць і про-
спектів для проведення контр-
олю викидів забруднювальних 
речовин від пересувних джерел 
увійшли: вулиці Володимирська, 
Дубнівська, Єршова, Ковельська, 
Конякіна, Львівська, Набережна, 
Паркова, Рівненська та проспекти 
Соборності й Відродження. Замі-
ри викидів забруднювальних ре-
човин автомобільного транспорту 
фіксуватимуться у відповідному 
акті. Потім здійснюватиметься 
лабораторний контроль якості по-
вітря у пунктах моніторингу та на 
маршрутних постах.

Під час проходження техніч-
ного контролю фізичним та юри-
дичним особам, які є власниками 
транспортних засобів чи експлу-
атують їх, будуть видавати талон 
перевірки токсичності викидів 
двигуна автомобіля встановленого 
зразка.

У фітобарі санаторію пригощають духмяним чаєм

У Луцьку відкрилась унікальна виставка 
дзвіночків

Нове обладнання для відновлення 
роботи м’язів та суглобів

У санаторії «Лісова пісня» відновлюють 
сили після інсультів і травм

«Ніч у Луцькому замку» «освітлюватимуть» запальні грузини 
та Руслана

13


