
Для юних і талановитих, перемож-
ців міжнародних, всеукраїнських, 
обласних, міських олімпіад, кон-
курсів, фестивалів, спортивних зма-
гань, відмінників навчання, лідерів 
дитячих громадських організацій, 
народний депутат України Ігор 
Палиця організував відпочинок у 
дитячому спортивно-оздоровчому 
таборі «Буковель». Тут вони цікаво 
проводять час, знайомляться з 
ровесниками з інших шкіл, беруть 
участь у різноманітних конкурсах і 
змаганнях, змістовно відпочивають 
і набираються сил і здоров’я.

У першій групі, яка виїхала в 
«Буковель» комфортабельними ав-
тобусами 23 червня, були учні стар-
ших класів луцьких загальноосвітніх 
навчальних закладів №1, №3, №13, 
№22. Усього 95 юнаків і дівчат. Не-
щодавно школярі повернулися з від-
починку в Карпатах. Ми зустрілися з 
ними та педагогами, котрі супрово-
джували дітей, у Палаці учнівської 
молоді й почули захопливі відгуки, 
щирі та безпосередні розповіді. 

— У таборі «Буковель» я був у 
першому загоні, який називався 
«Хортиця», — каже учень загально-
освітньої школи №13, відмінник, 
призер всеукраїнських олімпіад із 
географії та історії Назар Дубина, —
Нам сподобалася така козацька на-
зва. Хоч були діти з різних шкіл, але 
всі відразу здружилися. Хороші умо-
ви проживання і харчування. Ціка-
вим був похід у гори. Йшов уперше, 
але було легко, одержував справжню 
насолоду від чудової природи. Я за-
ймаюся музикою, і була можливість 
виступити на конкурсі «Буковель 
має талант!».

— Я була в багатьох таборах 
України. Але «Буковель» мені сподо-
бався найбільше, — розповідає уче-
ниця загальноосвітньої школи №22 
Юля Макарчук. — Дуже хороші во-
жаті. Ми працювали в гуртках, учи-
лися танцювати хіп-хоп, каталися на 

велосипедах. Я займаюся спортив-
ним орієнтуванням, брала участь у 
багатьох змаганнях і не раз була в 
горах. Але тепер враження особливі. 
Я хочу ще раз у «Буковель»! 

Додамо, що Юля перейшла в 
дев’ятий клас, відмінниця навчан-
ня, переможець міського конкурсу 
«Учень року-2012», IV обласних зма-
гань із паркового орієнтування, тех-
ніки пішохідного туризму «Спорт 
для всіх — запорука здоров’я» та 
відкритого чемпіонату України се-
ред учнівської молоді зі спортивно-
го орієнтування на середніх дистан-
ціях.

— Раніше я бувала у зимовому 
Буковелі. Це здорово! — ділиться 
своїми враженнями призер між-
народного конкурсу з української 
мови та літератури ім. Петра Яцика, 

учениця спеціалізованої загально-
освітньої школи №1 Аня Пукля. — 
Але не сподівалася, що він такий 
прекрасний улітку. В таборі все було 
чудово, відмінні умови. Відпочинок 
дуже активний, ми кожної хвилини 
знали, чим будемо займатися. 

— Нас дуже гарно зустріли вожа-
ті. Кожного ранку бігали на руханку, 
розминали м’язи, щоб активно про-
водити весь день. Ми могли про-
явити свій креатив, запропонувати 
цікаві ідеї, — оповідає Оля Хіняєва, 
учениця спеціалізованої загальноос-
вітньої школи №1, відмінниця, при-
зер і переможець кількох олімпіад із 
біології та психології. — Дуже сподо-
балися тематичні дискотеки. Одного 
вечора музика в стилі ретро, іншого 
— сучасні пісні. 

— Це було моє найкраще літо! — 

стверджує Даринка Зубчук із школи 
№1, стипендіат конкурсу «Нові іме-
на України», активна учасниця ху-
дожньої самодіяльності.

Своїми враженнями поділилися 
також учителька, яка супроводжу-
вала дітей, Інна Криштопчик, учні 
Віктор Воляник, Юля Макарчук, 
Марія Трофимчук, Анастасія Галяс, 
Юля Гаврилюк та інші.

У перші дні після приїзду раптом 
задощило. Але діти були здивовані, 
коли побачили у небі над горами дві 
яскраві веселки — одна над другою. 
Як знову стала сонячна погода, вони 
придумали вірш:

Дощу в Буковелі не буде віднині,
Бо тут побували діти з Волині.
Різноманітні конкурси, тема-

тичні дискотеки, походи в гори, 
прогулянки на велосипедах — усе 
залишиться в пам’яті прекрасни-
ми спогадами про літо. Ліпили з 
полімерної глини сувеніри. Фото-
графували краєвиди Карпат. Брали 
участь у конкурсі «Буковель має та-
ланти». Навіть виготовили емблему 
«Буковеля». На ній зображено серце 
в обіймах веселки, а з іншого боку 
— людська рука, яка тримає симво-
лічну планету Буковель із її мешкан-
цями. Діти влучно зауважили, що це 
рука Ігоря Петровича. 

Автори емблеми: переможець 
міських конкурсів декоративно-
прикладного мистецтва, призер 
міських олімпіад із хімії та україн-
ської мови Людмила Яручик і Дми-
тро Гончарук, переможець ІІІ облас-
ної учнівської наукової конференції 
«Інтелектуальний потенціал молоді 
як фактор стратегічного розвитку 
суспільства».

На День Конституції України всі 
вихователі прийшли у вишитих со-
рочках. Їх підтримали також діти, 
котрі мали вишиванки з собою. По-
тім був конкурс, кожен загін пред-
ставляв якусь країну. А ввечері ще й 
виконувалися танці різних народів.

— Перед від’їздом ми написали 

листи вдячності вихователям, ди-
ректору — всім, хто сприяв нашому 
перебуванню у таборі. Але насампе-
ред ми безмежно вдячні народному 
депутату України Ігорю Палиці за 
те, що він організував за власні ко-
шти такий прекрасний відпочинок 
для обдарованих школярів, — каже 
заступник директора ЛНВК «ЗОШ 
І-ІІІ ступенів №22 — ліцей» Тамара 
Цвігун, яка супроводжувала дітей. 
— Кожен, хто відзначився якимись 
здібностями, міг їх проявити і в та-
борі. Ці діти справді були варті того, 
щоб так гарно провести час. Це був 
змістовний, творчий, надзвичайно 
цікавий відпочинок.

Переглядаю списки учнів чо-
тирьох шкіл, які їздили у Буковель. 
Їхні батьки переважно робітники 
луцьких підприємств, будівельни-
ки, фармацевти, медичні праців-
ники, вчителі, дрібні підприємці. 
Одне слово, звичайні трударі нашо-
го славного міста. Хочеться сказати 
просто: вони можуть пишатися сво-
їми дітьми.

— Дивлячись на щасливі облич-
чя цих юнаків і дівчат, слухаючи їхні 
чудові розповіді, хочу передати від 
їх імені велику подяку Ігорю Петро-
вичу Палиці, — каже головний спе-
ціаліст управління освіти Луцької 
міської ради Людмила Клиш. — За 
його сприяння протягом літнього 
сезону в спортивно-оздоровчому 
таборі «Буковель» планується оздо-
ровити більш як 750 дітей із різних 
шкіл Луцька. Це щедрий і гарний по-
дарунок юним талантам за їхні успі-
хи у навчанні, науково-пізнавальній 
діяльності, громадському молодіж-
ному житті, художній самодіяльнос-
ті, спорті. 

Кожен, хто побував у таборі, 
впевнений: потрібно бути працьо-
витим, наполегливим, провадити 
здоровий спосіб життя — і тебе по-
мітять, і ти досягнеш успіхів!

Христина КАМІНЧУК
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Події

Луцьким наркоманам у 
середньому 20-27 років
Середній вік наркозалежних осіб у Луцьку 
становить 20-27 років. Про це розповів виконувач 
обов’язків начальника відділу боротьби з 
незаконним обігом наркотиків Луцького 
міськвідділу міліції Володимир Склезь. Нині в 
обласному центрі переважають такі наркотичні 
засоби, як канабіс (марихуана) та амфетаміни. 
На оперативному обліку ВБНОН перебуває 826 
осіб, із них: 537 наркозалежних і 133 споживачі 
наркотичних речовин.

Зерновим посівам загрожує 
нігерійський шкідник
Державні інспектори з карантину рослин виявили 
живого чотириплямового зерноїда в посилці, яка 
надійшла в Україну з Нігерії. Як повідомляє «Голос.
UA», цей карантинний шкідник спричиняє значні 
втрати сільгосппродукції, особливо продовольчих 
запасів. Зерноїд прибув у коробці з квасолею вагою 
10,5 кг, яка мала надійти на адресу приватника з 
Києва.

Відпочинок на Світязі: елітні будинки та занедбані пляжі
Для багатьох волинян літо — не 
літо, якщо бодай раз не побувати 
на Світязі. Хтось вибирається на 
волинську перлину на всю відпуст-
ку, а комусь достатньо і вихідних. 
Умовами та вартістю проживання 
на Світязі цьогоріч цікавилися 
«Відомості».

Починаємо мандрівку з пансіо-
нату «Шацькі озера». Вибір житла 
тут — на будь-який гаманець. Так, 
літні будиночки, збудовані ще в да-
лекі радянські часи, обійдуться у 60 
гривень із особи за добу. Умов тут 
жодних: старенькі меблі, ні вбираль-
ні, ні кухонного приладдя. Санвузол 
— вуличний, розрахований на усіх 
мешканців такого житла, так само 
й душові. А от проживання у но-
веньких літніх будинках, зведених 
лише кілька років тому, обійдеться 
в 200 гривень із особи. Але тут уже 
є санвузол, телевізор, симпатичний 
ремонт, гарні меблі. У «Шацьких 
озерах» є й стаціонарні корпуси, там 
проживання в стандартному номері 
коштуватиме 120 гривень із носа, 
двокімнатний люкс — 200 гривень із 
людини. Окремо потрібно сплатити 
вартість харчувань у місцевій їдаль-
ні, а це 100 гривень у день. Одна з 
основних причин, чому туристи се-
ляться саме в пансіонаті — до пляжу 
рукою подати. Але ця вигода має дві 
сторони, адже на пляжі пансіонату 
і вдень, і вночі купа гамірних від-
почивальників, тож цей варіант на-
вряд підійде любителям тихого від-
починку. 

Вихід для тих, хто хоче відпо-
чити без зайвого галасу, — приватні 
садиби та котеджі, яких чимало за 

територією пансіонату. Є тут варіан-
ти і для простого люду, і для «віпів». 
Наприклад, за 80 гривень із особи 
можна поселитись у симпатичному 
будиночку на хуторі посеред сосно-
вого лісу. В кімнаті косметичний ре-
монт, ліжка, стіл і стільці, тумбочка, 
дзеркало, вентилятор, холодильник, 
електроплита. Біля кожного буди-
ночка відкриті веранди, де можна 
приготувати їжу, а також альтан-
ки. На подвір’ї є гойдалки, місця 
для вогнища. Душові та вбиральня 
спільні для усіх. До пляжу — 15 хви-
лин пішки.

Зовсім поруч розташована елітна 
міні-база відпочинку. Всі будиночки 
з дерева, подвір’я з елементами са-
дового дизайну, є лавки, гойдалки, 
ставочок. Стандартний двомісний 
номер тут коштуватиме 400 гривень. 
Але це уже «повний фарш»: новень-
кі меблі, санвузол, телевізор, холо-
дильник. Двокімнатний напівлюкс 
обійдеться у 500 гривень за добу. 
Також є можливість винайняти ці-
лий котедж із окремим подвір’ям. 
Шикарний будинок із трьома спаль-
нями коштуватиме 2400 гривень за 
добу.

Якими б крутими не були умови 
проживання, користуватись одна-
ково доведеться загальним пляжем, 
найчастіше тим, що при пансіо-
наті «Шацькі озера». Він виглядає 
більш-менш доглянутим: викошена 
трава, є лавки, парасольки, гойдал-
ки та спеціальне місце для купання 
дітвори. На території всього пляжу 
стоять урни для сміття, щоправда, 
під вечір непотріб із них уже виси-
пається, а прибирають аж близько 
12-ї години наступного дня. Також є 

на пляжі туалети й роздягальні.
Ті, хто лінується самостійно го-

тувати їсти, можуть замовити три-
разове харчування в їдальні пан-
сіонату за 100 гривень. Щоправда, 
робити це потрібно заздалегідь. 
Також поїсти можна й у кафе не-
подалік пляжу. Порція борщу ко-
штуватиме 9,5 гривні, картопляне 
пюре — 11,7, овочевий салат — 12,7. 
Також є кілька контейнерів із різно-
манітним фаст-фудом і розливними 
напоями. Крім цього, підгодовують 
відпочивальників і місцеві жителі. 
Без упину вони курсують пляжем із 
величезними коробками, пропону-
ючи пончики та трубочки по п’ять 
гривень, а також вареники по 15 
гривень за порцію.

З розваг — надувні гірки та ба-
тути для малечі, є можливість узяти 
в оренду катамарани та човни, при 
пансіонаті є кінозал, а також нічний 
клуб.

Любителям дикого відпочинку 
теж є де притулитись, адже навко-
ло озера розташовані три намето-
вих містечка: на урочищі «Гряда», 
поблизу села Пульмо, неподалік 
пансіонату «Шацькі озера». Аби ді-
знатися, що там і як, ми завітали в 
останнє, яке має назву «Незабуд-
ка». В’їзд до рекреаційного пункту 
платний: автомобіль — 10 гривень, 
мікроавтобус — 15 гривень, автобус 
— 25 гривень. Встановлення намету 
обійдеться у 10-15 гривень за добу.

— На території містечка є кілька 
вбиралень, колонки, щоби набрати 
воду, спеціальні місця для сміття, 
вночі все освітлюється, — каже май-
стер лісу Петро Парфенюк, який ви-
конує тут роботу адміністратора.

У містечка є свій пляж. Дрова на 
території заготовляти заборонено. Їх 
привозить місцеве населення. Якщо 
пощастить, то за 20 гривень можна й 
цілий мішок вторгувати. Кафе і ма-

газинів у самій «Назабудці» немає, 
проте вони є в приватному секторі 
зовсім поруч. Намети можна взяти в 
оренду — 10 гривень за добу. 

Традиційно чимало люду при-
їздить на відпочинок у саме село 
Світязь. Найдешевші помешкання 
на краю села. Так, проживання у 
двомісних кімнатах обійдеться в 40 
гривень із особи за добу. За ці кошти 
ви отримуєте душ із постійною га-
рячою водою, спільні для мешканців 
кількох кімнат кухню та вбиральню. 
До пляжу — більше як півтора кіло-
метра. Такі ж умови, але навпроти 
озера коштуватимуть удвічі дорож-
че. Якщо ж відмовитися від гарячого 
душу та кухні, то можна вкластись у 
60 гривень. 

Звісно, в селі Світязь теж виста-
чає шикарних котеджів. Проживан-
ня в новеньких вишуканих садибах 
вартує в середньому 150 гривень за 
особу в добу, при цьому в кімнаті усі 
зручності — від вбиральні до супут-
никового ТБ. Оренда цілого котеджу 
— від 1500 гривень за день.

Пляж у центрі населеного пунк-
ту, м’яко кажучи, занедбаний. Тут 
не скрізь викошена трава, зарості 
очерету, не знайшлося жодного ту-
алету, брудні роздягальні, не виста-
чає смітників, тому різний непотріб 
валяється на прибережній території. 
Зате є безліч розваг: різного роду на-
дувні гірки, батути, оренда човнів, 
катамаранів, велосипедів. Похарчу-
ватися можна у кількох кафе, роз-
ташованих обабіч головної дороги, 
також можна замовити піцу з до-
ставкою на дім.

Ольга УРИНА
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Школярі з Луцька відпочивають у Буковелі 
за сприяння народного депутата України Ігоря Палиці


