
Минулого тижня з участю голів 
облради й облдержадміністрації 
урочисто проводжали волинських 
спортсменів, які візьмуть участь у 
XIV Параолімпійських іграх. Цього 
разу в Лондон вирушать Анатолій 
Шевчик та Олексій Гетун. Вони 
у складі національної збірної з 
футболу захищатимуть спортивну 
честь України. А підтримувати 
волинян у далекій Великобританії 
буде їхній наставник — заслуже-
ний працівник фізичної культури і 
спорту, заслужений тренер України 
Юрій Васильович Тимофєєв. 

Для Анатолія Шевчика участь 
у Параолімпійських іграх є не пер-
шою. Він уже два рази повертався з 
перемогою зі змагань такого рівня у 
2004-му та 2008-му роках. А от Олек-
сій Гетун їде вперше, однак зізнався, 
що впевнений у своїх силах і не хви-
люється, адже до участі у Параолім-
піаді готувався вісім років: це було 
його мрією, і от вона збувається.

Голова Волинського регіональ-
ного центру з фізичної культури та 
спорту інвалідів «Інваспорт» Во-
лодимир Гащин разом із Борисом 
Клімчуком вручили спортсменам 
український прапор, який побував 
на Параолімпійських іграх у Сіднеї, 
Афінах, Пекіні й інших містах із по-
передніми учасниками-волинянами. 
Пан Володимир зазначив, що уже 
вдесяте відправляє вихованців «Ін-

васпорту» на Параолімпіаду. 
Спортсменів привітав викону-

вач обов’язків голови наглядової 
ради благодійного фонду «Рідна 
Волинь» Андрій Іщик і вручив їм 
грошові винагороди, правда, скіль-
ки саме коштів, не зазначав. До речі, 
Борис Петрович зауважив, що відне-
давна він уже жодного стосунку до 
фонду не має, адже вийшов зі складу 
його засновників. 

А ще Борис Клімчук пообіцяв 
Анатолію Шевчику, який уже два 
рази був чемпіоном на Параолімпій-
ських іграх, квартиру, адже до сьо-
годні свого помешкання спортсмен, 
незважаючи на його досягнення 
перед Волинню й Україною, не має. 
Спортом Анатолій займається з 10 
років. Починав із дворового фут-
болу. А одного разу на чемпіонаті 
області судді змагань звернули на 
нього увагу та запропонували стати 
членом футбольної команди людей 
із особливими потребами. І от із 
2002 року хлопець займається цим 
видом спорту вже професійно.

17 серпня спортсмени та їхній 
тренер виїхали до Києва, де чоти-
ри дні тренувалися у складі збірної. 

Адже, за словами наставника, від-
повідного рівня і якості футбольні 
поля є тільки у Борисполі та в Євпа-
торії на базі параолімпійської підго-
товки, де й займаються спортсмени 
збірної України. А потім — до Лон-
дона, де 1 вересня відбудеться матч 
із командою США. 

Як зізнався тренер Юрій Тимо-
фєєв, найсерйознішими суперника-
ми для українців будуть росіяни та 
бразильці. На думку Юрія Васильо-
вича, це дві досить сильні команди. 

Людмила ШИШКО
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Таксисти впіймали водія, який утік із місця 
аварії

Свято відбудеться за підтримки 
кандидата в народні депутати 

України по виборчому округу №22 
Ігоря Петровича Палиці

У День міста, 25 серпня 2012 
року, управління культури Луць-
кої міськради, ВОГО «Асоціація 
«Оберіг мистецтва», мистецька 
студія «Оле-арт» і народний депу-
тат України Ігор Палиця запрошу-
ють усіх жителів і гостей нашого 
славного Луцька на свято сімей-
ного дозвілля — V Всеукраїнський 
фестиваль ковальства та флорис-
тики «Солом’яна птаха». 

В рамках дійства відбудеться 
виготовлення скульптурної ком-
позиції, яку прикрасять оберега-
ми майстри ковальської справи 
з усієї України. Відомі флористи 

створять птаху з сіна. Паралель-
но пройдуть майстер-класи, де 
кожен охочий спробує зробити 
виріб із металу або скульптуру з 
сіна. Учасниками можуть стати 
як професіонали, так і аматори, 
члени їхніх родин. Виготовлені на 
майстер-класах роботи учасники 
забиратимуть собі. Усіх, хто брати-
ме участь у майстер-класі, чекають 
подарунки.

Фестиваль відбуватиметься у 
Луцькому замку з 15.00 до 20.00 
години. Заявки на участь у заході 
просимо подавати в оргкомітет 
до 23 серпня за адресою: м. Луцьк, 
вул. Йова Конзелевича, 5, мис-
тецька студія «Оле-арт». Контак-
тний телефон: 050-135-45-36.

Оргкомітет

Велосипедистка з Луцька 
отримає стипендію від 
Президента
Спортсменка Олена Цьось отримуватиме іменну 
президентську стипендію. Відповідний указ підписав 
Президент України Віктор Янукович 20 серпня. 
Стипендію у обсязі п’ять тисяч гривень волинянці 
надали за те, що стала срібною призеркою у чемпі-
онаті Європи 2011 року з велосипедного спорту на 
треку. До слова, таку ж нагороду отримає її тренер 
Віктор Ковальов.

До Рівного з’їдуться 
найсильніші чоловіки 
України
26 серпня у Рівному в ТРЦ «Екватор» пройде 
перший етап чемпіонату України зі стронг-
мену, повідомив Василь Вірастюк. Також до 
Рівного приїдуть десять найсильніших спортс-
менів України, серед яких Володимир Рекша 
(м. Львів). Він цього року виборов звання най-
сильнішої людини України у ваговій категорії 
до 110 кг. 

Завдяки зусиллям двох луцьких 
таксистів водія-утікача було за-

тримано по гарячих слідах після 
скоєння наїзду на літню жінку.

Начальник управління Дер-
жавної автомобільної інспекції 
УМВС України у Волинській об-
ласті Володимир Гайовий розпо-
вів, що восьмого серпня після о 
22-ій годині 20 хвилин на бульва-
рі Дружби Народів, що у Луцьку, 
сталася аварія, у якій постраждала 
жінка 1947 року народження. Во-
дій, який збив пенсіонерку, втік із 
місця події. 

— Завдяки водіям таксі, які 
цей випадок бачили й оперативно 
спрацювали, зловмисника було 
затримано. Вони подзвонили у 
«швидку» та спільно з працівни-
ками державтоінспекції впіймали 

втікача, — розповів полковник Во-
лодимир Гайовий. 

На знак подяки двох таксистів, 
які працюють у службі «Морячок-
таксі», Юрія Редька та Павла Дени-
сюка, волинські даішники нагоро-
дили іменними годинниками та 
грамотами за виявлений героїзм і 
небайдужість до чужого горя.

— Це стане прикладом того, як 
треба виконувати свій громадян-
ський обов’язок. У нас були збори 
колективу, і ми маємо пропозицію 
до керівництва ДАІ, аби кожен ав-
томобіль таксі став позаштатним 
патрульним авто, — заявив гене-
ральний директор «Морячок-так-
сі» Олександр Кралюк.

З’ясувалася й та обставина, 
що жінка, яка постраждала у до-
рожньо-транспортній пригоді, із 
моменту аварії перебувала у реа-
німації, проте 16 серпня померла.

Ірина КОСТЮК

Юрій Тимофєєв, Олексій Гетун, Анатолій Шевчик (зліва направо)

Запрошуємо на фестиваль 
«Солом’яна птаха-2012»

Таксисти Юрій Редько... 

... та Павло Денисюк 
отримують нагороду

На Параолімпійські ігри до 
Лондона їде двоє волинян

Лучани спустилися у підземелля замку та костелу

13

Протягом літа в Луцьку діє акція 
«Екскурсоводи у відпустці», 

тематичні безкоштовні екскурсії 
проводять історики, краєзнавці, 
письменники, громадські діячі. Уже 
пройшло кілька цікавих екскурсій: 
«Луцький Єрусалим» (багатокуль-
турне місто), «Трагічні та героїчні 
сторінки Луцька у воєнні роки», 
«Середньовічний Луцьк», «Луцькі 
євреї», «Луцьк в об’єктиві» (кіно- і 
фотомистецтво), «Історія Луцького 
Хрестовоздвиженського братства», 
«Перебування Лесі Українки в Луць-
ку».

17 серпня відбувся новий захід 
для охочих пізнати своє місто. Екс-
курсію на тему «Підземелля Луць-
ка» провів директор ДП «Волинські 
старожитності» Олексій Златогор-
ський. Це був найчисленніший захід 
— охочих побачити луцькі підземел-
ля набралося до півтори сотні.

Лучани дізналися про розкопки 
в Луцькому замку, побували у церкві 

Івана Богослова ХІІ століття, де по-
милувалися старовинною цеглою, 
черепицею та кахлями. Церква Іоан-
на Богослова — перший християн-
ський храм Луцька, найдавніша спо-
руда на території Верхнього замку, 
яка частково збережена. Цей храм 
був соборним, класичного візантій-
ського стилю.

Затим екскурсанти перейшли 
до місця, де, ймовірно, проводили 
поховання розстріляних у Луць-
кій тюрмі у перші дні війни. Вияв-
ляється, у сквері, де раніше стояв 
пам’ятник Паші Савельєвій, у давні 
часи була церква святого Дмитра. У 
радянські часи тут велися розкопки, 
проте через те, що у 1941 році НКВС 
розстріляв у Луцькій тюрмі тисячі 
людей і сховав їхні тіла десь поблизу, 
розкопини були призупинені.

Найбільше ж манили підземелля 
під костелом Петра і Павла. Усеред-
ину заходили групам по 25 чоловік. 
Олексій Златогорський повідав, що, 

за легендою, з костелу був хід до зам-
ку, а також підземні ходи з’єднували 
Луцьк із навколишніми селами Ше-
пелем, Жидичином, Оликою. Під-
земелля мали три яруси в глибину, 
і саме тут таємничі єзуїти зберігали 
свою казну. 

Дослідження у підземеллях кос-
телу розпочалося у 1970-х роках. 
Було виявлено понад 50 приміщень 
із побутовими речами та знаряддя-
ми праці. Також під костелом вияв-
лено тюремний комплекс із крихіт-
ними камерами-одиночками. Ще у 
підземеллі були поховання відомих 
людей того часу, які зараз повністю 
зруйновані: останки лежать, звалені 
в купу, адже домовини з червоної 
міді здали на брухт іще у 50-х роках. 
У дні Другої світової війни у примі-
щеннях під костелом переховували-
ся від бомбардування, а в радянські 
часи підземелля пристосували під 
сховища для зберігання овочів. 

Ольга ЮЗЕПЧУК

 ДОВІДКА

Шевчик Анатолій Васильович 
народився 27 лютого 1984 року в 
с. Датинь на Ратнівщині. Закінчив 
Луцький інститут розвитку людини 
Університету «Україна» за спеціаль-
ностями: правознавство, фахівець 
фізичної реабілітації. Заслужений 
майстер спорту України (футбол се-
ред спортсменів із наслідками ДЦП). 
Дворазовий чемпіон Параолімпіад 
(2004, 2008 рр.), чемпіон Всесвітніх 
ігор ДЦП (2005), дворазовий чемпі-
он Європи, дворазовий бронзовий 
призер чемпіонатів світу.

 ДОВІДКА

Гетун Олексій Миколайович наро-
дився 22 березня 1982 року в селі 
Острожець Млинівського району 
Рівненської області. Закінчив Рів-
ненський інститут слов’янознавства 
за спеціальністю «менеджмент ор-
ганізацій (митної справи)». Майстер 
спорту України міжнародного класу 
(футбол серед спортсменів із на-
слідками ДЦП). Дворазовий чемпіон 
Європи, дворазовий бронзовий 
призер чемпіонатів світу.


