
Сказати сонячним літнім дням «До 
побачення» таки доведеться. Проте 
сумувати не варто, особливо якщо 
хороших вражень та емоцій стіль-
ки, що вистачить на всі осінньо-
зимові вечори. Приємно, що тепер 
цю просту істину добре розуміють 
не лише батьки, а й влада, адже 
питання належної організації такої 
роботи в кожному регіоні перебу-
ває на особливому контролі. Голова 
облдержадміністрації Борис Клім-
чук цього року ставив непросте 
завдання: стовідсотково оздорови-
ти дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування. І таки 
здійснив задумане.

Особливістю цьогорічної оздо-
ровчої кампанії стало широке за-
лучення позашкільних навчальних 
закладів, на базі яких працювали 
табори. Значну роботу в цьому на-
прямку на Волині проводить Центр 
туризму, спорту та екскурсій управ-
ління освіти і науки облдержадмі-
ністрації. Як повідомив директор 
установи Леонід Толстіхін, цього 
року специфіка оздоровлення дещо 
інша: на зміну наметовим таборам 
на волинських озерах (лише незна-
чна кількість діток мала можливість 
побувати на стаціонарній турба-

зі «Юний турист», що в с. Лище 
Луцького р-ну) прийшов хороший 
і цікавий відпочинок у таборі «Со-
нячний», що у с. Гаразджа Луцького 
р-ну. Посприяло цьому керівництво 
області, передавши у кінці минулого 
року приміщення закладу обласно-
му Центру туризму. 

Така турбота — не поодинокі 
приклади. Зокрема, Борис Клімчук 
перед відкриттям сезону відпочинку 
неодноразово наголошував, що від-
повідним чиновникам дав конкретні 
завдання, виконання яких особливо 
контролюватиме, бо не допустить, 
аби хтось «заробляв на дітях».

І сил та коштів не шкодували. 
Як повідомили у Центрі туризму, 
у тому ж таборі «Сонячний», де за 
півстоліття і будівлі, і обладнання 
добряче встигли зноситися, довело-
ся потрудитися на славу. Але вже у 
перші дні червня оновлене і дійсно 
сонячне приміщення гостинно від-
чинило двері дітворі. 

І на території закладу завирува-
ло життя: цікава та насичена різно-
манітними культурно-масовими та 
спортивно-туристичними заходами 
програма не давала школярам су-
мувати ні на мить. Крім змагань, 
веселих естафет, конкурсів, ігор і 
розваг, досвідчені інструктори Цен-

тру туризму проводили тренування 
та практичні заняття з орієнтування 
на місцевості, техніки пішохідного, 
водного, велосипедного туризму, 
топографічної підготовки, краєзнав-
чих досліджень і пошукової роботи. 
Під час перебування на відпочинку 
діти ходили у походи до Воротнів-
ського державного заказника, Во-
линського селекційно-насіннєвого 
центру та інших історичних і при-
родних об’єктів. Цікавими були 
пізнавальні екскурсії до Острозької 
академії, Дубенського замку, Тара-
канівського форту, Рівненського 
зоопарку. Справжній вибух емоцій 
і шквал оплесків отримав виступ 
камерного оркестру «Кантабіле» 
Волинської обласної філармонії на 
відкритій сцені табору. Учасники 
оркестру виконували шедеври сві-
тової музичної класики та укра-
їнські народні пісні. Назавжди 
запам’ятаються дітям і щоденні роз-
важальні заходи, зокрема свято Не-
птуна на березі озера, караоке в «Со-
нячному», веселі дискотеки, пісні 
біля вечірнього вогнища.

Отже, як повідомили у Центрі 

туризму, спорту та екскурсій управ-
ління освіти і науки облдержадмі-
ністрації, протягом трьох тематич-
них змін у таборах «Сонячний» та 
«Юний турист» було оздоровлено 
понад 450 дітей різних категорій: ту-
ристи-спортсмени, обдаровані (пе-
реможці обласних змагань, олімпіад, 
турнірів і конкурсів-захистів науко-
во-дослідницьких робіт), із мало-
забезпечених і багатодітних сімей. 
Одне слово, заплановане вдалося. 

— Коли ж узяти загалом, то оздо-
ровленням і відпочинком охоплено 
65232 дитини. Це гарна цифра. Якщо 
у відсотках — 53,9% від загальної 
кількості дітей шкільного віку. На-
голошу: такі результати — станом 
на 15 серпня цього року, — наво-
дить переконливі цифри начальник 
управління у справах сім’ї, молоді та 
спорту облдержадміністрації Галина 
Карнаухова. — Відпочивали дітки 
у місцевих, стаціонарних таборах і 
санаторіях, виїздили і за межі облас-
ті. Такі путівки отримали потерпілі 
внаслідок Чорнобильської катастро-
фи. Крім того,  путівки надавали Мі-
ністерство охорони здоров’я, Мініс-

терство соціальної політики.
Галина Йосипівна розповіла, що 

протягом літа працювало 616 табо-
рів відпочинку. Деякі дітки перебу-
вали тут цілодобово, дехто ж просто 
приїздив у окремі дні. Прихильники 
відпочинку на природі теж не були 
обділені: проводили час у наметових 
містечках. 

Звісно, у справі відпочинку 
без грошей не обійдешся. Але по-
зиція обласної влади у цьому пи-
танні чітка й однозначна: не можна 
економити на здоров’ї діток. Тож 
гроші знайшли. Фінансували оздо-
ровчі програми усім миром: кошти 
надходили з обласного, районних і 
міських бюджетів, Фонду соціально-
го страхування з тимчасової втрати 
працездатності. А завдяки вливан-
ням із держбюджету більше 600 ді-
ток змогли побувати у Міжнарод-
ному дитячому центрі «Артек», що в 
Криму, та дитячому центрі «Молода 
гвардія» (м. Одеса). Чимало школя-
рів, до речі, ще й досі ніжаться під 
теплим кримським та одеським сон-
цем. 

Світлана МАРИНЮК
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У день народження міста лучанам 
подарували сонячний годинник

Найбільша інтрига, що чека-
ла лучан у день народження 

міста, — відкриття сонячного го-
динника. Урочистості з цієї нагоди 
відбулися у центрі Луцька з учас-
тю міського голови Миколи Ро-
манюка. Мер висловив вдячність 
ініціаторам, спонсорам і нагоро-
див подяками тих, хто створив цю 
скульптуру: Анатолія Хлоп’ячого 
та Альберта Коморіна. 

Один із ініціаторів і спонсорів 
встановлення сонячного годин-
ника Олександр Лазорко привітав 
лучан із Днем міста й подякував 

міському голові, який відгукнувся 
на цю ідею. Слова вдячності луна-
ли й на адресу архітекторів і колек-
тиву студії ландшафтного дизайну 
«Флора-дизайн», які облаштували 
територію навколо скульптури.

Анатолій Хлоп’ячий розповів 
присутнім, що творчий колектив 
працював над створенням цього 
проекту більше року, а його дета-
лі виготовлені з каменю піщаника. 
Цікавою та промовистою є назва 
годинника — «Парад планет»: на 
ньому зображено планети соняч-
ної системи.

Українку назвали найгарнішою у світі заміжньою жінкою

Так тривало літо-2012 у дитячих таборах Волині

Здоров’я дітей — понад усе

На Волині змагались юні рятувальники зі всієї країни

13

З 23 по 29 серпня проходили ХІІ 
Всеукраїнські (VII Міжнародні)

змагання громадського дитячого 
руху «Школа безпеки». Вправність у 
рятуванні демонстрували команди з 
22 областей України, а також діти з 
Російської Федерації, Білорусі, Сло-
ваччини та Польщі. 

Честь Волині традиційно захи-
щала команда Ківерцівської район-
ної станції юних туристів, яка стала 
переможцем обласних змагань. Як 
зазначив тренер, цьогоріч коман-
да на 90% оновлена, тож виступали 
діти, які ще не мали досвіду участі в 
змаганнях такого рівня.

Заступник головного судді зма-
гань Юрій Тананайський розповів, 

що протягом шести днів юні ряту-
вальники показували вміння та на-
вички поведінки в екстремальних 
ситуаціях. Дітворі доводилося зма-
гатись і на воді, і в лісових масивах, 
і на висотних будівлях. Крім цього, 
демонстрували й уміння транспор-
тувати потерпілих із різними вида-
ми травм і надавати їм першу медич-
ну допомогу. 

Так, на одному з етапів юні ря-
тівники імітували порятунок лю-
дини з багатоповерхового будинку. 
Діти за допомогою спеціального 
спорядження діставалися на 9-ме-
трову висоту і спускали звідти по-
страждалого. І усе це на час.

Також на швидкість влаштову-
вали бойове розгортання й умовне 
гасіння пожежі, виносили потерпі-
лого з уявної зони техногенної аварії 
тощо.

Крім спортивних навантажень, 
учасники демонстрували ще й свої 
таланти. Так, представляли команду 
і власний регіон у конкурсі «Візитка» 
та змагались у створенні стінгазети. 

Ольга УРИНА

32-річна одеситка Анна Щапова виграла між-
народний конкурс краси для заміжніх жінок Mrs. 
Globe-2012, який відбувся в американському 
місті Палм-Спрінгс. На змагання, у якому обирали 
найкрасивішу заміжню жінку світу (проводиться 
щороку за підтримки Фонду захисту дітей і жінок від 
насильства в сім’ї), білявку делегував Національний 
комітет «Міс Україна-Південь».  «Анна стала пере-
можницею з другої спроби, — розповіла гендирек-
тор комітету Тетяна Савченко. — У 2011-му вона 
теж брала участь у цьому конкурсі, але безуспішно. 

Протягом року жінка багато над собою працювала 
та займалася благодійністю». А от у 2009 році доля 
посміхнулася Щаповій двічі: спочатку красуня удо-
стоїлась титулу «Пані Одеса», а згодом перемогла 
на Всеукраїнському фестивалі жіночої краси. Анна 
Щапова — ведуча на одеському телеканалі. Разом із 
чоловіком виховує двох доньок. Зараз жінка пробує 
себе в якості модельєра та подумує про те, щоб 
піти в політику. Також переможниця «Місіс світу» 
посилено працює над вокалом, танцями і вивчає 
англійську мову.


