
У Львові 23-24 лютого проходив 
Всеукраїнський фестиваль пласто-
вої творчості «День пластуна-2013». 
Гасло цьогорічного заходу — «Роби 
неможливе!». Впродовж двох днів 
майже дві тисячі учасників, най-
молодшим із яких виповнилося 6-7 
років, змагалися та розважались у 
різноманітних конкурсах і забавах. 

Зі слів коменданта акції Яреми 
Духа, вперше «День пластуна» від-
бувся ще у 1992 році. Захід заснував 
курінь старшопластунів «Лісові чор-
ти». 

— Це швидше був такий собі 
жарт, бо тоді якраз розпався Союз, а 
популярним у радянські часи, як ві-
домо, було відзначення різноманіт-
них професійних свят, скажімо, Дня 
колгоспника, Дня металурга тощо, 
— розповів Ярема Дух. 

А тому «Лісові чорти» вирішили 
заснувати «професійне» свято для 
пластунів. 

— Спочатку це був скаутський 
ярмарок, де всі показували, в чому 
кращі, — додав комендант. 

Пізніше «День пластуна» пере-

форматувався в театральний кон-
курс, і з 2000-го набув сучасного ви-
гляду. Нині це великий мистецький 
фестиваль із постійними, як-от теа-
тральне й інтелектуальне змагання, 
та змінними конкурсами. 

— Цьогоріч «День пластуна» — 
це і стріт-арт, і кібер-турнір, і різно-
манітні ігрові активітети у цілому 
корпусі Погулянки, — каже Ярема 
Дух. 

Так, першого фестивального 
дня, 23 лютого, відбулось урочисте 
відкриття. 

— Тільки найуспішніші варті на-
слідування. Для мене велика честь 
вітати вас із Днем пластуна, — ска-
зав міський голова Львова Андрій 
Садовий. Також мер міста Лева по-
бажав молоді колись стати до керма 
влади в Україні. 

— Бажаю, щоб ви ставали до-
рослими, брали владу в країні в свої 
руки, і тоді Україна буде успішною, 
— зазначив він. 

Потім юнацтво пробувало своїх 
сил у різноманітних конкурсах. Зо-
крема, пластуни відіграли 33 виста-
ви у театральному змагу «Класика 

жанру», співали (пісенний конкурс 
«Твій формат») і танцювали (зма-
гання «Зірки твої, Погулянко!»), 
брали участь у конкурсах презен-
тацій («101 секунда») й інсталяцій 
(«Просто підсвітіть»), у кібер-турні-
рі «Пане полковнику», вправлялись 
у стріт-арті (змагання «Намалюй 
мені») та фотографії (фотоконкурс 
«Пласт — це…»). Цього дня відбу-
лися також інтелектуальний брейн-
ринг «Хто твій виховник?» і конкурс 
двійників «Ти хто такий?». Крім 
того, юні учасники проходили квест 
«Веселі ніжки», обирали Міс і Місте-
ра «Дня пластуна», грали у настільні 
ігри та влаштували снепшот (фото-
крос) «Два кольори». Ввечері всі ви-
танцьовували на запальній диско-
теці. 24 лютого, в неділю, пластуни 
відбули Службу Божу і причастили-
ся. Потім брали участь у фінальних 
іграх конкурсів та очікували на ре-
зультати змагань.  

 — «День пластуна» завжди 
запам’ятовується новими відкриття-
ми, враженнями, і в цьому його не-
повторність,  — зазначив Ярема Дух.

 Андрій ГЕРАСИМЧУК  
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Навесні у Луцьку влаштують яскраве 
вуличне в’язання 

Найчастіше дільничних міліціонерів 
викликають до сімейних дебоширів 

Рожищенський навчально-реа-
білітаційний центр для дітей із 

порушеннями опорно-рухового апа-
рату був одним із перших, де служба 
зайнятості встановила профорієнта-
ційний термінал — молодіжний ін-
тернет-портал, доступ до якого здій-
снюється через «тачскріни» (англ. 
touchscreen — сенсорний екран. — 
Авт.), розташовані у навчальних за-
кладах Волині. 

— Важливою складовою комп-
лексної реабілітації дітей із особли-
вими потребами є професійна реа-
білітація, — каже директор закладу 
Тетяна Козубович. — І від того, на 
якому рівні відбувається робота 
для професійного самовизначення 
діток, залежить, як вони соціалізу-
ються й адаптуються у суспільстві. 
Безумовно, в цій роботі нам допома-
гають районний і обласний центри 
зайнятості, профорієнтаційний тер-
мінал, звідки ми отримуємо найно-
вішу інформацію про професії, які 
доступні для наших вихованців. 

Як працює цей термінал і яку 
інформацію черпають із нього діти, 
«Відомості» мали змогу побачити 
під час профорієнтаційного уроку 
«Знайди себе у світі професій», який 
провела заступник начальника від-
ділу надання соціальних послуг Ро-
жищенського районного центру за-
йнятості Валентина Трачук. 

— Для нас велика радість, коли 
наші випускники приходять і пові-
домляють, де працюють, де навча-
ються, — пояснює Тетяна Козубо-

вич. — Із досвіду знаю: якщо дитина 
з особливими потребами влаштува-
лась у цьому житті й, окрім пенсії, 
отримує ще зарплату, то це свідчить 
не тільки про те, що вона матеріаль-
но забезпечена, а й про те, що вона 
самовизначилася, самоствердилася. 

Тетяна Володимирівна розпові-
ла, що у їхньому закладі професій-
но-трудове навчання починається з 
четвертого класу. Таким чином діти 
поступово вдосконалюють навики з 
трьох профілів: швейної та столяр-
ної справ і сільськогосподарської 
праці. 

— Сьогодні ми відчуваємо, що 
треба ці профілі поновити, вдоско-

налити, але для цього необхідне по-
кращення матеріальної бази, — каже 
директор. — Також плануємо вводи-
ти конкурентоспроможні профілі, 
скажімо, квітникарство, бджільни-
цтво й інші, щоб діти змогли себе 
реалізувати і влаштуватись. Півтора 
року тому я була на міжнародній 
конференції у Білорусі, і там мені 
дуже сподобався багатопрофільний 
напрямок, коли дитині дають не 
одну професію, а кілька суміжних, 
адже такий підхід забезпечує більшу 
ймовірність того, що дитина краще 
влаштується. 

Людмила ШИШКО

У Луцьку пройде турнір зі 
східних танців 
Міжнародний чемпіонат зі східного танцю за 
версією Ліги професіоналів Росії «Схід-Захід» 
відбудеться у Луцьку. Організатором заходу в 
облцентрі стала одна з місцевих шкіл східного 
танцю. На змагання, що відбудуться 1-3 березня в 
Палаці культури міста, завітають представники бе-
лідансу з України, Білорусі, Німеччини, Польщі та 
США. У рамках фестивалю майстер-класи лучанам 
даватимуть зірки східного танцю Аїда Богомоло-
ва, Олексій Рябошапка та Дар’я Міцкевич. 

У Луцьку працює 54 дільнич-
них інспектори (офіцери) та 

п’ятеро помічників. Фактично 
штат підрозділу дільничних ін-
спекторів у місті укомплектова-
ний, вакантною є лише одна по-
сада, ще кілька жінок-інспекторів 
перебувають у декретній відпуст-
ці. У різних районах міста функ-
ціонує дев’ять опорних пунктів. 
Про діяльність і проблеми служби 
дільничних на нараді у міськра-
ді розповів начальник міського 
управління УМВС Віталій Борт-
нюк. 

За словами Віталія Миколайо-
вича, наразі на профілактичному 
обліку стоїть 1742 особи: це раніше 
судимі, умовно засуджені, психічно 
хворі, сімейні дебошири. Загалом 
на одного інспектора припадає 80 
осіб, які мають проблеми з зако-
ном. Найбільше серед порушників 
під наглядом тих, хто вчиняє на-
сильство у сім’ї, — таких на обліку 
714. Із початку року до адміністра-
тивної відповідальності за сканда-
ли й побиття в родині притягнуто 
23 людини. Крім того, складено 
142 адмінпротоколи: з них 50 — за 
паління та розпивання алкоголю 
в громадських місцях, решта — за 
дрібне хуліганство, неправильне 
утримання собак, незаконну тор-
гівлю спиртними напоями. 

— Одна з нагальних проблем 
служби дільничних інспекторів 
— неналежне забезпечення орг-
технікою, — повідомив начальник 
міського управління міліції. — На 

всіх — тільки один службовий 
автомобіль, що значно знижує 
мобільність і оперативність реа-
гування. Потребують косметично-
го ремонту пункти на проспектах 
Відродження, Молоді та на вулиці 
Федорова. 

Для підрозділу дільничних ін-
спекторів характерна плинність: 
молоді спеціалісти приходять на 
службу, навчаються, набувають 
досвіду, і незабаром їх забирають 
в інші відділи — карний розшук, 
оперативні служби. 

Найчастіше до дільничних ін-
спекторів звертаються люди похи-
лого віку. Вони телефонують у мі-
ліцію, бо не можуть вийти з дому, 
розповідають, які мають скарги, й 
інспектор мусить приїхати на ви-
клик. Здебільшого, зауважує Віта-
лій Бортнюк, скарги несуттєві й не 
потребують втручання міліції. Та 
нерідко саме старенькі люди, осо-
бливі ті, хто мешкає сам, стають 
жертвами шахраїв: у них виманю-
ють гроші, крадуть цінні речі, про-
кручують афери з квартирами. 

Керівник управління міліції 
нагадав, що триває операція «Ві-
зит»: усім дільничним інспекторам 
видрукували візитні картки з їхні-
ми мобільними телефонами, годи-
нами і місцем прийому. Ці візитки 
роздають у районах при обході 
помешкань, у ЖЕКах, у маршрут-
ках. Таким чином дільничні мають 
стати ще ближчими до жителів 
Луцька. 

Ольга ЮЗЕПЧУК

Служба зайнятості допомагає дітям із особливими потребами 
визначитись у виборі професії 

Влітку в Львові запрацює Музей шоколаду

13

Міська влада Львова вирішила 
відкрити музей, присвячений 

солодощам. Під нього хочуть ви-
ділити п’ятиповерхову будівлю, в 
якій будуть представлені різні екс-
понати, серед яких — шоколадні 
скульптури, 200-кілограмовий лев 
і триметровий шоколадний годин-
ник. 

«Особливістю музею стане 

те, що кожен поверх буде розді-
лено на окремі зони, а експона-
тами виставки будуть уже відомі 
львів’янам і гостям міста величез-
ний 200-кілограмовий лев із брили 
шоколаду, галерея фестивальних 
левів, триметровий шоколадний 
годинник зі справжнім сонячним 
механізмом і різноманітні шоко-
ладні скульптури, створені най-
кращими львівськими митцями 
під час Свята шоколаду», — розпо-
вів директор Національного Свята 
шоколаду Андрій Сидор. 

Спеціально для юних відвід-
увачів буде відкрита «Дитяча шо-
коладна країна», де вони зможуть 
створити власну солодку скуль-
птуру. Заклад планують відкрити 
в червні. 

Також організатори хочуть 
увести раз на тиждень виставу 
«Шоколадного театру» і відкрити 
«Шоколадну фабрику». 

Три весняні події Луцька, які не 
можна пропустити, радить від-

відати сайт VisitLutsk. 
Першою такою подією в об-

лцентрі стане вуличне в’язання 
(англ. yarn-bombing). Це явище 
вуличної культури, що полягає в 
обв’язуванні елементів міських 
вулиць. Головною особливістю 
мистецтва є використання кольо-
рових ниток і тканин, а не фарб чи 
крейди. Мета проста — прикра-
сити громадські місця, зробити їх 
помітнішими. Тож уже в середині 
квітня яскравішими у Луцьку ста-
не кілька міських об’єктів. 

18-19 травня Луцький джаз-
клуб запрошує городян і гостей 
міста на міжнародний джазово-
фольковий фестиваль «Музичні 
діалоги». Треба зазначити, що це 
єдиний на Волині фестиваль, по-
кликаний сприяти розвитку етніч-
ної музики різних народів у поєд-
нанні з імпровізаційною музикою 
— джазом. 

Ще одне інтернаціональне му-

зичне дійство подарує травень — 
Міжнародний фестиваль «Стра-
вінський і Україна». Це єдиний 
фестиваль Волині, що пропагує 
класичну музику. Розпочнеться 
захід наприкінці травня і трива-
тиме до середини червня. Особли-
вістю святкування є гала-концерт 
на природі, що відбувається 17 
червня, в день народження Ігора 
Стравінського, біля садиби-музею 
композитора в Устилузі. 

Волинські лижники перемогли 
на чемпіонаті України 
Волинські спортсмени здобули золоті медалі на чем-
піонаті України з лижного туризму. У складі команди 
виступали досвідчені спортсмени: капітан Олександр 
Оришко (на фото), Микола Чабанчук, Максим Бонда-
рук, Тетяна Гись, Андрій Марчук, Іван Гаць і Світлана 
Шаповаленко. Протягом трьох днів лижники з Волині 
долали різні дистанції найвищого, п’ятого, класу склад-
ності. А на короткій дистанції першого дня Олександр 
Оришко став абсолютним чемпіоном в особистому 
заліку. 

Пластуни відзначили свій 
день фестивалем у Львові 


