
Відомості.інфо

№34 (674)

22 - 28 серпня 2013 року

http://www.vidomosti.info/

Життя

На Волині одружуються і після 60 років 

Кури-ліліпути для краси і користі

22 СЕРПНЯ, ЧЕТВЕР 
11.30 Виставка робіт члена Національної 
спілки художників України Зіновії Рубан 

Арт-галерея «Луцьк» 

23 СЕРПНЯ, П’ЯТНИЦЯ
День Державного Прапора України 
09.00 Урочисте підняття Державного Пра-
пора України та прапора міста Луцька 

Луцька міська рада 

10.00 «Мистецька вулиця» 
вул. Лесі Українки

14.00 Урочисті збори та святковий кон-
церт із нагоди 22-ї річниці Незалежності  
України 

Волинський музично-драматичний 
театр імені Т. Г. Шевченка 

24 СЕРПНЯ, СУБОТА 
День Незалежності України 
09.30 Старт Міжнародного авторалі 
інвалідів-візочників «Дорогами Волині» 

Площа біля пам’ятника Т. Г. Шевченку

10.00 Вітання керівництва області й міс-
та. Урочиста хода та покладання квітів 
до пам’ятників і пам’ятних знаків 

Київський майдан — пр-т Волі — 
Театральний майдан

10.00 «Мистецька вулиця». Виступи 
фольклорних колективів 

Театральний майдан — вул. Лесі 
Українки

11.30 Громадська акція «Українська ви-
шиванка» 

Театральний майдан
12.00 Масовий велопробіг вулицями 
міста 
12.00 Показ художнього фільму «Клей-
ноди Гетьмана» 

Волинська обласна філармонія

14.00 Мистецьке дійство «У Луцькому 
замку» 

Луцький замок

14.00–22.00 Молодіжний фестиваль 
«Луцьк Європейський». У програмі: ви-
ступи молодих рок-гуртів, рок-концерт. 
Змагання на спортивних снарядах, вста-
новлення рекорду з набивання м’яча, 
для дітей — конкурс малюнків та ін. 

Центральний парк 

15.00 «СтудМіс Волинь» — конкурс 
краси, кмітливості, таланту 

Театральний майдан

16.00 Міжнародна товариська зустріч із 
футболу між ветеранськими командами 
міст Бреста (Білорусь) і Луцька 

стадіон «Авангард»

18.00 Святковий концерт «З Україною 
в серці» 

Театральний майдан

22.00 Святковий феєрверк 
Центральний парк

25 СЕРПНЯ, НЕДІЛЯ 
День міста Луцька 
10.00 «Мистецька вулиця». Виступи 
фольклорних  колективів 

Театральний майдан

10.00 Урочиста академія з нагоди Дня 
міста 

Театральний майдан

11.30 Показові виступи кінноспортивно-
го театру «Поділля» та кінноспортивної 
школи з конкуру (подолання перешкод) 

стадіон Центрального парку 

12.00 Свято квітів «Луцьк квітучий» 
Центральний парк  

12.00 Міжнародний відкритий чемпі-
онат із швидкісного складання кубика 
Рубіка Lutskopen 2013 

Театральний майдан

12.00 Концерт «Пісенна фієста: Рів-
не — Луцьк» 

Центральний парк 

12.00–22.00 Молодіжний фестиваль 
«Луцьк Європейський». У програмі: 
виступи молодих виконавців, караоке, 
брейк-данс, паркур, вогняне шоу. А 
також — Urban Fest (велотріал, графіті, 
скейтинг), виставка «живих скульптур», 
«Алея закоханих». 
 Центральний парк 

15.00 Фестиваль дзвонарного мистецтва 
«Благовіст Волині» 

Луцький замок

16.00 Чеські пивні забави з участю гур-
тів «Мед Хедс», «Мандри», «ФлайzZzа», 
«Врода» 

Театральний майдан

17.00 Святковий концерт 
Майданчик біля Палацу урочистих по-
дій, майданчик у мікрорайоні ЛПЗ — бі-
бліотека-філія №7, Будинок культури 
мікрорайону «Теремно», 40-й мікрорайон 
— вул. Конякіна, мікрорайон «Вересневе»

18.00 Показові виступи кікбоксерів 
Центральний парк 

21.55 Вітання Луцького міського голови 
Театральний майдан

22.00 Святковий феєрверк 
Центральний парк

На Рівненщині лісник помер 
від укусів шершнів 
У селі Хиночі Володимирецького району, що на 
Рівненщині, шершні до смерті закусали лісника. Про 
це повідомили в прес-службі Головного управління 
МНС у Рівненській області. Чоловік пішов оглядати 
лісове господарство. Там на нього напав рій шершнів, 
від укусів яких він помер. За даними прес-служби, 
наприкінці минулого тижня рятувальники двічі ви-
їздили, щоб надати допомогу людям у знешкодженні 
агресивних шершнів. 

Цих декоративних карликових ку-
рочок іще називають бентамками. А 
живуть вони у господарстві Галини 
Барщевської з Заріччя Володимир-
Волинського району. 

Бентамки — мініатюрні «копії» 
відомих великих порід курей, навіть 
звуться однаково — «бійцівські» та 
«кохінхінські». Хоч і маленькі, зате 
мають гордовитий погляд, гострий 
зір і слух, різнокольорове пір’я, їдять 
небагато, їхнє м’ясо і яйця за сма-
ком, як перепелині, а півні співають-
переливаються, мов дзвіночки. 

У дворі Барщевських серед іншої 
живності не походжають, а бігають 
верткі пістряві птахи. Жінка каже, 
що знайшла собі розраду на пенсії. 
Тепер доглядає не лише за квітами, 
які цвітуть під вікнами її будинку, а 
й за декоративними курочками. До-
помагає їй у цьому внук Саша, який, 
як і бабуся, тішиться птицею з різно-
кольоровим пір’ям (на фото). 

— Кілька років тому мені захоті-
лося мати декоративних півника та 
курочку: побачила бентамок у зна-
йомих, — каже Галина Іванівна. — 
Думала, куплю і буду ними тішитися, 
бо ж такі гарні! А вони потомством 
нагородили. Курочка заховала яйця 
у сіні, а восени десь пропала. Ми всі 
кутки обшукали і таки її знайшли. 
Привела нам восьмеро курчат. Над-
ворі пізня осінь, але пташата холодів 
не злякались і всі вигодувались. А 
який наш когутик голосистий і во-
йовничий! На весь двір кукурікає, 
переспівуючи своїх більших роди-
чів. Буває, чубиться з великими пів-
нями, охороняючи своє потомство. 

— Ціп-ціп-ціп! — кличе птицю. 
Мить — і пістряві ліліпути просто з 
рук дзьобають зерно, штовхаються, 
намагаючись дістатись до долоні. 
Вони майже ручні, не зважають на 
мене, стрибають і пурхають. 

— Бентамок розводити вигід-
но, — продовжує господиня. — Бо 
кормів з’їдають набагато менше, ніж 
звичайні кури. І несуться не гірше 
— за рік до ста яєць, а якщо подба-
ти про спеціальне годування, то цю 
цифру можна подвоїти. Яйця трохи 
менші, ніж у звичайних порід, але 
невеликий розмір компенсується 
смаком і поживністю, бо вони, як і 
м’ясо (важить птиця до кілограма), 
прирівнюються до перепелиних. 

Ще бентамки не тільки добрі не-
сучки, а й турботливі мами-квочки. 
Кури несуться з семи-восьми міся-
ців, а сідають на яйця три рази у рік. 
Господарі підкладають під мініатюр-
ну квоктуху сім-вісім великих яєць 
(але не більше) інших порід. Навіть 
індиків висиджують. А ось курча-
та-ліліпути з’являються на день-два 
раніше, ніж із яєць курей інших по-
рід. Вони рухливі, добре ростуть. До 
кормів зовсім не вибагливі. 

— Бувало, що лишається якась 
страва зі столу, то вони чисто все 
з’їдають, — розповідає Галина Іва-
нівна. — Дуже люблять молоко. Як 
іду доїти козу, то вже знають і біжать 
за мною. Ще їм даю кисляк, кукуру-
дзу, пшеницю, соняшникове насіння. 
Влітку мої чубатурочки з задоволен-
ням ласують черв’яками, яких ви-
шукують під кущами, щойно випаде 
дощ. Ми своїх бентамок випускаємо 
у сад і на город, бо великої шкоди не 
роблять, зате знищують слимаків і 

різних комах, що дошкуляють рос-
линам. А нещодавно подивували ще 
більше, бо, виявляється, полюють і 
на колорадських жуків — не їдять їх, 
але дзьобають. Можна загородити 
для них сіткою невелику територію, 
постійно змінюючи місце. 

Хочу більше дізнатися про ку-
рей-ліліпутів, тому Сашко ділиться 
інформацією, яку зібрав про своїх 
улюбленців. Виявляється, їх розво-
дили ще фараони, а одомашнили в 
Індії понад п’ять тисяч років тому. 
Зображення бентамок є на гробни-
цях, які зводили у сьомому-вось-
мому столітті до нашої ери. Про 
цю птицю писали римський учений 
Пліній Старший, французький нату-
раліст Ж. Бюффон, а відомий росій-
ський птахівник І. Абозін казав, що 
її перо вирізняється незвичайною 
красою і яскравістю. 

У першому довіднику з птахів-
ництва «Пташиний двір», видано-
му в Росії у 1774 році, його автор, 
почесний член Російської академії 
наук Г. Теплов, описує маленьких 
курочок-корольків, що прикрашали 
парки багатих людей. 

Одна з найкрасивіших порід 
бентамок — бійцівські. Вперше ці 
птахи з’явилися в Англії. Вони від-
різняються від інших порід різно-
манітним кольоровим оперенням, 
а за формою тіла є точною, хоч і 
мініатюрною, копією звичайних 
бійцівських курей. Однак багато 
століть бентамки вважалися тільки 
декоративними птахами — їх три-
мали більше задля розваги чи краси. 
І лише в останні десятиліття люди 
зрозуміли, як вигідно їх розводити. 

Ще Галина Іванівна розповіла 
про випадок, який підтверджує її 
любов до пернатих. Якось ішла до-
дому через парк «Слов’янський» і 
побачила підбитого голуба. Птах не 
міг злетіти і сидів на місці. Два тиж-
ні Барщевські лікували та відгодову-
вали поранену птицю, масажували 
лапи, а зранений бік зцілили маззю. 
Голуб їв із свійською птицею, а вони 
його не відганяли. Мабуть, чекав, 
коли повністю одужає, бо, як виліку-
вався, полетів у небо. Прощаючись, 
зробив кілька кіл над будинком сво-
їх рятівників. 

Тетяна АДАМОВИЧ, 
Володимир-Волинський район 

Юнацький чемпіонат Європи з баскетболу 
виграла збірна Іспанії 

13

Турнір, який пройшов у Києві, 
запалив нові світові зірки. «Я 

вітаю переможців і дякую всім 
учасникам і глядачам змагань за 
створення яскравого спортивно-
го свята європейського масшта-
бу, — сказав віце-прем’єр-міністр 
України Олександр Вілкул. — Київ 
показав високий рівень підготов-
ки турніру, який став, за оцінкою 
керівництва ФІБА-Європа, най-
кращим чемпіонатом в історії про-
ведення таких змагань». 

Нагороду «Найкраща команда 
турніру» отримали п’ятеро гравців 
різних збірних: №4 збірної Сербії 
Стефан Пено, №10 збірної України 
Святослав Михайлюк, №6 збірної 
Іспанії Хав’єр Лопез Аростего, №7 
збірної Сербії Мілош Глішич і №14 
збірної Греції Георгіус Папаганіс. 

«Найціннішим гравцем тур-
ніру» став гравець збірної Сербії 
Стефан Пено. Нагороду йому вру-

чив президент Федерації баскетбо-
лу України Олександр Волков. 

У номінації «За чесну гру» (Fair 
Play) нагороди з рук золотого при-
зера Олімпійських ігор, легенди 
українського баскетболу Анатолія 
Поливоди отримала команда Ту-
реччини. Бронзові медалі чемпіо-
нату дісталися грекам. Срібними 
ж нагороджено команду Сербії. 

Золоті медалі переможцям 
змагання, збірній Іспанії, вручив 
Олександр Вілкул. Разом із Камі-
лом Новаком вони також вручили 
капітану іспанців кубок турніру. 

Віце-прем’єр відзначив висо-
кий індивідуальний рівень гри 
українських спортсменів та їхній 
командний дух. Він також під-
креслив, що проведення юнацько-
го чемпіонату — цінний досвід для 
України, який дуже знадобиться 
при підготовці до Євробаске-
ту-2015. 

За шість місяців цього року на 
Волині зареєстровано 2676 

шлюбів, а це на 303, або 12,8%, 
більше, ніж за відповідний пері-
од торік. Переважають молодята, 
які побралися вперше. Про це по-
відомили в Головному управлінні 
статистики у Волинській області. 

Крім співвітчизників, своєю 
«половинкою» волинянок обрали 
іноземці, серед яких 49 громадян 
країн Європи, дев’ять — Азії, по 
три — Америки й Африки. 

Натомість свою долю з чоло-

віками з Волині пов’язало вісім 
громадянок Росії, шість — Біло-
русі, дві — Молдови, по одній — 
Латвії, Мальти, Польщі й Узбе-
кистану. 

Середній вік жінок, які пішли 
під вінець, становить 26 років, а 
чоловіків — 29. 

Серед наречених було 69, 
які узаконили стосунки у віці до 
18 років (62 дівчини та сім юнаків). 
Поряд із тим вирішили поєднати 
свої долі 17 жінок і 25 чоловіків у 
віці від 60 років. 

На Волині не дотримуються 
правил полювання 
Незважаючи на те, що сезон полювання тільки-но 
розпочався, на Волині працівники державної лісової 
охорони вже склали 45 протоколів про порушення 
правил полювання та два — про порушення правил 
пожежної безпеки у лісі. Всього на території області 
працює більше шістдесяти рейдових бригад у складі 
лісників, працівників ДСНС і екологів. 

До Дня Незалежності України в 
«Мистецькому арсеналі» від-

крилася незвичайна експозиція. 
Тут презентовано два десятки уні-
кальних чотириметрових «Диво-
птахів». 

Величезні скульптури були ви-

готовлені в Дніпропетровську, а 
потім вручну розписані народни-
ми майстрами в різних куточках 
України. У День Незалежності, 
24 серпня, в рамках ювілейного, 
п’ятого, фестивалю «Парад виши-
ванок» їх зможуть побачити всі 
охочі. Казкові птиці, кожна з яких 
важить близько 80 кг, стануть ро-
дзинкою святкової ходи. 

Призовий фонд у 300 тисяч 
гривень розділять між чотирма 
містами-переможцями в таких 
номінаціях: «Краща вишиванка», 
«Найбільша делегація», «Краща 
«Диво-птиця», «Найяскравіша 
презентація міста». Визначати но-
мінантів будуть: Ольга Сумська, 
Олег Скрипка, Ніна Матвієнко, 
Юрій Рибчинський, Анжеліка Руд-
ницька й інші. 

Місто, яке краще за інших пре-
зентує себе на карнавальній ході, 
буде удостоєне ексклюзивного 
кубка. Нагорода виготовлена кра-
щими майстрами ювелірного дому 
Zarina з золота, срібла та платини, 
прикрашена 32 діамантами і вкри-
та вісьмома кольоровими емаля-
ми. 

Грандіозний «Парад вишива-
нок» об’єднає двадцять регіонів 
України та більше десяти тисяч 
людей із різних куточків нашої 
країни. 

У Києві в «Мистецькому арсеналі» 
поселилися чотириметрові птахи 

Луцька міська рада запрошує на святкові заходи 
до Дня незалежності й Дня міста 


