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Життя
У Луцьку може з’явитися нова 
амбулаторія 

Вихованці садочка № 18 вдячні 
благодійному фонду «Дитяча місія. 
Україна» за подарунки 

На фестиваль-конкурс «Різдвяні зірочки» 
з’їхались учасники зі всієї України 

На Волині знову знайшли бомби 

Постійна комісія міської ради 
з питань соціального захисту, 

охорони здоров’я, материнства та 
дитинства вирішила передати ще 
одне приміщення для амбулаторії 
загальної практики — сімейної 
медицини. 

Члени комісії підтримали про-
ект рішення про передачу нежит-
лового приміщення на вулиці Рів-
ненській, 119, яке перебувало на 
балансі КП «Зелене господарство». 

«Тепер його передадуть на ба-
ланс комунального закладу «Луць-
ка міська поліклініка № 2», — по-
відомили у відділі інформаційної 
роботи міськради. 

Площа приміщення — 120 ква-
дратних метрів, і цього достатньо 

для розміщення амбулаторії сімей-
ної медицини, стверджують члени 
комісії Луцькради з питань соці-
ального захисту, охорони здоров’я, 
материнства та дитинства. 

Крім цього, очільник місько-
го управління охорони здоров’я 
Федір Кошель запропонував пе-
редбачити у місцевому бюджеті 
кошти для покращення житлових 
умов медичних працівників пер-
винної ланки, безоплатний проїзд 
у міському транспорті, компенса-
цію коштів за навчання для покра-
щення кваліфікації. Члени комісії 
доручили управлінню охорони 
здоров’я підготувати відповідний 
проект рішення для розгляду на 
сесії міської ради. 

Дошкільний навчальний заклад 
№ 18 «Барвінок» протягом 50 

років існування виробив свої до-
брі звичаї та традиції. Серед най-
кращих — тісна співпраця з Во-
линським обласним благодійним 
фондом «Дитяча місія. Україна». 

Голова правління Людмила 
Лонюк неодноразово радувала до-

шкільнят солодкими подарунка-
ми та цікавими іграшками. Ось і 
цьогоріч напередодні новорічних 
і Різдвяних свят малята зустрілися 
зі своїми благодійниками. В очах 
дітей засяяла радість, а в серцях — 
вогник добра та вдячності. 

Адміністрація, працівники та 
батьки вихованців щиро вдячні 
Волинському обласному благодій-
ному фонду «Дитяча місія. Украї-
на» за сприяння всебічному розви-
тку дітей, створення відповідного 
предметно-ігрового розвивально-
го середовища, за чуйність і ласку. 
В ці святкові дні прийміть від нас 
побажання міцного здоров’я, по-
шани людської. Нехай Ваше добро 
повертається до вас сторицею, а 
Ваші добрі справи не знають меж 
і породжують у людських серцях 
тепло, щедрість і щирість.

Якраз на Водохреще в Палаці 
культури у Луцьку відбувся 

всеукраїнський фестиваль-кон-
курс спортивного та бального 
танцю «Різдвяні зірочки–2013». Як 
розповів головний суддя змагань, 
спортивний комісар Української 
федерації спортивного танцю, суд-
дя вищої категорії Анатолій Ян-
чук, цей конкурс є традиційним і 
на Волині проводиться з 90-х ро-
ків. 

— У фестивалі беруть участь 
більше 500 осіб, в основному з за-
хідних регіонів України, — повідо-
мив пан Анатолій. — Але назвати 
його суто «західним» неможливо, 
тому що до нас завжди приїздять 
учасники з Житомира, Києва, Ки-
ївської області, іноді — з Запоріж-
жя. Тому це всеукраїнський тур-
нір. Наступного року, сподіваюся, 
завітають і закордонні пари. 

Свою майстерність танцю на 
сцені демонстрували наймолодші 

учасники віком від чотирьох роч-
ків і найстарші — кому за двадцять. 
Виступали вихованці колективів 
«Серпантин» (м. Київ), «Сузір’я» 
(м. Ірпінь), «VA-Dance» (м. Буча), 
«Галатея» (м. Житомир), «Ритм» 
(м. Рівне), «Едельвейс» (м. Львів), 
«Арс» (м. Тернопіль), «Модерн» 
(м. Ковель), «Кураж» (м. Корости-
шів), «Троянда», «Ритм», «Естет» і 
«Юність» — із Луцька й інші. 

І майже у кожному колективі, 
як розповів Анатолій Янчук, є свої 
«зірки», які посіли призові місця, 
тому відзначити когось окремо 
йому дуже важко. На запитання, 
з якими труднощами стикалися 
при організації фестивалю, адже 
кількість його учасників переви-
щує п’ятсот, відповів, що на зава-
ді стали погодні умови, через які 
дехто не зміг приїхати до Луцька 
на турнір. 

Людмила ШИШКО 

Група піротехнічних робіт Управ-
ління Державної служби з над-

звичайних ситуацій України у 
Волинській області протягом 17–
18 січня вилучила п’ять мінометних 
мін калібру 50 мм та один артиле-
рійський снаряд калібру 152 мм, що 
були напередодні знайдені місцеви-
ми мешканцями сіл Річиця та Яку-
шів Ратнівського району. 

Ці вибухонебезпечні предмети 

шляхом контрольованого підриву 
знищено у безпечному місці. 

Управління ДСНС України у Во-
линській області застерігає: якщо ви 
знайшли предмет, зовні схожий на 
вибухонебезпечний, то в жодному 
разі не чіпайте його, не переносьте 
та не підпускайте до нього сторонніх 
осіб. По можливості відразу телефо-
нуйте до служби порятунку за теле-
фоном «101». 

Луцькі гімназисти 
навчаються у музеї 
Більше трьох років у Луцькій гімна-
зії № 4 імені Модеста Левицького 
діє невеликий музей народознав-
чого профілю «Світлиця». Згідно 
з вимогами, тут ведуть необхідну 
документацію: інвентарну книгу, 
книгу обліку відвідувачів та екскур-
сій, книгу відгуків. Існують річний 
і перспективний плани роботи. 
Музей оснащений мультимедійним 
центром, який використовується 
у навчальних і виховних цілях. 
А його історія розпочиналася зі 
звичайної класної кімнати, де був 
облаштований куточок селянської 
хати з традиційним інтер’єром, а 
також двору — з криницею, тином і 
глечиками на ньому. Панно на стіні 
біля будиночка написав відомий на 
Волині художник Володимир Жупа-
нюк. Про те, як вдалося поповнити 
експозицію і перетворити її на 
музей, ведемо мову з господинею 
«Світлиці» Лесею Возняк. 

Леся Антонівна все своє свідоме 
життя пов’язує з Луцькою гімназією 
№ 4 імені Модеста Левицького. Тут 
вона навчалася, а після закінчення 
інституту прийшла сюди працювати 
на посаду вчителя початкових кла-
сів. Навіть ще в дитинстві гралася на 
гімназійному подвір’ї, бо мешкала у 
будинку, що поруч. На педагогічній 
ниві трудиться вже 25 років. За цей 
час виробила й результативно за-
проваджує в навчально-виховний 
процес систему нестандартних уро-
ків. А допомагає їй у цьому «Світли-
ця», яку відкрили у гімназії у 1991-
му для ознайомлення з культурною 
спадщиною рідного краю та її від-
родження. З 2001 року господинею 
«Світлиці» стала Леся Возняк. Крім 
того, другий рік поспіль Леся Ан-
тонівна веде авторську школу для 
педагогів міста під назвою «Музей 
«Світлиця» як колиска духовності 
молодших школярів». 

— Першою господинею «Світли-
ці» була моя колега Валентина Веніа-
мінівна Зимовіна, — розповідає пані 
Леся. — Коли вона у січні 2000-го 
пішла на пенсію, керівництво за-
кладу вирішило «переселити» сюди 
мене з класом. Але прийшла я не з 
порожніми руками: на той час уже 
зібрала невелику колекцію вишива-

нок і зробила етнографічний куто-
чок. Кожного разу, як відвідую свою 
рідню на Львівщині (Леся Возняк 
— уродженка с. Сабанівка Раде-
хівського району), привожу звідти 
якісь вишиванки. Адже там такий 
вид рукоділля дуже поширений. Ви 
собі навіть не уявляєте! Заходиш у 
хату — одна кімната у вишитих руш-
никах, серветках, подушках бежево-
го кольору, друга — у зелених тонах. 
Краса неймовірна! 

Приблизно 70% усього, що є в 
музеї, зібрала саме Леся Антонівна. 
Тут і вишиті сорочки та запаска її ба-
бусі, весільна сорочка її свекра, ви-
шиті ікони — родичів зі Львівщини 
тощо. 

— Багато, звичайно, поприноси-
ли самі учні, батьки й учителі шко-
ли, — каже Леся Антонівна. — Ми-
нулого року один тато ночви приніс, 
хтось — праску. Вчитель математики 
Володимир Романюк — колиску. Ве-
лику скриню презентувала колиш-
ня моя учениця Оля Павлова. Сім’я 
Ореста Патлякевича, випускника 
гімназії 2010 року, зберегла до на-
ших днів і віддала до музею праба-
бусину весільну вишивану сорочку 
та запаску (1950 р.). Родина Федо-

руків-Бердоусів передала до музею 
вишивані жіночі блузи та чоловічі 
сорочки, яким майже 100 років. 

Щороку кількість експонатів 
збільшується, і тепер вони ледь вмі-
щаються в одній кімнаті. Є гончарні 
вироби, старовинні меблі, знаряддя 
праці, колекція рушників і писанок. 
Криниця зі старовинним зрубом, на 
дні її джерело хлюпоче (дзеркальна 
ілюзія), тин, де експозиція постійно 
оновлюється і поповнюється залеж-
но від пори року. 

Але найціннішим серед усіх екс-
понатів Леся Антонівна вважає ди-
тячу сорочку, яку їй презентувала 
свекрушина сусідка. 

— Її вишила у 49-му році, пе-
ребуваючи на засланні на Колимі, 
Ганна Василишин, уродженка села 
Сабанівка Радехівського району 
Львівської області, — розповідає 
вчителька. — Всю їхню родину за 
участь в УПА було виселено на Да-
лекий Схід Росії у виправно-тру-
дові табори. Голки там не дозволя-
ли мати, тому цю сорочку вишито 
риб’ячою кісткою. Це, звичайно, 
найдорожчий експонат. Однак про 
кожну річ я можу довго розповідати, 
і кожна по-своєму цінна й цікава. 

Любов до Батьківщини, до роди-
ни, народних традицій Леся Возняк 
передає не тільки учням, а й своїм 
трьом дочкам і онукові Марку. 

— Мама — хороша господиня, 
любляча дружина, — розповідає 
про Лесю Антонівну її наймолодша 
донька Ганна. — Традицією нашої 
родини є приготування вареників, 
які матуся ліпить у неділю вранці. 
Якщо їх немає, то неділя ніби і не не-
діля. А які квіти цвітуть біля нашого 
будинку! Це мамині руки працюють 
із ранньої весни до пізньої осені. 
Найвищим досягненням матері є, 
звичайно, її діти, але на роботі на 
першому місці в неї — «Світлиця». 

Леся Возняк мріє про розширен-
ня музею, адже пропонують сюди на 
збереження й досить габаритні речі, 
наприклад, ткацький верстат чи ди-
ван-бамбетель. А ще хотіла б окрему 
кімнату, щоб виставити старовинні 
ікони. 

Людмила ШИШКО 

У Львові роздавали 
обійми 
У Міжнародний день обіймів на площі Ринок 
львів’ян безкоштовно обіймали, пише ІА ZIK. 
Кілька десятків людей із плакатами та кулька-
ми в руках й усмішкою на устах підходили 
до перехожих на площі Ринок із пропози-
цією обійнятися. Взамін вони отримували 
радість у очах «клієнтів». Дуже мало містян 
із настороженістю обходили учасників акції. 
Більшість із них усміхалися та раділи. 

Щороку все більше тварин 
хворіє на сказ 
Коли у 2000 році на Волині було зареєстровано лише 
чотири хворих на сказ тварини, то в 2013-му їх кількість 
зросла майже в 15 разів. Про це стало відомо під час 
обласної підсумкової колегії спеціалістів ветеринарної 
медицини. Особливий ріст захворювання на сказ спосте-
рігається останніх три роки. Скажімо, якщо в 2011 році 
було зареєстровано 22 заражених тварини, то в 2012-му 
— вже 38, а минулого року їх виявили аж 57. При цьому 
40 — це лисиці. 
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Леся Антонівна показує сорочку, вишиту риб’ячою кісткою


