
Валентина Галінська вже три де-
сятки літ шиє модні обновки своїм 
землякам із Лудина та довколишніх 
сіл Володимир-Волинського райо-
ну. Колишня закрійниця Устилузь-
кого ательє і тепер знана модистка, 
бо створює нові й цікаві моделі не з 
каталогів, а за власними та донь-
чиними кресленнями. А фантазія 
у неї й справді багата, бо відчуває і 
бачить красу скрізь і в усьому. Ще 
вона навчилася гливи вирощувати, 
бо, каже, що не тільки корисні, а й 
цікаво спостерігати, як за день із 
маленьких білих бурульок вирос-
тають гриби, які рясно обсипають 
дерева у садку. 

ВІД БУРОК — ДО ВЕСІЛЬНИХ 
СУКОНЬ 

Свого часу Валентина Галінська 
закінчила Луцьке професійне учи-
лище за спеціальністю «закрійник». 
Довгий час працювала за фахом в 
ательє в Устилузі. Саме там вона на-
биралася досвіду й навчилася шити 
шапки і пальта. Коли ж заклад за-
крили, без роботи не лишилася, 
тим паче нашу героїню вже знали, 
як умілого та досвідченого майстра. 
Як каже сама, бути кравчинею їй на 
роду написано, бо колись мамині 
рідні зналися на ткацтві, обшивали 
місцеву знать. 

— Маю кілька швейних маши-
нок: одну — для верхнього одягу, на 
другій шию бурки, шапки і пальта, 
але більш облюбувала ножну «По-
долку». Сучасні тканини відрізня-
ються від колишніх синтетичністю, 
вони тягнуться і не завжди сідають 
по фігурі, але відразу визначаюсь, 

який фасон підійде клієнту, — роз-
мірковує пані Валентина. — Коли 
вбирала в обновки доньок, то знайо-
мі неодмінно просили пошити щось 
подібне для їхньої малечі. Найбіль-
ше подобалося моделювати ново-
річні костюми. А скільки випускних 
і весільних суконь створила, то і не 
злічити! І, а це чи не головне, жодне 
плаття не повторювалося. Більшість 
ескізів малює донька Ніна. Як вона 
йде селом, вбрана у вишивку, яку по-
єднує з класикою, то так гарно! Але 
не всі сприймають її стиль. Бувало, 
казали мені: що твоя молодша таке 
дивне носить? А вона й досі так одя-
гається. А в Івано-Франківську, де 
навчається і працює, її просять змо-
делювати саме такий нестандартний 
одяг, бо він там затребуваний. Катя 
ж, старша, вже більш гламурна, у неї 
свої смаки. 

Чи завжди вгодила всім своїм 
клієнтам? 

— Якщо мрієш про веселку, то 
будь готовий потрапити під дощ, 
— відповіла кравчиня. — За трид-
цять років тільки двом перешивала 
плаття, і то опісля вони прийшли 
до мене, щоб повернула попередній 
фасон. 

У САДОК І ДО ЛІСУ, 
ЯК ПІДКАЖЕ МІСЯЦЬ 

Наша героїня любить котів, кві-
ти, особливо однорічники, закохана 
у тюльпани та гриби, бо ще виро-
щує гливи і шампіньйони. Правда, 
останні вельми примхливі. 

— Колись пробувала печериці 
вирощувати, але для них має бути 
відповідний температурний режим, 
то клопітно. А ось гливи вже де-

кілька років ростуть у садку і дають 
добрий урожай, бо навчилася про-
гнозувати за Місяцем, — каже Ва-
лентина Галінська. — За місячними 
фазами можу передбачити, коли час 
збирати білі, бабки та маслюки, що 
ростуть у березняку за селом. І жод-
ного разу не помилилася. 

Міцелій глив виписує з Харко-
ва, а у квітні вимішує його з соло-
мою — це живильний субстрат. Ще 
підійдуть тирса, подрібнені стебла 
кукурудзи, та найкраще гриби ви-
ростають на соломі, яку попередньо 
обшпарює. Для чого? Щоб знешко-
дити різні грибки, цвілі й бактерії, 
що можуть паразитувати на такому 
субстраті. Солому з міцелієм кладе 
у поліетиленові мішки, які зав’язує і 
підвішує у кімнаті, щоб не торкалися 
стін, із температурою 16–20 граду-
сів. Витримує тиждень, а наступно-
го — підвищує температуру до +25. 
У таких умовах у соломі з’являються 
білі нитки-бурульки. Отоді в мішках 
робить дірки і виносить їх у садок, 
слідкуючи, щоб гриби мали достат-
ньо вологи — для цього зрошує їх, 
щоб не засохли. Але і надлишок во-
логи може спровокувати появу цвілі 
й дріжджів, які зменшать урожай, 
отож вважає, щоб не перелити. 

— Загалом процес вирощування 
глив забирає два тижні, але самі гри-
би з бурульок виростають протягом 
дня, — продовжує ділитися секрета-
ми наша співрозмовниця. — Рано-
ранісінько з мішків, що висять на 
деревах, прокльовуються невеликі 
бурульки, а вже під вечір ідемо на 
тихе полювання. З мішка нарізає-
мо відро глив, а всіх їх три-чотири. 
Правда, треба пильнувати, щоб пти-
ця не з’їла, бо дуже вже гриби смаку-
ють курям. Вони такі дивні «сальто» 
вистрибують, щоб дістатися до них! 

А з глив смачні відбивні, сма-
женина і підлива, їх навіть сирими 
їдять, бо мають велику кількість 
кальцію, тому корисні для тих, хто 
страждає від переломів кісток. 

За тижнів два гливи знову ви-
ростають, аби не лінуватися зволо-
жувати мішки з субстратом, і так 
три-чотири рази за сезон. Потім 
відпрацьовану солому господарі ви-
користовують як компост, а вже на 
наступний рік заготовляють свіжу. 

Ще Галінські, як і більшість одно-
сельчан, обробляють кілька гектарів 
землі, тримають корову, свині, кролі 
й багато птиці. І хазяйнують на два 
господарства, бо по сусідству живе 
чоловікова рідня, якій допомагають. 
Усе ж, хоч і часу завжди обмаль, на-
магаються перетворити будні у свя-
та, часто дивляться у небо і шукають 
там свою кольорову веселку. 

Тетяна АДАМОВИЧ  

Відомості.інфо

№6 (698)

13 – 19 лютого 2014 року

http://www.vidomosti.info/

Суспільство

6

На Волині відкрито виставку 
«Дорогами Афганістану» 

Волинянин випробовував у лісі 
незареєстровану зброю 
До чергової частини Маневицького райвідділу міліції 
зателефонував працівник лісової охорони Городоцького 
лісгоспу та повідомив, що у лісі хтось стріляє. На місце 
події відразу виїхала слідчо-оперативна група. Було 
встановлено, що 45-річний житель Ковеля випробовував 
вогнепальну зброю та патрони до неї. Однак чоловік не 
мав відповідного дозволу на її носіння та зберігання. За 
цим фактом відкрито кримінальне провадження. Триває 
досудове розслідування. 

В міській раді просять міліціонерів 
активніше боротись із водіями, 
які паркуються де заманеться 

У Волинському краєзнавчому 
музеї відкрито виставку «До-

рогами Афганістану», яка при-
свячена 25-й річниці виведення 
радянських військ із Республіки 
Афганістан. Тут представлені ма-
теріали з фондів музею та осо-
бистої колекції голови Волинської 
асоціації колекціонерів «Паритет», 
ветерана Афганської війни Анато-
лія Сєркова.

Для відвідувачів представ-
лені експонати, що висвітлюють 
історію Афганської війни 1979–
1989 рр., матеріали про історію 
країни Афганістан, її культуру та 
релігію, а також що стосуються пе-
ребігу війни, зокрема ведення бо-
йових дій і виведення радянських 
військ. 

Усі охочі мають можливість 
оглянути унікальні особисті речі, 
фото та нагороди воїнів-афганців, 
що є вихідцями з Волині. 

Окремий розділ присвячено 
волинському письменнику, лауре-
ату Шевченківської премії Василю 
Слапчуку, котрий був учасником 

війни в Афганістані. 
Також чималий інтерес ви-

кличе стенд, що присвячений ді-
яльності спецпідрозділу «Альфа», 
який у 1979 році брав участь у 
штурмі палацу президента Аф-
ганістану Хафізулли Аміна, та 
уродженцю Луцька Віктору Кар-
пухіну, що є Героєм Радянського 
Союзу. 

Представлено на виставці 
й сучасну діяльність товариств 
ветеранів війни в Афганістані, 
мистецькі доробки, атрибуцію та 
конверти, присвячені цій війні. 
Коротко повідомляється про су-
часний суспільно-політичний стан 
в Афганістані після виведення ра-
дянських військ, де так і не встано-
вився мир. 

На відкритті виставки своїми 
спогадами ділилися ветерани-аф-
ганці. Анатолій Сєрков передав 
літературу до бібліотеки азербай-
джанської діаспори в Україні та 
низку матеріалів, що поповнять 
фонди Волинського краєзнавчого 
музею. 

Під час оперативної наради 
перший заступник Луцького 

міського голови Святослав Крав-
чук закликав працівників ДАІ ак-
тивніше боротися з водіями, які 
залишають свої автомобілі у недо-
зволених місцях. 

За його словами, ці транспорт-
ні засоби заважають комуналь-
никам чистити вулиці від снігу. 
Кравчук зауважив, що потім ав-
товласники починають нарікати 
на нерозчищені вулиці. «А як їх 
можна прибрати, якщо вони самі 
ж цьому перешкоджають?» — ди-

вується перший заступник мера. 
Також він попросив представ-

ників міського відділу міліції ак-
тивніше боротися з хуліганами, які 
розмальовують фасади будинків. 
«Як тільки якусь будівлю відре-
монтують, пофарбують, то одразу 
хтось візьме та розмалює її», — на-
голосив він. 

Кравчук запропонував упій-
мати кількох таких «художників» і 
показати громаді, щоби люди зна-
ли їх в обличчя. Він припустив, що, 
можливо, тоді вони перестануть 
шкодити місту. 

Водій на смерть збив пішохода 
і зник із місця події 
Трагедія сталася минулої неділі вночі на проміжку 
дороги Н-22 сполученням Устилуг — Луцьк — Рівне. 
Водій невстановленого авто, рухаючись із боку Луцька 
до Володимира-Волинського, не вибрав безпечної 
швидкості, не врахував дорожню обстановку, внаслідок 
чого збив 25-річного пішохода. Молодий чоловік загинув 
на місці. Винуватець же втік, не надавши потерпілому 
допомоги. ДАІ звертається до громадян, які мають 
будь-які відомості щодо обставин ДТП, із проханням 
зателефонувати за номерами: 102, (0332) 24-02-05. 

23
стільки тисяч ветеранів минулого 
року були забезпечені санаторно-
курортним лікуванням. Про це 
повідомила в. о. міністра соціальної 
політики Наталія Королевська. 

Згідно з міжнародними рейтин-
гами, Україна посідає середнє 

місце між країнами Латинської 
Америки та Центральної Афри-
ки. Незмінними нашими сусідами 
в міжнародних списках залиша-
ються такі країни, як Монголія, 
Алжир, Перу, Гана та Папуа-Нова 
Гвінея. 

Так, у щорічному всесвітньому 
Індексі розвитку людського потен-
ціалу, що складає ООН, Україна 
опинилася на 78 сходинці, коли 
Росія — на 55-й, а Білорусь — на 
50-й. Індекс оцінює рівень біднос-

ті, грамотності, освіти, середньої 
тривалості життя й інших соціаль-
них показників країни. 

Щодо задоволеності життям, 
то серед сусідів України лише ру-
муни виявились більш нещасни-
ми.

Також Україна пасе задніх за 
показниками легкості ведення біз-
несу й імплементації інновацій. 
Однак значно краща ситуація з 
рівнем конкурентоспроможності, 
свободи слова та знання англій-
ської мови. За цими рейтингами 
Україна попереду Росії.  

У міжнародних рейтингах Україну 
випереджають навіть Білорусь і Росія

Модистка з Лудина створює одяг за 
власними та доньчиними кресленнями

На складання ЗНО зареєструвалися 
понад 87 тисяч учасників 

Станом на 11 лютого всього 
зареєструвалося 87 213 учас-

ників зовнішнього незалежного 
оцінювання. Про це повідомила на 
прес-конференції директор Укра-
їнського центру оцінювання якос-
ті освіти Ірина Зайцева, пишуть 
УНН. 

— Реєстрація для участі у ЗНО 
розпочалась 3 січня і триватиме до 
5 березня. Станом на 11 лютого за-
реєструвалося 87 213 осіб, із них 
75 532 (87%) — випускники поточ-
ного року, — сказала вона. 

За словами Зайцевої, пік ак-
тивності щодо подання реєстра-
ційних документів припадатиме 
на останніх два тижні терміну, від-
веденого для реєстрації. 

Також Зайцева повідомила, 
що цього року ЗНО починається 
3 червня тестом із іноземної мови, 

а закінчується 27 червня тестом із 
світової літератури. 

Майї Москвич загрожує до чотирьох років позбавлення волі 

Активістку луцького Євромайда-
ну хочуть притягнути до відпо-

відальності за акцію бойкоту бізнесу 
регіоналів. 

«Сьогодні Майя Москвич, 
23-літня лучанка, лідер Всеукраїн-
ської молодіжної організації «На-
ціональний альянс» і мій помічник 
як депутата Волиньради, офіційно 
стала підозрюваною в криміналь-
ному провадженні за ч. 2 ст. 296 (ху-
ліганство) Кримінального кодексу 
України. Санкцією статті передбаче-
но обмеження волі на строк до п’яти 
років або позбавлення волі на строк 
до чотирьох років», — написав на 
своїй сторінці у Facebook депутат 
Волиньради Ігор Гузь. 

За словами Гузя, 5 лютого в меж-
ах кампанії бойкоту бізнесу регіона-
лів у Луцьку активісти навідалися до 
закладів, що належать членам цієї 
партії або їхнім сателітам. Роздавали 
агітаційні матеріали, клеїли наліпки 

та вилили декілька відер пофарбова-
ної в червоний колір води під двері 
цих офісів. «Тобто за наліпку на склі 
та вилиту під поріг воду активістку 
хочуть посадити за ґрати на чотири 
роки! Важливо розуміти, що заяви 
до міліції писали окремі місцеві ке-
рівники, які представляють на Во-
лині бізнес регіоналів, — пише Гузь. 
— Без сумніву, ми опублікуємо, хто 
саме це зробив, країна повинна зна-
ти своїх «героїв»!» 

У свою чергу начальник відділу 
прокуратури області Вадим При-
ймачок на брифінгу озвучив пози-
цію прокуратури. Він сказав, що ра-
дикально налаштовані молоді люди 
використовують мирні зібрання 
громадян, соціальні та інформаційні 
ресурси мережі Інтернет для про-
паганди насильства, розпалюють 
ворожнечу між людьми на ґрунті 
політичних вподобань, провокують 
мирне населення до участі в акціях, 

які направлені на грубе порушення 
громадського порядку.

А ще захоплюється вирощуванням грибів


