
170 дітлахів із різних районів об-
ласті нині відпочивають у таборі 
Волинського обласного центру 
туризму, спорту й екскурсій «Со-
нячний». Це юні туристи-спортс-
мени, вихованці Волинської Малої 
академії наук, переможці та при-
зери різних змагань, конкурсів та 
олімпіад, а також діти з малозабез-
печених і багатодітних сімей. 

Програма табору насичена різ-
номанітними культурно-масовими 
та спортивно-туристськими захо-
дами, а це спортивні змагання, ве-
селі естафети, розважальні свята, 
шоу-програми, інтелектуальні та 
спортивні ігри, конкурси, дискоте-

ки. Крім того, для дітей підготовлені 
цікаві маршрути походів, де кожен 
матиме шанс випробувати себе на 
туристській стежині. Набути нових 
умінь та навичок зможуть діти на 
майстер-класах із орієнтування на 
місцевості, скелелазіння, пішохід-
ного, водного та велосипедного ту-
ризму на навчально-тренувальних 
полігонах табору. 

— За літній період плануємо 
провести чотири оздоровчі зміни. 
ІІ і ІІІ зміни вже заповнені на 100%, 
майже сформована й остання, — 
каже директор Центру туризму Ле-
онід Толстіхін. — На відпочинок у 
таборі «Сонячний» є великий попит. 
Діти, побувавши тут хоча б раз, хо-
чуть знову і знову сюди повернути-
ся. Адже тут цікаве та різноманітне 
дозвілля, яке не кожен табір зможе 
запропонувати, — плавання на ка-
тамарані, байдарках і човнах, «скеле-
дром», туристські «смуги перешкод» 
та пішохідні походи, екскурсії. До 
нас зверталися з різних організацій 
із запитом про можливість оздоро-
вити дітей зі східних областей Украї-

ни. Ми готові прийняти цих діток на 
четверту зміну. В рамках останньої 
зміни відбудуться всеукраїнські 
змагання зі спортивного орієнту-
вання та міжнародні — зі спортив-
ного туризму. 

Табір займає майже дев’ять гек-
тарів площі, з яких 2 га — озеро. Діти 
проживають у стаціонарних одно-
поверхових корпусах із 3–6-місними 

кімнатами. На території розмісти-
лися медичний пункт, клуб, пляж, 
спортивні майданчики — велике та 
мале футбольні, волейбольне та бас-
кетбольне поля, літня естрада. 

— Тут можна навчитися багато 
нового, є різні гуртки, можна плава-
ти на байдарці, спробувати підняти-
ся по скелелазній стінці, покататися 
на велосипеді, тут весело і цікаво, 
— ділиться враженнями Оленка з 
Луцького району. 

А от Корецький Роман із Івани-
чівщини приїхав сюди вже вчетвер-
те. 

— Мені тут дуже подобається, 
бо тут можна займатися туризмом, 
вчать працювати в команді, водять у 
походи, — каже хлопчик. 

У таборі працюють гуртки спор-

тивного орієнтування, туризму, 
краєзнавства, художньої самодіяль-
ності, художників, працюють секції 
з волейболу, футболу, настільного 
тенісу. Кожна дитина може прояви-
ти свої уміння, здібності й таланти у 
будь-якій справі. 

— Щодня дітки зайняті різнома-
нітними змаганнями, конкурсами, 
це їм цікаво, — розповідає Тетяна, 

студентка педагогічного коледжу, 
яка проходить тут практику. — Ма-
леча дуже активна, після кількох 
днів усі стаємо як одна дружна сім’я. 
Ми намагаємося на 21 день замінити 
дітям батьків, а вони передають нам 
свій позитив. 

— Щоб потрапити сюди, спо-
чатку ми проходили навчання в 
Центрі туризму, спорту й екскурсій, 
на практичних заняттях нас вчили 
в’язати туристські вузли, орієнту-
ватися на місцевості, організовува-
ти туристичні змагання, щоб потім 
цьому вчити дітей у таборі, а ще ми 
ходили в похід, — розповідає Павло 
Шепшелей, студент педколеджу. 

Для повноцінного оздоровлен-
ня діти забезпечені збалансованим 
та калорійним чотириразовим хар-
чуванням, у раціоні обов’язково є 
свіжі овочі, фрукти, соки, свіжа ви-
пічка. Загальне оздоровлення про-
водиться під час загартовування 
водними процедурами, фізичними 
вправами, лісовими прогулянками. 
А мальовнича природа навколо та-
бору — хвойний ліс та озеро — нео-
дмінно сприятимуть хорошому від-
починку й оздоровленню дітей. 

Ольга ЯЦЮК, 
зав. інформаційним відділом ЦТСЕ 
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Негативне ставлення 
українців і росіян одне 
до одного виросло втричі 
Згідно з результатами опитування Київського 
міжнародного інституту соціології та російської не-
державної організації «Левада-центр», проведеного 
в Україні та РФ, за останні три місяці кількість по-
зитивно налаштованих до Росії українців різко ско-
ротилася (з 78% у лютому до 52% у травні). Кількість 
українців, які негативно ставляться до Росії, зросла 
майже втричі (13% — у лютому, 38% — у травні). 

Ансамбль «Волиняночка» 
захопив глядачів емоційними 
виступами 
Нещодавно відбувся звітний концерт зразкового 
аматорського ансамблю танцю «Волиняночка». Свою 
майстерність глядачам презентували майже 200 
учасників колективу. Під час виступів панувала ат-
мосфера нестримних емоцій, один танець змінював 
інший, уся сцена вигравала веселковими барвами. В 
основі репертуару — народні ігри, забави, обрядові 
дійства. 

На Волині 
відбувся 
спортивний 
ярмарок 

«Лучани — за здоровий спо-
сіб життя» — під такою 

назвою на Театральному майдані 
відбувся ярмарок спорту. 

На центральну площу Луць-
ка завітало багато городян разом 
із дітьми. Участь у ярмарку взя-
ло більше 20 установ, серед яких 
спортивні школи міста, навчаль-
ні заклади, приватні підприєм-
ства, які працюють у спортив-
ній і туристичній сферах. Вони 
представляли свою продукцію 
та послуги. Лучани мали змогу 
дізнатись, які спортивні секції 
є у нашому місті, з якого віку їх 
можуть відвідувати дітки тощо. 

Крім того, було представлене 
різноманітне спортивне облад-
нання і туристичний інвентар. 
Гості свята мали змогу побачи-
ти виступи художніх гімнасток, 
представників таких бойових 
мистецтв, як дзюдо, айкідо, бо-
йовий гопак, карате, насолоди-
тися майстерністю володіння 
м’ячем баскетболістів. 

Більше півтисячі лучан узяли участь 
у легкоатлетичному велопробігу 

В обласному центрі розбиратимуться 
з назвами вулиць 

У Ковелі пройшов 
етап першості 
Європи 
з мотокросу 

Для цього створять спецкомі-
сію. Заступник начальника 

управління містобудування й архі-
тектури міської ради, головний ін-
женер Віталій Швай зазначив, що 
не всі лучани знають, як правиль-
но писати назви вулиць. Ідеться 
про фонетичне та лексичне напи-
сання назв-урбанонімів міста. 

«Іноді пишуть скорчено ім’я та 
прізвище у назві вулиці, інколи — 
повністю», — пояснив він. 

Такі неточності спричиняють 
плутанину в офіційних докумен-
тах. На його думку, необхідно, 
щоби фахівці детально вивчили 
ситуацію, дали науковий висно-
вок і затвердили єдину правильну 
форму назв вулиць обласного цен-
тру. 

Написання назв вулиць, май-
данів, проспектів узгодять із пра-
вилами чинного правопису й істо-
ричними даними. 

Спортсмени з восьми країн 
Європи змагалися за пере-

могу на етапі першості Європи з 
мотокросу в Ковелі. Незважаю-
чи на примхи погоди, заїзди мо-
токросменів на заміській трасі 
в урочищі Люблинець прийшли 
подивитися сотні любителів мо-
тоспорту, повідомляє «Телевізій-
ний центр Ковель». 

Першими стартували гон-
щики на мотоциклах із робочим 
об’ємом двигуна 85 куб. см. Із 
українських спортсменів на дис-
танції найбільш вдало виступив 
Дмитро Чернов. Хлопець був 
першим у стартовому заїзді та 
поступився лише білорусу Віта-
лію Махнову в другому. 

У класі «open» головні надії 
на трасі українці пов’язували з 
виступами Миколи Пашинсько-
го на КТМ і волинянина Андрія 
Буренка на «Хонді». І хлопці не 
підвели: в обох заїздах Микола 
був першим, а Андрій фінішував 
третім. 

У таборі «Сонячний» дітям пропонують 
активний відпочинок 

У Луцьку відбувся міжнародний 
легкоатлетичний велопробіг 

«Дорога до свободи». Захід організо-
ваний міською радою спільно з Гене-
ральним консульством Республіки 
Польща в Луцьку. 

Проїхати на велосипедах і про-
бігти вулицями нашого древнього 
міста виявили бажання близько 
семисот учасників. Це були люди 
різного віку та соціального статусу. 
Проте всіх їх об’єднало захоплення 

спортом і фізичною культурою. 
Учасники легкоатлетичного 

велопробігу стартували навпроти 
універмагу «Луцьк». Їхній марш-
рут пролягав через просп. Волі — 
вул. Шопена — просп. Перемоги 
— вул. Винниченка. Фінішували 
спортсмени на Театральному май-
дані. До слова, символічно, що очо-
лювали колону троє велосипедистів, 
які тримали у руках прапори Украї-
ни, Польщі та Європейського Союзу. 


