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У Волинському краєзнавчому 
музеї відкрито виставку «Герої 
не вмирають!»
  Основою виставки стали експонати, що пов’язані з по-
діями зими 2013-2014 року в Україні. Чималу кількість з 
них (палиці, щити, уламки бруківки, протигази, шоломи 
убитих протестувальників, бойові прапори, гільзи) пере-
дали безпосередні учасники подій, музейні волонтери 
та працівники, які створили фонд унікальних раритетів і 
реліквій, які в майбутньому можуть стати основою музею 
Євромайдану на Волині.

У Луцькому замку відбувся 
20-й ювілейний фестиваль 
дзвонарного мистецтва 
У Луцькому замку відбулося відкриття 20-го 
ювілейного фестивалю дзвонарного мистецтва 
«Благовіст Волині».  На фестивалі свою май-
стерність демонстрували  священнослужителі, 
монахи, дзвонарі-аматори. Крім того, кожен 
охочий міг пройти майстер-клас з дзвонарного 
мистецтва, оволодіти навиками дзвонаря чи по-
слухати музику дзвонів «Благовісту Волині». 

Традиційне свято 
«Луцьк квітучий» 
пройшло під 
гаслом єдності 
України 

Красивий, та небезпечний

Від Волині до Словенії

Відновлено після реконструкції  
ставок в мікрорайоні Теремно. 

Напередодні Дня незалежності там 
відбулися оглядини, у яких взяв 
участь міський голова Луцька Мико-
ла Романюк. 

Майже рік простояв Теремнів-
ський став без води. Аби туди могла 
зайти техніка, його дно потрібно 
було осушити. Звичайно, все живе, 
що в ньому було, за цей час зникло.

Будівельниками ТзОВ «Стир-
Агробуд» виконано значний об’єм 
робіт по звільненню ложа водойми 
від мулу. За відносно короткий час 
ними вивезено 30 тисяч кубометрів 
ґрунту. Ставок став у середньому на 
сорок сантиметрів глибшим.  Земля 
ж, яку вивезли, пішла на удобрення 
полів.

Виконано також капітальний ре-
монт мосту через вулицю Теремнів-
ську. Його здійснило підприємство  
«Транс-Міст». Проведено також ре-
конструкцію шлюзу, облаштовано 
перильну огорожу оглядового май-
данчика, закріплений  бетонними 
плитами західний берег. 

Дещо зроблено і для відпочи-
вальників. Хоча і піску завезено 
надто мало та і грибків лише кілька. 
Проблема і з туалетом.  Як зазна-
чив на відкритті Микола Романюк,  
Теремнівський ставок відкриють 
для купання лише наступної весни. 
Адже, окрім зазначених недоліків, 
він ще не готовий приймати відпо-
чиваючих. Немає спостережної ви-
шки і човнів  для рятувальників, не 
позначені місця для купання буйка-
ми.  Псує вигляд і бездоглядна будів-
ля поблизу шлюзу.  Тобто попри вро-
чисте відкриття ставу, тут належить 
ще багато зробити, аби відпочивати 
на ньому було приємно і, головне, 
безпечно. Адже цього року усього за 
кілька місяців тут у воді обірвалося 
життя аж трьох людей.

Слід потурбуватися і про зариб-
нення ставу. Бажано запустити туди 
товстолобика та білого амура, які ін-
тенсивно поїдають водорості. Інак-
ше водойма швидко стане ними за-
ростати і знову стане непридатною 
для купання.

Микола ПОДОЛЯНСЬКИЙ

Немає шансів розминутись
із цікавим
Раніше бібліотека асоціювалась з 
книжним пилом, «сірою мишкою» 
за кафедрою, яка видасть необ-
хідну книжку, тишею, стриманістю 
у всьому. Рожищенська районна 
бібліотека ламає стереотипи — в 
ній є все для того, щоб не лише 
пізнавально, а й весело, актив-
но, цікаво та змістовно провести 
вільний час, бібліотекарі тут пере-
творюються то в  аніматорів, то у 
вчителів, тренерів, рефері чи навіть 
казкових героїв, а у вільний час — 
на тренінгах і семінарах вчаться 
«піарити» свою роботу. 

Як проводили літо ваші діти? А 
от діти рожищан і жителів району 
розважались в бібліотеці. Так-так, 
саме розважались. Адже окрім книг 
та Інтернету, Рожищенська бібліоте-
ка, між іншим, єдина у області про-
понує  дітям повправлятись у різних 
видах спорту та активних іграх. А 
можливим це стало завдяки при-
ставці KINEKT. 

Сучасною бібліотека стала не-
давно, всього рік чи два тому. Істо-
рія цієї книгозбірні непроста — на 
початках їй відверто не щастило. 
Кілька разів переїжджали, пережи-
ли пожежу і потоп, заселились у вже 
своє, але холодне та невідремонто-
ване приміщення. Але бібліотекарі 
не збирались миритись з такою си-
туацією, шукали спонсорів, залу-
чали пресу. І вона потроху почала 
мінятись:  зробили ремонт,  ігрову 
кімнату,  встановили  7 комп’ютерів. 
Поступово бібліотека почала пере-
ростати в центр дозвілля усієї сім’ї. 
Так, увагою не обділяють і старших 
членів родини — бабусь і дідусів. 
Територіальний центр соціального 
обслуговування разом з бібліотекою 
щочетверга безкоштовно проводить 

для людей пенсійного віку ознайом-
лення з основами інформаційних 
знань та сучасних технологій, на-
вчання методики пошуку необхідної 
інформації в мережі Інтернет.

— Ми завжди намагались для 
наших читачів вигадати щось таке, 
щоб заохотити їх читати якомога 
більше, розвинути не бажання, а  не-
обхідність нової інформації. І, мож-
ливо, це звучатиме парадоксально, 
але допоміг нам в цьому перш за все 
Інтернет, — розповідає директор 
Рожищенської бібліотеки для дітей 
Світлана Матвійчук. — У бібліоте-

ці, завдячуючи програмі Bibliomist, 
був відкритий пункт доступу до Ін-
тернету — ми виграли 7 новеньких 
комп’ютерів. Скептики-песимісти 
говорили, що це — свідчення того, 
що книга «відмирає». Але ж ні. Ми 
запровадили власну «систему»: не 
більше години за комп’ютером, бути 
активним читачем, поруч з моніто-
ром — завжди книжкові новинки. І 
кількість прочитаних книг нашими 
читайликами не лише не зменши-
лась — зросла!

Посильну допомогу сучасній бі-
бліотеці надавали і надають волон-

тери та спонсори. Так, ремонт до-
поміг зробити фонд «Рідна Волинь» 
Бориса Клімчука, меблі презенту-
вав депутат обласної ради Віктор 
Прокопчук,  ігрову приставку, яка 
стала родзинкою закладу, подару-
вав почесний житель міста Рожище  
Анатолій Ліпкан, телевізор в ігрову 
кімнату та нові книги презентував 
Сергій Мартиняк,   банер-вивіску 
спеціально для книгозбірні роз-
робив молодий талановитий фото-
граф, дизайнер Олександр Баканов, 
а на святах, які організовує бібліо-
тека, часто присутні казкові гості, 
яких оживляє друг бібліотеки Віка 
Киричук, велику підтримку надають 
місцеві підприємці.

Тримати зворотній зв’язок з чи-
тачами допомагають також соцме-
режі. Бібліограф Тетяна Панасюк, 
яка веде групу дитячої бібліотеки «В 
контакте», каже, що соцмережа була 
вибрана невипадково, адже левова 
частка читачів є активними корис-
тувачами сайту. На сторіночку біблі-
отекар часто кидає цікаві вислови, 
анотації книг, екранізації, мультики. 
Все для того, аби діти не мали шан-
су розминутись з цікавим та корис-
ним, натрапивши у стрічці новин 
на Рожищенську дитячу бібліотеку 
мимоволі згадують про неї. А це вже 
— психологія. 

Бібліотекарі зізнаються: не 
всіх одразу виходить заохотити до 
книжки. Маленьких шибеників, які 
люблять грати в комп’ютерні ігри 
та гасати стадіоном, так просто за 
читання не всадовиш. Потрібне 
терпіння та індивідуальний підхід. 
Втім, обіцяють: для кожного, навіть 
найвибагливішого читача, у них зна-
йдеться цікава саме йому  книжка та 
добре слово. 

Людмила ПАНАСЮК

За підтримки Міністерства закор-
донних справ  (МЗС)  Словенії і   

завдяки фінансовій підтримці Сло-
венського Червоного Хреста з 2005 
року проводиться оздоровлення 
українських дітей із малозабезпече-
них сімей, які проживають в чорно-
бильській зоні. 

Оздоровлення проходить в реа-
білітаційному центрі Дебелі Ртіч, де  
діти мають змогу не лише відпочити, 
а й підлікуватися, оздоровитися. 

Словенський Червоний Хрест 
взяв на себе всі витрати пов”язані з 

оздоровленням в свою чергу Волин-
ська ООТЧХ України перерахувала 
15 тисяч 210 гривень на проїзд дітей. 

В цьому році з 20.08 по 29.08 у 
складі української групи з Волині 
перебуває 13 дітей:

Подзюбанчук Андрій,Хор овець 
Катерина, Зінчук Олександр, Остапук 
Ілля з Камінь-Каширського району;

Будько Максим, Передернін Бог-
дан, Приходьмо Софія, Іванісік Ка-
міла з Любешівського району;

Захарчук Наталя, Захарчук 
Оля,Тарасюк Віталій,Любчик Олек-

сандр, Дулько Софія з Маневицько-
го району -  діти, які проживають в 
малозабезпечених сім’ях, діти-сиро-
ти, діти з багатодітних сімей.     

Відмінні побутові умови, повно-
цінне та дієтичне харчування, заспо-
кійливий середньоземноморський 
клімат, надання високопрофесійної 
медичної допомоги та консультацій, 
різноманітна екскурсійна програма 
та зустрічі, гостинність та приві-
тність господарів дадуть можливість 
нашим дітям повернутись у свої до-
мівки здоровими і щасливими.

   У Луцьку на День Незалежнос-
ті попри погодні умови сотні 

мешканців та гостей у вишиван-
ках із патріотичними знаменами 
прийшли у Центральний парк 
міста, аби подивитися на диво-
вижні витвори з квітів та інші 
вироби з флористики. Понад 50 
учасників представили свої ком-
позиції, у яких за допомогою кві-
тів, природного матеріалу фло-
ристи передали любов до рідного 
міста та нашої держави. Адже 
цьогоріч темою конкурсу було 

гасло — «Україна єдина!». Під-
приємства різних форм власнос-
ті, структурні підрозділи міської 
ради, флористи-професіонали, 
громадські організації міста роз-
кривали цю ідею, доповнюючи 
композиції державними знаме-
нами, викладали карту України, 
акцентуючи на територіальній 
цілісності та соборності, бажа-
ючи миру українській землі. До-
повнювали квіткові композиції 
промовисті гасла: «Україна у на-
ших серцях», «Чужого не треба, 
своє не віддам», «Під мирним не-
бом майбутнє України».

Приємні пахощі, принад-
ність фарб, оригінальність ідей 
створювали позитивний настрій 
учасникам свята.  

Так виглядав став у листопаді 2013 року,  а так — сьогодні


