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На Волині триває 
робота зі створення 
військових комісаріатів 
Зокрема в Іваничівському, 
Старовижівському, Турійському, 
Шацькому, Луцькому районах. Голова ОДА 
Володимир Гунчик наголосив керівникам 
райдержадміністрацій подбати про те, 
аби новостворені військові комісаріати 
працювали належним чином.

Погрожуючи зброєю, пограбували 
лучанина серед білого дня
Злочин скоєно вранці в дворі будинку на вулиці Захарова, 
12. Четверо зловмисників вчинили розбійний напад 
на лучанина, аби заволодіти значною сумою грошей. 
Нападники двічі вистрілили вгору з травматичної зброї, 
завдали потерпілому тілесні ушкодження та викрали 
барсетку з грошима. Розбійники пересувались автомобілем 
марки «Ауді» темно-сірого кольору. Скільки було викрадено 
грошей, правоохоронці не зазначають. Лише просять 
всіх, хто став свідком злочину, зателефонувати в міліцію. 
Анонімність гарантують. 

У Луцьку визначили 
найсильнішу людину 
України

Міста-партнери привітали Луцьк із 930-річчям 

У день свого народження Луцьк 
вперше провів змагання з визна-
чення найсильнішої людини Украї-
ни 2015 року. 

Учасниками цьогорічного чем-
піонату стронгменів були львів’яни 
Володимир Рекша (ріст — 178 см, 
вага — 105 кг) та Олег Пилип’як (ріст 
— 180 см, вага — 120 кг), дніпропе-
тровець Ярослав Апальков (ріст — 

190, вага — 165 кг) і п’ятиразовий 
переможець цих змагань попередніх 
років маріуполець Олександр Ла-
шин (ріст — 191 см, вага — 175 кг). 
Також брали участь чемпіон Євро-
пи Рафаїл Кобиляж із Польщі (ріст 
— 195 см, вага — 155 кг) та чемпіон 
Чехії зі стронгмену Лукаш Свобода 
(ріст — 193 см, вага — 150 кг).

Розпочали змагання богатирі із 
того, що мали своїми силами зруши-

ти з місця та протягнути на 20 метрів 
20-тонну вантажівку. Потім мірялися 
силами у так званій «прогулянці фер-
мера», в ході якої потрібно пронести 
дві валізи, вага кожної — по 150 кг. 
Комусь вдалося подолати заповітні 
40 метрів, а комусь доля посміхнула-
ся менше. Тоді рахували не час їхньо-
го проходження, а кількість метрів.

У перервах між етапами змагань, 
поки прибирали зайвий і ставили 
потрібний інвентар, ведучі заходу 
проводили конкурси з глядачами. 
Кожен із присутніх міг перевірити 
свою силу. Щоправда, вага, яку піді-
ймали та переносили любителі спор-
ту, була на десятки і сотні кілограмів 
меншою, ніж у богатирів.

Також для присутніх виступили 
учасники школи бойового гопака 
«Герц».

А тим часом випробовування для 
стронгменів ставали все важчими.

Під час естафети вони повинні 
були підняти кілька різних вантажів 
із різною вагою за 90 секунд. За су-
марними результатами попередніх 
конкурсів, у порядку від найменшо-
го, силачі виступали у фінальному 
конкурсі — піднімання куль вагою 
від 120 до 180 кг. Максимальні 4 кулі 

вдалося закинути на тумбу лише 
Олександрові Лашину та Рафаїлу 
Кобиляжу. Перемогу здобув украї-
нець, який випередив поляка на 8 се-
кунд та вкотре отримав титул «Най-
сильнішої людини України — 2015».

Нагороджував переможців та 
учасників майстер спорту України, 
а за сумісництвом головний рефері 
чемпіонату — Василь Вірастюк, який 
розповів Відомостям про особливість 
цьогорічного чемпіонату стронгменів.

У той же час ведучий змагань Сер-
гій Конюшок підкреслив: незважаючи 
те, що в Олександра піднявся тиск і 
той змусив добре похвилюватися ор-
ганізаторів, підтримка волинської пу-
бліки допомогла українцеві отримати 
перемогу. Зі свого боку Лашин заявив: 
«Я ж хотів перемогти, щоб показати, 
що Маріуполь — це Україна!». 

Організатор цьогорічних зма-
гань — ГО «Волфест»

Любов ШЕКЕЛЬ

Древнє місто в суботу відзначи-
ло 930-річчя. Привітати Луцьк 

зі святом приїхали представники 
Краю Ліппе (Німеччина), міст Брест 
(Білорусь), Тракай (Литовська Рес-
публіка), польських міст — Торунь, 
Ольштин, Замость, Холм, Жешув, а 
також з українських міст — Терно-
піль, Кузнецовськ, Кам’янець–По-
дільський.

Офіційна зустріч делегатів від-
булася у залі засідань міської ради.

Міський голова Микола Рома-
нюк висловив щиру вдячність гос-
тям за співпрацю, яку налагодили, за 
реалізацію спільних проектів.   По-
дякував очільник міста представни-

кам різних країн за підтримку нашої 
держави в період Революції Гіднос-
ті й сьогодні, коли в Україні триває 
неоголошена війна. «Бажаю всім нам 
миру, злагоди, добра. Переконаний, 
що спільно ми будемо розбудовува-
ти нашу Європу на благо наших те-
риторіальних громад», — зауважив 
він.

Генеральний Консул Генерально-
го Консульства Республіки Польща в 
м. Луцьк Беата Бживчи у вітальному 
слові зауважила, що наше місто — 
єдине з консульського округу, яке 
має найбільше міст-партнерів з-за 
кордону. Вона побажала всім нам 
миру та спокою. У день 930-річчя 

Луцька, в рамках офіційної зустрічі 
делегацій, що прибули на святку-
вання до нашого міста, відбулося 
підписання Меморандуму між Бар-
тошицьким повітом (Республіка 
Польща) та містом Луцьк. Сторо-
ни зобов’язалися співпрацювати у 
сфері освіти, культури, молодіжної 
політики, економіки та місцевого 
самоврядування. Варто зазначи-
ти, співпраця між освітянами міста 
Луцька та Бартошицьким повітом 
Республіки Польща триває понад 
десять років. У спільних проектах 
брали участь ліцей № 7, гімназія № 4, 
ЗОШ № 25, Луцький навчально-реа-
білітаційний центр.


