
5 вересня з нагоди урочистого від-
криття легкоатлетичного комплек-
су на стадіоні «Авангард» відбувся 
матч між ветеранами футбольних 
клубів «Волинь» та «Динамо». За 
годину до початку гри, розмовляю-
чи із журналістами, Віталій Квар-
цяний, нинішній тренер «Волині», 
подякував організаторам і спонсо-
рам проекту та поділився своїми 
очікуваннями.

— Зусиллями інвесторів вдалося 
досягти значних змін у спортивному 
житті Волині та Луцька. Оновлений 
стадіон — це подарунок волинським 
і не тільки спортсменам від фонду 
Ігоря Палиці «Новий Луцьк», який 
багато в свій час обіцяв і своєчасно 
свої обіцянки виконав. Тепер Во-
линь і Луцьк зможе  більше при-
ваблювати туристів та любителів 
спорту. Хочемо, щоб сьогоднішній 
матч запам’ятали як історичне яви-
ще, адже такі події в Україні не часто 
трапляються.

На запитання журналістів про 
те, який рахунок влаштує його ко-
манду, тренер «хрестоносців», смі-

ючись, зауважив, що «головне ви-
глядати достойно, а сподіваємося на 
нічию».

На поле в складі «Волині» ви-
йшли Сергій Чабан, Володимир 
Дикий, Володимир Антонюк, Воло-
димир Мозолюк, Анатолій Поліщук, 
Володимир Гащин, Сергій Хвесик, 
Володимир Фігель, Іван Польний, 
Олег Федюков, Геннадій Шухман, 

Володимир Гапон та Андрій Петров. 
Їх наставниками були гравці леген-
дарного Луцького «Торпедо»: Воло-
димир Байсарович, Адальберт Міко-
ян та Андрій Федецький.

А за «Динамо» грали Володимир 
Трошкін, Леонід Буряк, Олексій Ми-
хайличенко, Володимир Безсонов, 
Володимир Веремеєв, Анатолій Де-
мяненко, Владислав Ващук, Віталій 
Косовський, Юрій Дмитрулін та Ан-
дрій Несмачний. Керівництво над 
цими ветеранами взяли Андрій Біба 
та Володимир Мунтян.

Гра розпочалася о 16.00. Не-
зважаючи на несприятливі погодні 
умови, футбольні фанати запаслися 
парасолями та дощовиками і все ж 
таки прийшли вболівати за «своїх». 
До слова, дощовики на заході розда-
вали безкоштовно, їх закупив Фонд 
Ігоря Палиці «Новий Луцьк».

Ветерани були в такій чудовій 
фізичній формі, що тільки й чути 
було на трибунах: «Вони ще дадуть 
фору молодим». Завершився матч із 
рахунком 2:1 на користь динамівців.

Любов ШЕКЕЛЬ

Ціни на маскувальні сітки зараз 
різноманітні: одна, дві, п’ять 

тисяч гривень. Однак витрачати 
такі гроші наразі не кожен має 
можливість. Тож, аби допомогти 
нашим бійцям в зоні АТО, луцькі 
волонтери вирішило плести сітки 
самотужки. 

Саме цим, розпочинаючи із 
суботи 5 вересня, і займаються 
волонтери ВОГО «Фундація роз-
витку громад», студенти, рідні вій-
ськових…

«З проханням плести сітки до 
нас звернувся Алім Сайдаметов. 
Він розповів, що хоче допомогти 
бійцям 26-ої бригади, тож заку-
пив спеціальні сітки й підготував 
стрічки, однак йому потрібне міс-
це для роботи та декілька пар рук. 
Ми, звичайно, вирішили підтри-
мати таку ініціативу: надаємо на 
весь необхідний час приміщення, 
залучаємо небайдужих лучан», — 
розповідає представник волонтер-
ського центру ВОГО «Фундація 
розвитку громад» Оксана Кривко. 

«Наразі вже сплели одну сіт-
ку, залишилося ще 14. Тож ми не 
зупинимося, поки вся робота не 
буде виконана. Допомогти можуть 
усі небайдужі: приходьте плести 
сітки, адже навіть одна годинна 
вашого часу стане хорошим вкла-
дом у спільну справу. Крім того, 
ми будемо вдячні за принесений 
матеріал, адже лише на одну сітку 
потрібно близько 25 000 стрічок з 
приблизними розмірами 3х15 см. 
При цьому до тканини є ряд вимог: 
це повинна бути легка тканина, 
що не плавиться (бавовна, трико-
таж). Колір має бути натуральним: 
брудно-жовтий, рудуватий, сіро-
коричневий, блідо-зелений…», — 
доповнює керівник відділу проек-
тів організації Олена Ярощук. 

Плетіння сіток відбувається 
щодня з 9.00 до 18.00 за адресою: 
м. Луцьк, вул. Карбишева, 1, каб 
412. Детальна інформація за теле-
фонами: (0332) 72-40-98; (0332) 
74-02-32; (067) 332-88-02; (067) 
332-30-40.
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Навчання в рамках проекту 
«Центр освіти третього віку», 

який реалізовується на базі Волин-
ського інституту економіки та ме-
неджменту, розпочинається масш-
табним заходом.

Впродовж 9-13 вересня спор-
тивна команда з 14-ти слухачів Цен-
тру перебуватиме в Словаччині на 
Спортивній олімпіаді для студентів 
університетів третього віку.

Цей захід уже вчетверте про-
водять організатори Центру освіти 
впродовж життя Технічного уні-
верситету м. Зволен і цьогоріч він 
приурочений до 20-ї річниці із дня 
заснування освітнього закладу. На 
олімпіаді зберуться літні студенти 
зі Словаччини, України, Угорщини, 
Чехії, Литви, Польщі та Німеччини.

Активні сеньори («сеньор» — 
так у Європі часто називають люди-

ну поважного віку) змагатимуться в 
таких видах спорту, як настільний 
теніс, стрільба з пневматичної гвин-
тівки, шахи, стрільба з лука, йога, 
туризм й орієнтація на місцевості 
тощо, танцюватимуть зумбу та за-
йматимуться йогою. А ще органі-
затори обіцяють ознайомити всіх 
гостей з народними словацькими 
ремеслами та почастувати традицій-
ними словацькими стравами.

Життя

Кращим благодійником у сфері 
культури став лучанин Віталій 
Іваницький
Заслужений діяч мистецтв України Віталій Іваницький 
нещодавно отримав спеціальну відзнаку Національно-
го конкурсу «Благодійна Україна» в номінації «Кращий 
благодійник у сфері культури». Приємно, що лучанина 
Віталія Іваницького, відомого режисера знаних культур-
но-мистецьких дійств, ініціатора та організатора багатьох 
благодійних заходів єдиного серед працівників культури 
та мистецтва нагороджено такою високою відзнакою. 

12 лучанам 
надали грошову 
допомогу на суму 
4300 грн
   Таке рішення прийняли під час 
позапланового засідання комісії 
з питань надання грошової та 
матеріальної допомоги мало-
захищеним верствам населення 
міста. 

Прес-конференція ветеранів «Волині» та «Динамо»

Маленькі рожищани приготували для військових макарони у 
вигляді тризубів

На Волині запрацювала дитяча 
кулінарна сотня. У містечку 

Рожище, в районній бібліотеці для 
дітей, школярі взялися робити до-
машні макарони для захисників на 
Сході.

Діти збираються у місцевій бі-
бліотеці щотижня та готують гарнір 
для хлопців. Усі продукти для виго-
товлення макаронів малеча прино-
сить з дому. Самостійно замішують, 
розкачують і нарізають тісто, розпо-

відає телеканал 24.
Плескачі замотують у плівку, 

щоб підсохли, пізніше — розкачують 
на машинці, аби тісто стало тонким 
і ніжним. Макарони створюють різ-
номанітної форми — хтось закручує 
в спіральки, а хтось створює тризуб.

Процес налагодила бібліотекар 
Оксана Глинюк. Влітку жінка вирі-
шила зайняти дітвору та запропо-
нувала долучитися до благодійної 
справи.

Школярі не по-дитячому розумі-
ють, що відбувається на Сході. Дех-
то макарони ліпить для своїх рідних, 
які зараз захищають Україну.

Дітям так сподобалося кухова-
рити, що літнє захоплення пере-
росло в гурток. У бібліотеці збира-
тимуться тепер постійно. За кілька 
годин школярі ліплять два ящики 
макаронів, а на коробки клеять свої 
побажання.

На фронт макарони від школя-
рів передають місцеві волонтери. В 
майбутньому діти планують ще й 
випікати печиво.

Слухачі Центру освіти третього віку ВІЕМ їдуть підкоряти 
словацький «Олімп»

«Меценати для солдата» продовжують 
підтримувати героїв АТО

Днями відбулася чергова зустріч 
учасників проекту «Меценати 

для солдата», під час якої обгово-
рили діяльність проекту.

Проект спрямований на допо-
могу тим, хто повернувся з 

війни. Як зазначив його організа-
тор Руслан Теліпський, сюди нама-
гаються долучити більше людей, 
аби бійці отримували хоч якусь 
допомогу, навіть якщо вона сим-
волічна. Він наголосив, що гроші 
їхня організація не збирає, а на-
магається залучити тих людей, які 
надають свої послуги, продукти чи 
товари зі знижками або ж безко-
штовно. Зокрема, Руслан нагадав 
про акцію, проведену минулої су-
боти — учасникам АТО роздавали 
макарони.

Присутній на заході боєць 
Олексій поділився, що все рівно 
допомогу надану тут він передає 
на Схід:

«Я не можу сказати, що я в 
минулому боєць АТО, я залишусь 
ним назавжди. Велику частину 
свого часу та грошей я викорис-
товую на хлопців, які далі воюють. 
Приємно, що люди нас не забува-
ють, що ми не даремно там були. 
Отримавши тих два кілограми ма-
каронів, я їх собі не залишу».

Олексій говорить, що йому, 
здоровому чоловікові, соромно 
отримувати продуктові набори, 
але він бере, бо знає, що там, на 
Сході, є ті, хто потребує цієї допо-
моги.

Гаслом «Меценатів для солда-
та» є слова «Підстав плече герою, 
що йде за нас до бою». Для органі-
зацій, які долучилися до цього за-
ходу, видають наліпки, схожі на ті, 

які Ольга Фреймут роздає як наго-
роди в програмі «Ревізор». Боєць, 
побачивши цю наліпку, розуміє, 
що певна установа надає тут для 
нього знижки чи іншу допомогу. 
Руслан Теліпський наголосив, що 
цей проект є неполітичним.

Намагаються не забути жод-
ного із бійців, складають списки 
всіх, хто потребує допомоги, поза 
чергою допомагають родинам 
загиблих у зоні АТО. Учасники 
проекту також надають допомо-
гу солдатам у перекваліфікації та 
працевлаштуванні.

Координатор проекту Неоніла 
Головацька підкреслила, що голо-
вна їхня увага спрямована на тих, 
хто повернувся:

«У них тут своя війна», — каже 
координатор.

Всіх, хто може надати якісь 
послуги, товари чи продукти, ор-
ганізатори проекту закликають 
долучитися, адже герої та їхні сім’ї 
потребують нашої підтримки.

Мар’яна МЕТЕЛЬСЬКА

У Луцьку провели матч ветеранів 
«Волині» та «Динамо»

У Луцьку плетуть сітки, які здатні 
врятувати життя


