
Як важко підібрати слова, коли 
життя, з власної волі, покидають 
молоді… Іван Пащук, 22-річний 
житель села Залісці Рожищен-
ського району, демобілізований 
військовослужбовець Луцького 
прикордонного загону, людина, 
яка пережила війну. І не просто 
побувала десь там на задвірках, а 
була в самому пеклі — на передо-
вій. У час, коли ми, жителі мирної 
України, думали, що там на Сході 
невеличкий конфлікт, який ось-ось 
вщухне, хлопці просто «вигризали» 
право на життя… Тоді вони були 
потрібними для нашої держави… 

А чи цікавляться ними після де-
мобілізації? Напевно, що не дуже. 
Бо, погодьтеся, далеко не кожен із 
тих, хто повернувся з війни, прой-
шов психологічну реабілітацію. Та 
й чиновники ними «переймаються»  
переважно на свята або, як нині, на 
похороні. І випадок з Іваном Пащу-
ком вкотре переконує в тому, що 
людині, яка бачила смерть, вкрай 
необхідно за допомогою спеціалістів 
правильно виходити із стану «війна-
мир». Бо, на жаль, є такі випадки, 
коли життєві складнощі демобілізо-
вані вирішують, впадаючи в крайно-
щі — п’ють, дебоширять або ж  вко-
рочують собі віку.

Чому пішов із життя Іван Па-
щук? Напевно, так і залишиться для 
кожного загадкою. Адже в рідних 
Залісцях про нього говорять тіль-
ки хороше. Сільський голова Гали-
на Микитюк розповідає про Івана, 
який був її сусідом,  що хлопець був 

добрим, дуже роботящим, зажди 
відкликався на прохання допомогти.

— Я Івана знаю зі служби, були 
в одному підрозділі, — говорить 
Руслан Мигдалюк, голова ГО «Ро-
жищенського районного об’єднання 
воїнів АТО». — Хлопець був снайпе-
ром. Відповідальний, виконавчий, 
про таких говорять «спец своєї спра-
ви». Нещодавно я з ним спілкувався, 
дізнавався, де працює, як справи, 
запитав: чи не хоче, бува, піти знову 
до війська за контрактом? Але почув 

таку відповідь: «Я вже наслужив-
ся…». Коли ж мені повідомили, що 
з Іваном така біда трапилася, відра-
зу не повірив, бо це була людина зі 
«снайперською витримкою»…

…Сьогодні в останню доро-
гу Івана прийшли провести його 
близькі та побратими. Біль та по-
рожнеча ще довго пануватиме в бу-
динку Пащуків. Він пішов… Лишив-
ши по собі напис на стіні «Прости, 
мамо…».
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20 березня в місті Луцьку в при-
міщенні спортивно-оздо-

ровчого комплексу «Адреналін 
Сіті» міським центром фізичного 
здоров’я населення «Спорт для всіх» 
спільно з управлінням освіти Луць-
кої міської ради та Волинським об-
ласним центром фізичного здоров’я 
населення «Спорт для всіх» було 
проведено фестиваль «Тато, мама, я 
— спортивна сім’я».

Мета заходу — пропаганда здо-
рового способу життя, залучення сі-
мей до рухової активності та занять 
спортом, а також визначення кращої 
спортивної сім’ї, яка представляти-
ме місто та область на подібних Все-
українських змаганнях.

У спортивному заході брало 
участь 36 команд, з яких 25 сімей із 
міста Луцька (представники загаль-
ноосвітніх навчальних закладів та 
клубів за місцем проживання місь-
кого центру «Спорт для всіх») і 11 
— з різних куточків області. Усі діти 
з нетерпінням чекали, коли разом із 
татом і мамою зможуть випробувати 
свої сили, виконуючи естафети, де-

монструючи вольові якості, сприт-
ність і командну згуртованість. Не 
тільки діти, а й батьки старанно, з 
молодечим запалом долали пере-
шкоди.

Учасники фестивалю змагались 
у чотирьох командних естафетах, 
особистих конкурсах, у яких визна-
чали кращу маму, тата і дитину, та 
конкурсі малюнка.

Це було справжнє свято для 
учасників заходу. Скандування убо-
лівальників, підбадьорливі вигуки 
та сміх лунали на спортивній арені. 
І батьки, і діти отримали незабутні 
враження та масу позитивних емо-
цій від активно проведеного дозвіл-
ля в родинному колі.

Окрасою свята були показові 
виступи з хореографічною компо-
зицією маленьких вихованок клубу 
«Стріла» міського центру «Спорт 
для всіх» колективу «Фортуна» під 
керівництвом тренера Юлії Дідик. 
У показовому виступі з хортингу 
свої вміння та професійні навички 
бойового мистецтва продемонстру-
вали ще одні вихованці клубу «Стрі-
ла» — юні спортсмени, призери та 
чемпіон України Андрій Ткачук під 
керівництвом тренера Віктора Лав-
ренюка, президента Волинської об-
ласної федерації нокдаун хортингу, 
кандидата в майстри спорту України 

з хортингу. Учасники та гості фести-
валю мали змогу також подивитись 
виступи з брейк-дансу у виконанні 
вихованців школи танцю «Айрон 
Сіті».

Родина Возняків стала першою 
також і за підсумками результатів 
обласного фестивалю, а тому буде 
представляти Луцьк та Волинську 
область у фіналі Всеукраїнського 
фестивалю «Тато, мама, я — спор-
тивна сім’я», який відбудеться в 
травні цього року в місті Херсоні. 
Родина Хомичів за підсумками ре-
зультатів обласного фестивалю ви-
борола третє місце. У минулому році 
ця сім’я, як переможець обласного 
фестивалю, стала третьою на Всеу-
країнських змаганнях у місті Суми.

«Найкращий татом» в особис-
тому конкурсі визнано лучанина 
Руслана Ткачука. А сім’ї Максимю-
ків та Тарабасів з Луцька отримали 
нагороди за кращий малюнок щодо 
популяризації здорового способу 
життя.

Усі учасники міського фестива-
лю, незалежно від зайнятих місць, 
були нагороджені солодкими пода-
рунками та дипломами, а переможці 
та призери, крім призів та дипломів, 
отримали ще й грошову винагоро-
ду від міського центру «Спорт для 
всіх».

Життя

Подружня суперечка 
завершилася 
реанімацією
Подія трапилася 20 березня у селищі Іваничі. 
Між п’яним чоловіком та дружиною виникла 
суперечка. Чоловік почав вирішувати кон-
флікт кулаками. Як наслідок, жінку госпіталі-
зували в реанімацію центральної райлікарні. 
Медики діагностували гіпоксично-ішемічне 
ураження центральної нервової системи 
внаслідок механічної асфіксії, садна.

СБУ передала у Волинський краєзнавчий 
музей культурні цінності, вилучені в 
контрабандиста

У Луцьку визначили найкращу спортивну сім’ю

У пеліканів, що мешкають у Луцькому 
зоопарку, знайшовся спонсор

Під додаткову опіку пернатих 
взяв рекреаційний комплекс 

«Рестпарк» в особі його власника 
Назара Гусака.

Згідно з попередніми домов-
леностями, щомісяця цим птахам 
виділятимуть одну тисячу гри-
вень. «Цим ми дуже втішені, бо 
кошти спрямовуватимемо на по-
кращення харчування пеліканів. 
Вони ж їдять винятково рибу, яка 
нині вартує доволі дорого. А в нас 
мешкає аж три пелікани — знайда 
з Коршова та пара з Одеси.

Окрім того, є сподівання, що 
вже найближчим часом ми поті-
шимо новиною, що під опіку меце-
натів потрапили й наші тигренята. 
Наразі ж щодо цього тривають пе-
ремовини.

Щиро дякуємо всім небайду-
жим до долі наших тварин! Ра-

зом ми зробимо зоопарк найком-
фортнішим місцем відпочинку 
в Луцьку», — таке повідомлення 
розміщене на сторінці Луцько-
го зоопарку в соціальній мережі 
Facebook.

Рожищани попрощалися з 
воїном Іваном Пащуком

Серед старовинних предметів, 
переданих музею: піднос під 

самовар, виготовлений Товари-
ством латунного та мідепрокатно-
го заводів Олександра Григорови-
ча Кольчугіна (кін ХІХ ст.), копія 
золотої медалі (часів Кримської 
війни 1853–1856 рр.), медаль за 
«Усмирение польскаго мятежа» Ро-
сійської імперії, частина триствор-
чатого складення із зображенням 

Святого Миколи, православний 
бронзовий хрест (ХІХ ст.), напре-
стольний підсвічник (кін. ХІХ-го 
— поч. ХХ-го ст.), книга «Полное 
собрание сочинений Кольцова А. 
В.» (1911 р.) та книга «Карманный 
польско-русскій и русско-польскій 
словарь» (1868 р.).

У лютому минулого року спів-
робітники Управління СБ України 
у Волинській області затримали 
громадянина однієї з європей-
ських країн, який намагався ви-
везти з України сім старовинних 
предметів, що мають культурну 
цінність.

Любомльський районний суд 
визнав контрабандиста винним 
та призначив йому покарання 
у вигляді штрафу з конфіскаці-
єю предметів злочину, інформує 
прес-служба УСБУ у Волинській 
області.

Бездомного британця, який 
побудував мазанку в лісі, 
виганяють із дому
Бездомний Деніел Пайк вирішив обзавестися 
власним будиночком. За 4 роки чоловік побудував 
у лісі поблизу Лондона мазанку, альтанку, спорудив 
міст, посадив сад, встановив сонячні панелі на даху, 
побудував водяне колесо, зробив ванну з корча та на-
віть облаштував місце для купання. Але всі старання 
виявилися марними, організація The Woodland Trust 
вимагає, щоб Пайк покинув облюбоване ним місце.


