Лучанка виборола третє
місце в ІІІ Підкарпатському
ультрамарафоні

Унікальну пивну
колекцію зібрали в
Калуші

У місті Жешув (Республіка Польща) відбувся
вже традиційний ІІІ Підкарапатський ультрамарафон. У рамках заходу були організовані
забіги на дистанції 115 км, 70 км, 50 км і 30 км.
В аматорському забігові взяли участь четверо
лучан. Катерина Яцук фінішувала з результатом
2 години 59 хвилин, виборовши 3 місце серед
жінок на цій дистанції.

Колекція калушанина Олександра
Коваля налічує дві сотні етикеток
— ще від часів Австро-Угорської
імперії. При цьому всі вони від одного виробника — однієї з найстаріших
пивоварень України — «Калуського
бровара».
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У Чернівцях люди вийшли з церкви з
георгіївськими стрічками

9

Одинадцятеро діток — це щастя,
яке життя подарувало подружжю
Наумчуків
Для матері-героїні маневичанки Віри Наумчук найбільшою нагородою в
житті є її одинадцять дітей
Велика родина — велика радість,
у цьому переконані Віра Іванівна
та її чоловік Сергій Степанович, які
також виховувались у багатодітних
сім’ях. У пана Сергія було шість
братів і дві сестри, а в його дружини Віри ще більше — п’ять сестер
і десять братів. Тож і не дивно, що
вони наважилися народити стільки
дітей.
— Було тяжко, поки діти були
маленькі, а коли старші підростали,
то вже допомагали нам доглядати
менших, — розповідає Віра Іванівна.
— А взагалі найтяжче не фізично, а
морально, особливо, коли хтось із
дітей хворіє.
Подружжя стало на весільний
рушничок у 1993 році. Пан Сергій —
уродженець села Кукли, а пані Віра
родом із Матейок. До заміжжя жінка ще встигла трохи попрацювати
в Луцьку молодшою медичною сестрою та швачкою, а вже після одруження про роботу довелося забути.
Основним заняттям став догляд за
дітьми.
Господар займається підприємницькою діяльністю і має невеличку
взуттєву майстерню. Суттєву фінансову допомогу надає і держава. Тож у

2005 році спромоглися придбати чималий будинок у Маневичах, де проживають і по цей час, подумуючи
про облаштування другого поверху.
Найстарший син Дмитро вже
покинув батьківський дім. Створивши власну сім’ю, мешкає та працює в
Луцьку. Готові піти на власний хліб і
20-річна Вікторія та 18-річний Віталій, які вже отримали спеціальності
продавця та будівельника. Ліна, Діна
та Влад навчаються в 11, 10 та 8 класах, Філіп, Роман та Альона — учні
молодших класів, а чотирирічний
Матвій та дворічний Вадим — дошкільнята, перебувають вдома біля
матері.
— Аби смачно нагодувати всю
сім’ю, доводиться добряче потрудитися, — продовжує багатодітна
мама. — Звичайно, що лише першою
та другою стравами не обходиться,
тож постійно доводиться щось вигадувати, до того ж на столі постійно
присутня випічка. У цьому дуже допомагають старші дочки, які навчені
всім кухарським премудростям.
Хлопці теж без діла не сидять.
Можуть підмінити батька на роботі,
а також допомагають по господарству. Якщо заходиш на подвір’я і не
бачиш жодної смітинки, знай, що це

добряче попрацювала 17-річна Ліна.
Щоб було що їсти взимку, всі
гуртом садять городину в Куклах.
Та коли починається збір ягід, то
старших дітей у хаті не застанеш,
адже таких коштів більше ніде не
заробиш, тим паче, що всі гроші
залишаються дітям. Хоча охоче допомагають батькам, якщо потрібно
щось купити. Рекордсменкою в зборі чорниці є Вікторія. Маму до збору
ягід не залучають, вона залишається
з найменшими та куховарить.
Родина Наумчуків любить і вміє
відпочивати. Зазвичай, це або поїздки до Луцька в розважальні заклади мікроавтобусом, або виїзди
на природу: в ліс чи на озера. Якщо
ліс — то це дубина за Маневичами,
де відпочивають і в теплі пори року,
і взимку, коли заливають велику
ковзанку.
У 2011 році Вірі Іванівні було
присвоєно почесне звання «Матигероїня» та вручено відповідний нагрудний знак. Звичайно — це високе
звання, але найбільша нагорода для
матері — це здорові та веселі діти,
їхнє щасливе майбутнє.
Сергій ГУСЕНКО
Фото автора

До шанувальників кіномистецтва в
Луцьк їде «Чілдрен Кінофест»

Ф

естиваль кіномистецтва
для дітей та підлітків оголосив про свою подорож Україною, яка почнеться 27 травня
та завершиться 5 червня.
Фестиваль стартує через
місяць, усі анонсовані стрічки
не зайве подивитися й дорослим, тим паче, що вхід вільний
абсолютно для всіх відвідувачів, за умови попередньої реєстрації на сайті фестивалю.
«Чілдрен Кінофест» втретє поспіль збирає юних поціновувачів якісного кіно в
Україні. На противагу минулому — у 2016 році організатори
культурного заходу планують
відвідати з показами 17 міст
України, серед яких будуть не
тільки мегаполіси, а й невеликі,
зокрема Краматорськ і Луцьк.
Сім кращих європейських
картин, які розкажуть про проблеми сучасних дітей, зможуть
побачити діти-інваліди: їм обіцяють організоване транспортування.
Як і кожен фестиваль —
цей теж повинен мати пере-

можця. Його обиратимуть самі
глядачі шляхом голосування
на бюлетенях, щоправда винагородою стане всього лише
диплом-відзнака, але організатори, а це компанія «Артхаус
Трафік», вважають, що інтерес
до «Чілдрен Кінофесту» тисяч
маленьких українців і є найбільшою винагородою.
Послом, уособленням події,
цьогоріч виступає актор, кінорежисер та ведучий Ахтем Сеїтаблаєв:
— У цьому році ми розраховуємо на 40 тисяч глядачів.
Насамперед через переїзд: у
столиці фестиваль проходитиме в кінотеатрі «Київська
Русь» — а це значно більше
місця в порівнянні з попередніми локаціями. Кінострічки
обирали за єдиним критерієм:
прагнемо, аби фільм став приводом до спілкування. А вже
наступного року очікуємо на
кілька кінокартин українського
походження, зараз вони ще в
процесі зйомки.
Христина ЛОМЕНКО

травня чернівчан сколихнула
новина журналіста Валерія Петрюка та фото вірян Кафедрального собору Святої Параскеви з георгіївськими стрічками на грудях,
пише сайт Чернівців Vsemisto.
Дивує той факт, що в країні
сепаратистські настрої заборонені
взагалі, а тут — ціла група людей
вважає підтримку країни-агресора
нормальним явищем.
Виявляється,
Православна
Церква Московського патріархату
зібрала біля себе всіх прихильників російських позицій. Якщо вже
в мирних Чернівцях люди ходять
із «колорадськими» стрічками, то
можна собі уявити, що твориться
в ближчих до країни-агресора областях.
Петрюк вважає, що георгіївська стрічка на людях — це своєрідне тавро, яке вони самі воліють
до себе прищепити. Роблять це
ненависники України. Цікаво, що
коли один із чоловіків зробив зауваження жінкам, котрі ходили
з цими стрічками, вони швидко
їх заховали та попрямували далі.
Однак чи зміниться від цього їхнє

сприйняття георгіївських стрічок
і той вплив на них проросійської
пропаганди, який є нині?
Журналіст звертає увагу на
церкву, яка, згідно з законодавством, має бути відсторонена від
держави, але в цій ситуації вона
належить не Царству Небесному, а
Російський Федерації.
Саме з георгіївськими стрічками в 2014-му році прийшов до нас
сусідній агресор, який приніс із
собою тільки смерть, біль і сльози.
Відмовитися від символу Радянського Союзу — не така складна
річ, однак наші люди чомусь не хочуть цього робити. Виникає єдине
питання: чому?

На Волині правоохоронці запобігли
черговій спробі нелегального видобутку
бурштину

У

вечері 8 травня в лісовому
масиві між селами Лісове та
Вовчицьк Маневицького району
зібралося близько 70 людей із лопатами. Вони мали намір видобувати бурштин-сирець.
На місце події одразу ж виїхали керівник волинської поліції Петро Шпига, тимчасово виконувач
обов’язків заступника начальника
Головного управління Національної поліції у Волинській області
Сергій Козак, керівники Маневицького відділу поліції, слідчооперативна група.
«Після перемовин люди, котрі
збиралися незаконно видобувати бурштин-сирець, розійшлися.
Наразі вирішується питання про
відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 240 (Порушення
правил охорони або використан-

ня надр) Кримінального кодексу
України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу
від 6,8 тис. грн до 11,9 тис. грн або
обмеження волі на строк до трьох
років, або позбавлення волі на той
самий строк», — повідомив т. в. о.
начальника Маневицького відділу
поліції Василь Майданюк.
Поліція посилила охорону
громадського порядку в місцях
ймовірних спроб незаконного видобутку бурштину. Зокрема, на
території Маневицького району,
окрім поліцейських, представників громадських формувань і
лісової охорони, задіяно також
військовослужбовців Національної гвардії. Питання охорони громадського порядку перебуває на
особистому контролі керівника
волинської поліції Петра Шпиги.

