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Події

96%

стільки дітей у великих містах
України, згідно з результатами
дослідження агентства
Kids Market Consulting,
мають удома персональний
комп’ютер.

Із пожертв лучан у супермаркетах
складуть продуктові набори для дітей

В

олинська обласна громадська
організація «Ми плюс» спільно з Луцьким міським центром
соціальних служб для сім’ї, дітей
і молоді за підтримки СГО «Молодіжна платформа» провела щорічну благодійну акцію «Чужих
дітей не буває». Цей проект організовується у Луцьку вже кілька
років поспіль, починаючи з січня
2006 року.
Акція «Чужих дітей не буває»
розпочалася зі збору благодійної
допомоги від покупців у супермаркетах торгових мереж «Наш
Край», «Колібріс», «Там-Там»,
«Наш», «Тигрес», «Фуршет», «Салют». Подарунки від лучан волонтери формують у набори та
вручають сім’ям, які перебувають
у скруті.
«Цьогоріч до акції долучилось

близько 10 супермаркетів у місті Луцьку, де був розташований
пункт прийому речей, харчів, солодощів для дітей, які перебувають у притулках, і дітей із сімей,
які опинились у складних життєвих обставинах, — розповідає
координатор соціальних проектів
«Ми плюс» Ігор Демковський. —
Нам вдалося пояснити суть благодійності, показати важливість добрих справ у наш час».
Зі слів директора міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді Ліни Галан, на обліку
перебуває 361 сім’я, яка опинилася
у складних життєвих обставинах.
У таких родинах виховується 684
дитини. Крім того, у місті є 190
дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування.
За словами Ігоря Демковського, під час акції «Чужих дітей не
буває» вдалося зібрати: 350 кілограмів круп (гречки, вівсянки,
рису); 80 солодких подарунків; 250
коробок цукерок; 30 кілограмів
фруктів; 200 іграшок; 50 кілограмів печива; 240 шоколадних плиток; 40 м’яких іграшок; 15 одиниць
побутової хімії; 4 літри олії; 6 пачок майонезу.
10 січня о 15.00 у Палаці культури міста Луцька відбудеться
різдвяний концерт, де сім’ям, які
перебувають на обліку Луцького
міського центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді, вручатимуть сформовані продуктові набори.

У будинок на вул. Рівненській, 109 після
ремонту заселяються жителі

У селі Комарове відкрили
добудований дитячий садочок

Луцькі екологи почали
підгодовувати лебедів

У селі Комарове Маневицького району відкрили
добудований дитсадочок «Веселка» на 30 місць. Ремонтні
роботи в дошкільній установі виконували працівники
ПрАТ «Рембудуправління Вишків-АТ». На будівництві
освоїли 2,888 мільйона гривень із державного й
обласного бюджетів. Завідувачка садочка Любов
Сачковська розповіла, що на сьогодні тут виховується
26 дітей. Загалом у селі малят віком до 6 років близько
дев’яноста. Тож у найближчому майбутньому постане
питання будівництва другої групи садка.

Відділ екології Луцької міської ради організовує
підгодівлю лебедів, які не відлетіли у теплі краї
та потерпають від холодів. Королівські птахи вже
вп’яте зимують на біоставках очисних споруд
КП «Луцькводоканал». Кожні два дні представники
ПАТ «Теремно Хліб», ЗОШ №12 і відділу екології
привозитимуть їм корм. Також тут планують зробити
більші годівниці. Підгодовувати пернатих будуть до 3
березня 2013 року.

Ангели майстрині Катерини
Новак здійснюють бажання

Катерина Новак представила
на огляд лучанам в арт-галереї
«Луцьк» свою нову колекцію
скульптурних композицій на новорічно-різдвяну тематику Novak JOY.
Фігурки покликані стати людям
оберегами, що наповнюють позитивом і дитячою безпосередністю,
вміють приносити щастя, вертати
в дитинство, а головне — допомагають висловити те, що не вдається сказати словами. Всі вироби
мисткині виготовлені з авторської
керамічної маси, рецепт якої вона
тримає в таємниці.
— Тут ви бачите скульптурки
ангелочків — це милі обереги, що
втілюють різні радощі життя, тому
називаються «джойчики» — від англійського «joy», тобто «радість», —
пояснює майстриня. — Радість від
материнства, вагітності, від закоханості чи дружби. Або ж просто коли
хочеться щось сказати, а слів не вистачає, то можна думку передати через ось такий подарунок із натяком.
Наприклад, запросити на побачення
або запропонувати оселитися разом,

Н

априкінці 2012 року відбулося введення в експлуатацію
після капітального ремонту житлового будинку №109 на вулиці
Рівненській у Луцьку. За словами
голови правління ВАТ «Луцьксантехмонтаж №536» Віктора Чорнухи, близько 200 будівельників працювали понаднормово 2,5 місяці.
«На роботи вже витрачено понад
11 млн. грн. Будинок відремонтовано якісно, за європейським зразком», — розповів Чорнуха.
Крім цього, будівельник повідомив, що у багатоповерхівці
вже є опалення, холодна та гаряча
вода. «Люди розповідали нам, що
до аварії жили у гірших умовах.
А тепер заселяються у комфортабельні європейські», — зазначив
Віктор Чорнуха.
Перший заступник голови
Волинської ОДА Олександр Башкаленко розповів, що людям було
дозволено обирати оздоблення
інтер’єру: «Чорнуха дав можливість жителям будинку вибирати
шпалери, сантехніку, плитку».
Луцький міський голова розповів, що квартири восьми сімей,
які не захотіли вселятися назад,
будуть передані багатодітним
сім’ям і дітям-сиротам. «Зараз
обговорюємо це питання з голо-

вою ОДА Борисом Клімчуком.
Ми виділимо чотири трикімнатні
квартири багатодітним сім’ям і
стільки ж двокімнатних — дітямсиротам», — повідомив Микола
Романюк.
Жителі, що вселяються, ставляться до свого відремонтованого будинку з оптимізмом: «Старі
двері й антресолі мені змінили, все
інше поставили нове. Я задоволена ремонтом своєї оселі. Зізнаюся,
ще побоююсь сюди вселятись, але
все ж таки зроблю це», — розповіла мешканка однієї з квартир Маргарита.

вибачитися чи якісь інші моменти.
Таким чином я намагаюся полегшити людям цю місію, а ще хочу подарувати їм посмішки. Кожна робота
виконується в єдиному екземплярі,
бо виготовляється на тій емоції, яка
є в той момент, коли її створюю. Крім
того, це ручне ліплення, без форм,
без заливок. Але настільки емоційні
сама техніка та задум, що ніколи дві
однакових фігурки не вийде.
Цим видом мистецтва Катерина
захоплюється чотири роки. До того
викладала мистецькі студії та більше цікавилася флористикою.
— З часом захотілося чогось
свого, унікального, щоб виразитись
як автор, — розповідає про пошук
творчої манери мисткиня. — Працю-

ючи в дитячій студії з такими матеріалами, як солоне тісто, пластилін,
глина, я почала шукати ту пластичну
масу, яка б підійшла мені. Тому що
ті, які пробувала раніше, мене не
влаштовували або за своїм хімічним
складом, або за крихкістю. Методом
спроб і помилок намагалася дійти до
чогось свого, авторського.
Дуже часто таких янголів Катерина виготовляє під конкретні
замовлення. Та перед цим уважно
вислуховує всі побажання замовника: на яку подію готують презент, із
якими намірами, який характер має
людина, чим захоплюється.
— Тому для кожного можна піді-

Андрій ГЕРАСИМЧУК

брати особисто його оберіг, — веде
далі майстриня. — Цим фігурки й
сильні. Кожен «джойчик» заряджений і моєю енергетикою, і тієї людини, для якої його виготовляю. Це
вже перевірено. Багато клієнтів замовляли в мене ангелочків на здійснення різних бажань. Я навіть сама
дивувалася, коли люди телефонували та дякували, мовляв, усе, що на
вушко янголові нашіптували, збулося. Думаю, це просто матеріальне
втілення того, що у вас у голові. Ви
маєте це комусь розказати, й воно
здійснюється, оскільки головне —
бажати, вірити.
— У мене дуже багато материнської тематики, тому що я сама вже
мама і збираюся стати нею вдруге,
— продовжує Катерина. — Мені захотілося передати емоції, пов’язані з
цими станами: коли ти вагітна, коли
вже з маленькою дитинкою, коли
малеча постійно бігає під ногами та
сміється. І я почала робити вагітних
ангелів, щоб вони були оберегами
для жінок, які чекають на немовля.
Адже це та пора, коли треба вірити
в найкраще, коли треба, щоб хтось
оберігав. І у мене багато хто замовляв такі фігурки, щоб у майбутньому все було добре. Або у когось щось
там трохи не виходить, то щоб вихо-

дило. І я доліпилася до того, що сама
завагітніла, — посміхається молода
майстриня, кругленький животик
якої вже помітно.
Творчість Катерини Новак частково знайома лучанам, адже вона
неодноразово брала участь у різних
виставках, ярмарках. А ще роботи
жінки прикрашають приватні колекції в Польщі, Німеччині, Нідерландах.
Прототипами ангелів, каже майстриня, є її друзі, рідні.
— А вже моє бачення накладається на бачення замовника, і виходить щось третє, унікальне. Загалом
я виготовляю «джойчиків» не тільки
до Різдва, а цілий рік, тому що радостей у нашому житті багато, тільки не зажди ми їх помічаємо.
Людмила ШИШКО

Івано-Франківськ скоротять до Франківська

Н

а сесії Івано-Франківської обласної ради у депутатському запиті керівника обласної «Просвіти»
Степана Волковецького прозвучала
пропозиція з назви обласного центру забрати першу частину — «Івано-». Він назвав її «абсурдним додатком, рудиментом радянської епохи».
На думку депутата, у 1962 році
при перейменуванні Станіслава на
Івано-Франківськ із нагоди 300-річ-

чя міста тодішній режим «намагався
відмежуватися від прізвища іспанського диктатора Франко».
Степан Волковецький заявляє,
що теперішня назва не відповідає ані
нормам української мови, ані традиціям назв міст і області. Як приклад
навів місто Хмельницький. «Його ж
не називаємо Богдано-Хмельницьк»,
— зауважив депутат.
Невдалою назву обласного цен-

тру Прикарпаття вважає і депутат
облради, письменник, лауреат Шевченківської премії Степан Пушик.
Він теж за «Франківськ».
Депутати підтримали ці пропозиції. Було зазначено, що йдеться
не про перейменування міста, а про
внесення змін у назву. Відповідні
рішення повинні спершу ухвалити
міська й обласна ради, а потім —
Верховна Рада України.

