Волинські медики будуть
навчатись у Мазовецькому
воєводстві

Андрію Шевченку пропонують
грати за Індонезію
Лідер індонезійської футбольної ліги команда «Мітра
Кукор» усерйоз зацікавлена послугами 36-річного
українського форварда Андрія Шевченка, який улітку
офіційно повісив бутси на цвях. Клуб готовий запропонувати українцю контракт на п’ять матчів, за кожен вихід на поле Шевченко отримає мільярд рупій (близько
77 тисяч євро). «Ми зацікавлені в Шевченку, але це
питання ще потрібно обговорити, зокрема фінансовий
аспект. Андрій зізнався, що не проти перейти в «Мітра
Кукор», — розповів менеджер клубу Роні Фаузан.

Голова Волинської ОДА Борис Клімчук із робочим
візитом побував у Мазовецькому воєводстві,
адміністративним центром якого є Варшава. Він
повідомив, що досягнуто домовленостей щодо
навчання та практики 30 волинських лікарів на
базі найкращих лікарень воєводства. Так, навчатись у Польщі, зокрема, будуть кардіохірурги з
Волинської обласної клінічної лікарні.

Лучан возитиме тролейбус
закоханих
В Україні День святого Валентина
масово та відкрито стали відзначати вже в другій половині 1990-х
років. А до сьогодні це свято стало
по-справжньому народним. Адже є
гарний привід зізнатись у почуттях
коханій людині, привітати знайомих, рідних і побажати їм любові.
Все у формі сердечок: цукерки,
кульки, іграшки, листівки — таке
буває тільки 14 лютого. Особливо
популярний День закоханих, як виявилося, серед молоді та школярів.
— Кожного року в нас традиційно цього дня працює «Пошта Валентина», — каже заступник директора
з виховної роботи Луцької гімназії
№4 Тетяна Скіданова. — Відповідають за неї цього року «купідончики»
з п’ятого класу. Вони мають доставити листівки до адресатів. Зазвичай
у скриньку свої послання кидають
учні старших класів, а молодші свої
«валентинки» тим, до кого прихильно ставляться, наприклад, однокласникам, учителям, дають просто в
руки. Також 14 лютого у нас буде тематична дискотека для учнів п’ятихсьомих класів, а 15 лютого — для
старшокласників. Танці супроводжуватимуться розповідями з історії самого свята. Діти підхоплюють
щось цікаве для них. Це свято, можна сказати, узаконило освідчення у
коханні, тобто можеш зізнатися, що
хтось тобі подобається, і не будеш за
це ображений.
Також у цій школі вперше проведуть конкурс «мегавалентинок».
Кожен клас має придумати свою та
прикріпити на дверях. Журі визначить найкращу за стилем, дизайном.

Серце для закоханих від Віти Семчук

А от студенти Східноєвропейського університету в стінах свого
закладу святкують не так гучно. Як
розповів «Відомостям» голова студентської ради СНУ ім. Лесі Українки Володимир Ковальчук, кожен
факультет придумує щось своє.
— От Інститут філології та журналістики запланував літературний
вечір на тему кохання, — каже Во-
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У Міносвіти визначилися з датами
проведення випускних екзаменів

М

іністерство освіти і науки,
молоді та спорту визначилося з датами проведення Останнього дзвоника та державної
підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах.
Згідно з постановою відомства,
цього навчального року заняття
в школах завершаться 24 травня. Цього дня відбудеться свято
Останнього дзвоника.
У 4 класах державна підсумкова атестація проводитиметься з 13
по 21 травня з української мови та
читання, математики. У 9 класах
ДПА триватиме з 28 травня по 11
червня з п’яти предметів: української мови, математики, географії,
біології, а також іноземної мови чи
іншої гуманітарної дисципліни за
вибором навчального закладу.
Випускні іспити з української

мови для дев’ятикласників (диктант) заплановані на 31 травня.
ДПА для випускників 11 класів
проводиться з 27 по 31 травня з
трьох предметів у письмовій формі. 27 травня відбудеться державна
підсумкова атестація з української
мови (переказ, обов’язково). Завдання буде оголошено в день проведення атестації по телебаченню
(канал УТ-1) та радіо.

У Луцьку триває виставка фоторобіт
Любомира Безручка
лодимир. — А загалом це свято особисте для кожного, і кожен для себе
вирішує, де його краще провести, з
ким і як.
Але, як і школярі, студенти охоче користуються послугами «Пошти
Валентина». Цього дня вона працює
й у виші.
Пройти психологічний тест
«Любов чи закоханість» просто на
вулиці молодим парам пропонують
волонтери обласного відділення
Міжнародного благодійного фонду
«Молодь із місією».
— Ми хочемо налаштувати людей на роздуми про стосунки, —
розповідає сімейний консультант
Альона Юхимчук. — Адже не завжди закоханість має позитивні результати. Ми запропонуємо парам,
які цього дня гулятимуть вулицями,
пройти тест, щоб визначити, куди
ведуть їхні стосунки. Можливо, їх
треба якимось чином покращувати.
А ще ми створили «Станцію для закоханих»! Гуляючи центром міста,
зайдіть до нашої станції, яка буде
розміщена біля пам’ятника Лесі
Українки (намет зеленого кольору),
зробіть незабутнє романтичне фото
біля великого серця та безкоштовно
пригостіть одне одного смачним гарячим чаєм і солодощами.
До речі, велике серце, яке прикрашатиме фото не однієї закоханої
пари, виготовляла дизайнер Віта
Семчук. Для нього використовувала
пінопласт і червоний атлас.
А event-агенція Family ще більше
зусиль і фантазії доклала для того,
щоби полегшити закоханим планування цього незабутнього дня. Так,
вони пропонують подорож «Тролейбусом кохання». Як відомо, такі
щороку до Дня святого Валентина
курсують у деяких містах України,
дуже популярна ця розвага за кордоном, а тепер є і в Луцьку. Святкові
декорації, оригінальні смачні «ва-

лентинки», веселий ведучий, романтична музика, цікаві конкурси, цінні
подарунки (сертифікати від найкращих закладів Луцька на романтичну
вечерю, квитки на концерт до Дня
закоханих, фотосесія від провідних
фотографів міста) — це й інше чекає
на пасажирів «Тролейбуса кохання».
А розпочинає він маршрут о 16.00
від зупинки «Центральний універмаг».
— Нам завжди приємно, коли
в агенцію звертаються чоловіки чи
юнаки з ініціативою романтичного освідчення своїм коханим — це
додає віри в те, що романтики ще
є, а отже, живе справжнє кохання,
— каже засновник Family Ірина Корольчук. — Ми допомогли вже багатьом парам організувати освідчення. Серед найоригінальніших можу
пригадати, як у дворі будинку виклали ім’я нареченої та слова «стань
моєю дружиною» в палаючому серці. А ще було освідчення-квест — із
дівчиною цілий день траплялись
якісь несподіванки від незнайомих
людей, звичайно, це були підставні
особи, які своїми діями скеровували
наречену до тих місць, у яких її чекав
наступний сюрприз. У результаті
вона потрапила на місце освідчення — в кінотеатр, де було два глядачі
— вона та її коханий. А освідчення
відбулося на екрані у вигляді фільму.
А ще була подорож до Парижа. Ми
відрядили нашу героїню до Франції
по роботі, звичайно, в цьому разі
нам дуже допомогла дирекція фірми, в якій працювала дівчина. Поїздка була для неї дуже відповідальна,
тому вона страшенно нервувала, та
після приїзду в готель отримала повідомлення, де було зазначено, що
внизу її чекатиме авто, яке й відвезло наречену на місце освідчення.
Хто бачив вечірній Париж, мене зрозуміє.

В

иставка художнього фото «Загадкова зустріч» відкрилася 11
лютого у галереї мистецтв, що у
Луцьку. На арт-проекті представлені світлини професійного фотографа Любомира Безручка. Його
музою та моделлю стала художниця Наталка Градиська.
«Виставка отримала таку назву, тому що наші з Любомиром
життєві дороги пересіклися зовсім
випадково. Кажуть, що на дружніх
стосунках можна побудувати гарну справу, але наразі ми на гарній
справі побудували дружні стосунки», — розповідає художниця.

На експозиції презентовані як
чорно-білі, так і кольорові світлини. Митці спробували передати на
фото певні життєві моменти, здебільшого вони були спонтанні.
«Я змалку мріяла бути моделлю. Напевно, навіть більше, ніж
стати художником і творити. Проте мої батьки не дозволили мені
втілити в життя власний задум.
Також дуже прагнула професійно
оволодіти фортепіано. Але і цього рідні не захотіли підтримати.
Я здобула саме ту спеціальність,
яку хотіли батьки. Та все-таки і на
фортепіано граю, і моделлю стала.
Якщо людина чогось хоче, вона завжди це може отримати», — підсумовує мисткиня.

25 волинян здали кров, щоб врятувати
комусь життя

Людмила ШИШКО

Найбільш нестійкими є шлюби на першому році спільного життя

З

а інформацією інспектора реєстрації шлюбу луцького РАЦСу
Ірини Максимчук, торік у обласному центрі було зареєстровано 1621
шлюб. Цього року вже встигла узаконити свої стосунки 91 пара. Ще
22 побажали укласти шлюб у день
Святого Валентина. За словами Ірини Миколаївни, одружуватися цього
дня дуже популярно серед молодят.
Щодо шлюбів із іноземцями, то спостерігається тенденція до їх збільшення. Скажімо, минулого року
таких пар було 51, позаминулого —
лише 37. Цьогоріч уже побралися
чотири пари, де один із подружжя
— з-за кордону.
У молодому віці, до 18 років,
коли шлюб укласти можна лише за

рішенням суду, минулого року побралося п’ять пар.
А от статистика щодо розлучень
є невтішною. Так, за інформацією
головного спеціаліста відділу реєстрації актів цивільного стану Наталії Ровенської, минулого року в
РАЦСі оформляли розлучення 212
пар, а на підставі судових рішень —
594. Тобто 806 пар офіційно розірвали свої стосунки.
— Вже кілька років тенденція до
розлучень у нас на одному рівні, —
розповідає Наталія Павлівна, — 8001000 в рік. Збільшується кількість
розірваних шлюбів саме на першому
році спільного життя молодих людей.
Людмила ШИШКО

«З

дай кров — врятуй життя»
— під таким гаслом у Луцьку
пройшла акція з масової здачі донорської крові. У ній узяли участь
громадські активісти, журналісти
та небайдужі лучани.
Щодня хворих, які потребують
донорської крові, стає все більше.
Тому ініціатори благодійної акції
вирішили організувати масовий
забір крові, щоб допомогти та врятувати життя іншим людям. Із доброї волі здати кров погодилося 25
небайдужих людей.
Костянтин
Березовський,
організатор акції, розповів, що
колись і йому допомогли донорською кров’ю, а коли дізнався про

стан донорства в Україні, то одразу ж вирішив організувати акцію зі
здачі крові й у Луцьку.
Щоб стати донором, людина
повинна бути на 95% здоровою.
Здавати кров можна раз на два
місяці без шкоди для організму.
Адже така процедура має оздоровну дію на організм, активізує всі
резервні сили та стимулює кровотворення.
Стан донорства на Волині, як
повідомляє головний лікар обласної станції переливання крові
Юрій Кременець, нормальний.
Волинь та обласна станція переливання крові посідають четверте
місце зі здачі крові по всій Україні.

