
У мальовничому селищі Дубище, 
що у Рожищенському районі, 
відгримів щорічний фестиваль 
зеленого туризму «Мальованка». 
Уже вшосте комплекс відпочинку з 
однойменною назвою збирає воли-
нян, щоб розворушити конкурсами 
та змаганнями, подивувати робота-
ми народних умільців та розважити 
концертами й дискотекою.

Захід, який започаткував госпо-
дар «Мальованки» Віктор Прокоп-
чук, цьогоріч тривав не один день, 
а цілих два — 28 та 29 червня. Для 
фестивалю вирішили трішки по-
міняти формат, тож на прохання 
краян організатори вирішили його 
зробити дводенним.

Традиційно для гостей свята ді-
яла виставка-ярмарок робіт народ-
них умільців, виступали фольклор-
ні колективи області, відбувалися 
спортивні змагання, конкурси та 
забави для дітей і дорослих.

Цьогоріч було акцентовано ува-
гу на дитячій творчості, тож у пер-
ший день відбулося чимало розваг 
саме для юних гостей. Зокрема — 
конкурс «Мальовничий первоцвіт», 
у якому брали участь співаки від 7 до 

16 років. На території куточку від-
починку розмістилося розважальне 
містечко для найменших відвідува-
чів з іграми та атракціонами. Пер-
ший день фестивалю завершився 
незабутнім фаєр-шоу від Луцького 
театру вогню «Sunrise».

Організатори фестивалю роз-
повіли, що він завжди збігався з 
Трійцею. Тож коли цього року свя-
то перенесли на тиждень, чимало 
схвильованих людей телефонува-
ли й запитували, чи не відмінили 
його бува. З кожним роком захід 
набирає все більших розмахів, а 
коло його шанувальників зростає 
— приїжджають не лише з усієї 
Волині, а й навіть із Білорусі та 
Польщі.

Музичним сюрпризом другого 
дня святкувань стали виступи ко-
лективів Волинського академічно-
го народного хору, гостей з Польщі 
«Але бабусі Плюс», луцького гурту 
«ФлайzZzа». Гвіздком програми і 
довгоочікуваним десертом був ви-

ступ відомого українського колек-
тиву «Дзідзьо». Чимало відвідувачів 
фестивалю зізналися, що приїхали 
саме на шоу цього гурту. І «Дзідзьо» 
не підвів — майже півтори години 
розважав та смішив відвідувачів 
своїми піснями та жартами. Весела 
публіка настільки припала до душі 
групі, що Дзідзьо заявив, що вона 
перекричала б усіх уболівальників 
«Євро-2012».

На завершення відбувся яскра-
вий феєрверк та виступ уже зна-
йомого для «Мальованки» гурту 
«Luchesk Band», котрий приїхав на 
захід удруге.

Цього року «Мальованка» зібра-
ла, мабуть, рекордну кількість гос-
тей — подейкують, що нарахували 
до семи тисяч відвідувачів, а Дуби-
ще гуділо ще довго й по завершенню 
фестивалю. Волиняни, які побували 
тут уперше, кажуть, що навіть уяви-
ти не могли, що фестиваль прохо-
дить на такому хорошому рівні. Тож, 
напевне, наступного року «Мальо-
ванку» відвідає ще більше людей, 
тому що подивитися є на що, а місця 
вистачить усім.
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Життя

День молоді у Луцьку присвятили красі

У Луцьку можуть поставити 
пам’ятник «Волинянці»
Депутат Луцької міської ради Сергій Григоренко 
просить управління архітектури та містобудування 
пошукати місце, де б можна було встановити пам’ятник 
легендарному волинському автомобілю. За словами 
обранця громади, саме завдяки «Волинянці» багато 
жителів країн пострадянського простору знають про 
нашу область. Григоренко повідомив, що в нього є іні-
ціативна група людей, готових профінансувати спору-
дження. Депутати підтримали ініціативу колеги, отож, 
лишилося знайти місце для майбутнього пам’ятника.

В останню неділю червня, на яку 
припадає День молоді, у Луцьку 

влаштували масове весілля. Точні-
ше — парад наречених, який у місті 
відбувається втретє. Близько сорока 
красунь у білих сукнях і вбраннях 
кольору шампанського зібрались на 
Театральному майдані, звідки руши-
ли в напрямку Центрального парку. 

Попереду дівчат ішов музичний су-
провід — духовий оркестр управ-
ління МВС у Волинській області, а 
замикали колону півтора десятка 
байкерів, весільний лімузин і рес-
таврований ретроавтомобіль. Парад 
дуже сподобався лучанам, сфотогра-
фуватись зі звабливими панянками 
було багато бажаючих.

Для участі у Параді наречених 
запрошували не тільки одружених 
дівчат, а й незаміжніх і навіть ма-
леньких дівчаток. Адже одягнути 
весільну сукню — означає відчути 

себе неперевершеною. Таку мож-
ливість повинна отримати кожна 
жінка. «Для заміжніх Парад наре-
чених — нагода ще раз згадати най-
щасливіший день у житті й одягнути 
свою найгарнішу сукню, — зазна-
чили організатори. — Для неодру-
жених — можливість на кілька го-
дин перетворитися на прекрасних 
наречених, дівчатка мріють про це 
з малечку». Головна мета Параду на-
речених, який вже став доброю тра-
дицією у Луцьку, — привернути ува-
гу громадськості, особливо молоді, 

до таких цінностей як шлюб, сімейні 
традиції, пропаганда здорового спо-
собу життя. 

У супроводі численних «ве-
сільних гостей» чарівні наречені 
спустились до фонтанів у парку, де 
позували фотографам, а потім вла-
штували невеликий танцювальний 
флеш-моб і запустили в небо зграю 

білих повітряних кульок. Хода Па-
раду наречених закінчилась святко-
вою програмою із конкурсів, на яких 
журі разом із глядачами вибирали 
з-поміж учасниць «Міс ніжність», 
«Міс спокусу», «Міс епатаж», «Міс 
найкраща зачіска», «Міс фантазію» 
та «Наречену-2013». 

Ольга ЮЗЕПЧУК
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Змагання «Луцька десятка» 
зібрали учасників з різних 
областей
У Луцьку відбулися VIIІ змагання зі спортивної 
ходьби «Луцька десятка», участь в яких взяли 
представники з різних областей України, Біло-
русі та Молдови. Спортсмени змагалися у таких 
вікових групах: чоловіки та жінки (1993 р.н. і 
старші), юніори і юніорки (1994 р.н. і молодші). 
Чоловіки, жінки та юніори долали дистанцію 
протяжністю 10 кілометрів, а юніорки — 5 км.

На «Мальованку» приїхав Дзідзьо 
на чорному кадилаку


