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Життя

На стадіоні «Авангард» відбувся матч 
поколінь ФК «Волинь» 

Квіти як заспокійливі ліки На міжнародному турнірі з дартсу 
перемогли українці

У Луцькому міському відділі вну-
трішніх справ відчинили две-

рі для громадськості. Показати, як 
працюють луцькі міліціянти, взяв-
ся начальник обласного управління 
МВС Олександр Терещук. 

Розповідаючи про робочі будні, 
спершу головний міліціонер пока-
зав чергову частину. Наголосив, що 
все починається саме з неї. Тут не-
суть добове чергування оперативні 

чергові, які приймають усі заяви та 
повідомлення про кримінальні пра-
вопорушення та події, сповіщають 
керівництво про резонансні злочини, 
направляють на місце події слідчо-
оперативну групу і реєструють пові-
домлення у Єдиному обліку. 

Чергова частина Луцького МВ 
УМВС України у Волинській області 
оснащена сучасною технікою з ка-
мерами відеоспостереження, через 

які можливе відстеження практич-
но всього міськвідділу. Також на 
екранах видно місцеперебування 
патрульних автомобілів, які засту-
пають на службу. Завдяки цьому 
чергові направляють на виклик саме 
той наряд міліції, який ближче до 
місця події. 

Не оминули гості й нещодавно 
відремонтовані кімнати затрима-
них. У луцькій міліції таких дві: одна 
— для жінок, друга — для чоловіків. 
Тут затримані особи перебувають не 
більше трьох годин. Кімнати осна-
щені ліжками та санвузлом, решіт-
ками на вікнах і металевими двери-
ма. Як розповів начальник луцької 
міліції Василь Марчишак, кімнати 
для затриманих відповідають євро-
пейським стандартам. 

— Ви на власні очі переконалися, 
що міліціонери протиправно нікого 
не утримують і точно не б’ють, у нас 
усе записується на камери спостере-
ження, які ви бачили, ніхто не зміг 
би приховати свавілля, — наголосив 
Олександр Терещук. 

Переможцями в чоловічому та 
жіночому розрядах основно-

го турніру Сьомого міжнародного 
турніру з класичного дартсу «Ку-
бок Волині–2013» стали представ-
ники України. 

«Кубок Волині», який про-
водиться в Луцьку вже всьоме, є 
рейтинговим турніром національ-
ної першості України, пише ZIK. 
Цьогоріч у змаганнях узяло участь 
майже шістдесят спортсменів із 
різних регіонів України, а також із 
Білорусі, Польщі та Росії.

В основному турнірі «Кубка 
Волині» перемогли українці. У 
чоловічому розряді першим став 
киянин Артем Усик, а в жіночому 
— Ганна Чумак із Маріуполя.

У втішному турнірі з «крике-
ту» серед чоловіків переміг Дми-
тро Лец (Ростов-на-Дону, Росія), 
а серед жінок — Ганна Лопухова 
(Слов’янськ, Україна).

Найвище досягнення в органі-
заторів змагань — третє місце лу-
чанки Анни Бородуліної у турнірі 
з «крикету».

Сміттєзвалище у Брищі 
розширять на 9 гектарів
Територію Брищенського сміттєзвалища, куди відво-
зять відходи мешканців обласного центру, збільшать. 
Про це повідомили у прес-службі міськради. Так, 
питання з виділенням додаткової земельної ділянки 
площею майже 9 га для розширення полігона побуто-
вих відходів уже вирішено. За словами мера Миколи 
Романюка, потужностей сміттєзвалища вистачить ще 
на 1,5 року. 

І справді, останніми роками на ці 
квіти справжній «лілійний бум». 
Особливо багато продають їх на 
ринках цьогоріч. І добре купують: 
покупці кажуть, що перед такою 
красою не можуть встояти. 

А бачили б ви ці квіти на подвір’ї 
в Анастасії Володимирівни! Милу-
валася ними разом із господинею 
і все хотіла полічити сорти, але не 
вдалося, бо їх і справді багато, може, 
понад п’ять десятків, лілійників — 
зо двадцять, а ще більше ста сортів 
інших квіткових рослин і кущів. 

Як вдається 75-річній жінці пле-
кати таку красу, адже сама вже хо-
дить, спираючись на дві палиці? Все 
не хоче покидати улюблене заняття, 
каже, працюючи на землі, тільки й 
живе. А ще з чоловіком Йосипом 
Феліксовичем мають двадцять соток 
городу, сад і чимале господарство. 
Голова сім’ї, коли бачить, що дружи-
на з росою вже у квітнику, жартує: 
може, ти тут ночувала? «А я б і дню-
вала серед квітів, але твої бджоли не 
дають», — відказує Володимирівна 
(так звуть її односельці. — Авт.) і 
розповідає про те, до чого душа ле-
жить, бо квіти для неї, як заспокій-
ливі ліки від багатьох хвороб. 

— У дитинстві все не могла ви-
брати, яка професія краща. Вчилася 
у першій школі у Володимирі-Во-
линському, дуже любила математи-
ку в Марії Кулик і Михайла Успен-
ського — це були вчителі від Бога. 
Може, і собі подалася б на педаго-
га-математика, та перетягнула лю-
бов до землі. Тож після педучилища 
вступила на біологічний факультет 
Львівського національного універ-
ситету імені Івана Франка, який 
успішно закінчила. До речі, дві мої 
доньки, Людмила та Лариса, також 
учителі: старша — біолог, молодша 
— математик, і обоє закохані у квіти. 
Як і внуки та правнуки. А старший 
правнучок Андрійко травинки не 
вирве, бо шкодує. 

Учительське життя минуло не 
тільки з учнями, а й серед дослідних 
ділянок, саду та зоокуточків. Бачу, 
що вже діти пустують, то кажу їм: а 
ви знаєте, як пахне земля? Ну ж бо, 
нюхайте! І кожен по-своєму описує 
те, що відчув і побачив, — ділиться 
спогадами відмінник освіти і вете-
ран праці з 40-річним учительським 
стажем. — Крім біології, вчила шко-
лярів й анатомії, то не раз ловили 
жаб по класі. Зазвичай просила ко-
гось одного, щоб приніс, а кожен і 
собі хотів. То понапихають по кіль-
ка у кишені й вовтузяться на уроці, 
бо жаби хочуть вилізти, а діти їх 

назад запихають. Доводилося пере-
ривати урок і визволяти бранців. 
Теперішній викладач Львівського 
лісотехнічного університету Петро 
Хом’юк, як зустрінемось, то ще зга-
дує, як длубався з дослідною буль-
бою, яку присилали з селекційних 
господарств: оглядав, сортував, а 
результати записував у спеціальні 
журнали. 

А який ми гарний сад посадили у 
Зимнівській школі! У кабінеті мали 
рибок, білку, а черепаха навіть яйця 
відклала. Якось мене запросили на 
зустріч випускників у Зимне, то най-
перше побігла дивитись, як виріс 
сад. Не розчарувалась, бо дбайливо 
доглянутий. 

Присадибна ділянка Трілів квіт-
не від ранньої весни до морозів. На-
віть узимку росте і цвіте п’ять сортів 
вічнозеленого чемерника, який гос-
подиня виписала на день народжен-
ня для дочки з «Сільського вісника». 
Весняний сезон відкривають кроку-
си, підсніжники, примули, тюльпа-
ни, нарциси, іриси. Далі — півонії, 
ромашки, дзвоники, хоста, троянди, 
літники, гібіскус. Іриси сибірські — 
її улюблені. Каже, що жодна з квіток 
не має такої королівської витонче-
ності, як ці. Якось колишній парторг 
колгоспу, побачивши на грядках 
буйне розмаїття, сказав: «Якби такі 
квіти росли у часи моєї молодості, то 
б усім дарував букети». 

Але чи не найбільша гордість 
квітникарки — лілії та лілійники-ба-
гаторічники різних сортів і кольорів. 
Їх вона також виписала з «Сільсько-

го вісника». Останні за формою на-
гадують лепеху — так по-сільському 
звали ці непримхливі оранжеві кві-
ти, які росли майже біля кожного 
обійстя і навіть біля хат-пусток досі 
не виродились, але сучасні гібриди 
пишніші й більші. Відрізняються від 
лілій формою листя і кореневищем, 
бо мають корені та бульбочки, а не 
цибулини, діляться поділом куща і 
квітують значно довше — до кінця 
літа. Коли стебла пожовтіють, Анас-
тасія Володимирівна зрізає їх і вкри-
ває ними кущі — так і зимують. Лілії 
від морозів не захищає, бо має сор-
ти, що не бояться холодів. А розмно-
жує їх так: восени відриває з великої 
цибулини кілька лусочок, які садить 
окремо у пісок із легким земляним 
субстратом, накриває склом. За літо 
рослини вкоріняються і підроста-
ють, а вже навесні їх можна переса-
джувати на постійне місце. Ще є такі 
лілії, які мають «діток» у листкових 
пазухах. Ці чорні невеликі гороши-
ни разом зі стеблом закопує у землю, 
і вони добре приживаються. Зазви-
чай садить чи пересаджує лілії та лі-
лійники, коли ті перебувають у стані 
спокою — з серпня до кінця вересня. 

Є в Анастасії Володимирівни 
мрія посадити серенарій — колек-
цію бузку. Має його шість сортів, але 
цьогоріч підвела «красуня Москви», 
бо виписаний пагінець не прижився. 
Дуже вже хоче створити бузковий 
оазис із різних кольорів, щоб і одно-
сельці милувалися. 

Тетяна АДАМОВИЧ, 
Володимир-Волинський район 

Українські повії створили в Інтернеті 
інтим-карту 
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Українські повії створили в Ін-
тернеті сайт із картою, з якої 

можна дізнатися, де саме працю-
ють «дівчата за викликом», пише 
«Сегодня». Ідею такого навігатора 
вітчизняні «нічні метелики» за-
позичили у «колег» із Москви. На 
російській карті вже не вистачає 
місць для нових прапорців-вказів-
ників. 

А от судячи зі столичної кар-
ти, найбільше повій (близько 20) 
готові надати послуги в будинках 

поблизу Майдану, декілька — на 
бульварі Лесі Українки, решта — в 
спальних районах Києва (Свято-
шинському й Оболонському). 

Розцінки також залежать від 
місця розташування. Так, «жриці 
кохання» в центрі столиці беруть 
по 400 гривень за годину, а от свя-
тошинські вже вдвічі більше — 800 
гривень. 

У міліції, дізнавшись про іс-
нування інтим-карти, пообіцяли 
узятися за цю справу. 

У Луцьку відбувся футбольний 
матч між «Волинню» зразка 

1989 року та сучасною командою. 
Гра була однією з частин святку-
вання 55-річчя легенди волинсько-
го футболу Андрія Федецького. 

За «Волинь» 1989 року в стар-
товому складі вийшли Сергій Ча-
бан, Олег Федюков, Володимир 
Антонюк, Іван Польний, Олег Ан-
тонюк, Геннадій Шухман, Володи-
мир Гащин, Володимир Фігель, Во-
лодимир Дикий, Павло Філонюк, 
Володимир Мозолюк. Згодом на 
заміни виходили Олександр Фро-

лов, Роман Крищишин, Андрій Ко-
ротаєв, Анатолій Поліщук, Віктор 
Буднік, Олександр Лихобицький, 
Ігор Коцан. 

На жаль, не зміг узяти участь у 
матчі Віталій Кварцяний. У перед-
день у нього виникли проблеми зі 
спиною. Сам ювіляр Андрій Фе-
децький теж через стан здоров’я 
спостерігав за грою як глядач. 

Матч складався з двох таймів 
по 30 хвилин. Спочатку ігрова пе-
ревага була на боці теперішньої 
«Волині», однак після фінального 
свистка табло зафіксувало дві «5». 

Українську гривню назвали 
найгарнішою валютою світу
Згідно з підсумками щорічного засідання комісії з 
питань естетики Міжнародного фінансового банку, 
фінансисти Швейцарії назвали українську гривню 
найкрасивішою валютою у світі. До п’ятірки також 
увійшли: австралійський долар, євро, болгарський 
лев і американський долар, повідомляє ІТАР-ТАРС. 
Такий титул українська гривня отримує вже вдруге. 
У 2008 році Міжнародний фінансовий банк також 
визнав її найгарнішою. Понад те, ще й найстійкішою 
щодо зносу. 

У мерії не погоджуються з тим, 
що в Луцьку високий рівень 

забруднення атмосфери, як про це 
нещодавно писали українські ЗМІ. 
Міський голова Микола Романюк 
спростував цю інформацію, пові-
домляє «ВолиньPost». Підтвердив 
слова мера і начальник відділу еко-
логії Анатолій Гламазда. 

За його словами, відповідно 
до щорічника стану забруднення 
атмосферного повітря в Луцьку за 
2012 рік, забруднення атмосфери 
в обласному центрі Волині пере-
буває в межах середнього рівня по 
Україні. 

Індекс забруднення атмосфери 

за 2012 рік становить 7,99, у 2011 
році він складав 8,56, у 2010-му — 
10,10. 

«Спостерігалося зменшення 
середньомісячних концентрацій 
пилу, діоксиду сірки, розчинних 
сульфатів, оксиду вуглецю, оксиду 
азоту, фенолу та формальдегіду. 
Незначне підвищення середньомі-
сячних концентрацій зафіксували 
лише по діоксиду азоту», — заува-
жив еколог. 

Анатолій Гламазда зазначив, 
що моніторинг проводився серед 
53 міст України, Луцьк перебуває 
на 20-му місці з забруднення ат-
мосферного повітря. 

Луцьк — на 20 місці в Україні 
з забруднення повітря 

Лучан переконували, що затриманих міліціонери не б’ють 

У колишньої вчительки біології Анастасії Тріль із Хобултови Володимир-
Волинського району найбільша у селі колекція лілій 


