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Життя

У Луцьку дітворі влаштували 
екологічне містечко 

Лучани гамселили один одного подушками 

На вихідних в обласному центрі 
Волині відбулася справжня по-

душкова битва. Акцію організувала 
громадська ініціатива «Іскра» за 
підтримки СГО «Молодіжна плат-
форма». 

За словами ініціаторів, подуш-
кова баталія — це захоплива форма 
активного відпочинку, яка має на 
меті пропагування здорового спо-
собу життя, гарантує нові знайом-
ства і яскраві враження. 

Близько 50 хлопців і дівчат зі-
бралось у Центральному парку 
імені Лесі Українки, щоб відлупцю-
вати одне одного подушками. «Рек-
візити» більшість узяла з собою, 
хоча дехто купував «зброю» прямо 
на місці. 

Спершу учасники битви роз-
ділилися на дві команди: «Теле-
пузики» та «Ванільні подушечки», 
а тільки-но ведучий дійства дав 
старт — кинулись один на одного. 

За кілька хвилин асфальт вкрився 
пір’ям та синтепоном, а перемож-
цем стала команда, в якої виявило-
ся більше вцілілих подушок. 

Потім учасники баталії влашту-
вали ще кілька боїв, після завер-
шення яких поприбирали. 

В рамках заходу відбулася та-
кож доброчинна акція зі збору 
іграшок, які згодом будуть пере-
дані у дитячі будинки та притул-
ки. 

П’яний депутат покусав 
даішника
У Росії п’яний депутат міста Нерехта і Нерехтського 
району вкусив за палець міліціонера, який зупинив 
його машину, повідомляє Газета.ру. Крім того, друго-
го інспектора ДАІ обранець громади почав бити 
по ногах та ображати в грубій нецензурній формі. 
В результаті чоловіка позбавили водійських прав і 
відкрили щодо нього кримінальну справу. Наразі 
слідчий комітет Росії в Костромській області передав 
справу до суду. 

У неділю, 8 вересня, в Центрально-
му парку культури та відпочинку 
імені Лесі Українки відбулося 
сімейне екологічне свято «Зелене 
містечко «Еко-Ко», на якому малю-
ків та їхніх батьків навчали жити в 
гармонії з природою. 

Організували захід форумлянки 
порталу для батьків «Луцьк-мама». 

— Це свято ми проводимо вже 
вдруге, і цьогоріч воно набуло ще 
більшого масштабу. Хочемо показа-
ти, що питання екології — не тільки 
сумні цифри, що це може бути ве-
село і цікаво. Цей захід ми започат-
кували для того, щоб навчити дітей 
і батьків думати про середовище, в 
якому ми живемо, —  каже Анна Гна-
тюк, адміністратор порталу «Луцьк-
мама». 

Однією з найцікавіших атракцій 
для маленьких непосид виявився 
картонний лабіринт. Його організа-
тори свята побудували з непотріб-

них коробок. 
— Це гарний приклад вторинно-

го використання сировини. Як ба-
чите, порожні коробки з-під якоїсь 
техніки можна не нести на смітник, 
а зробити таку чудову забаву для ма-
лечі, — каже пані Анна. 

У парку виросло ціле картонне 
містечко: тут тобі й різноманітні 
будиночки, й навіть автомобілі. Ді-
твора щиро тішилася ними, вко-
тре доводячи, що речі, зроблені з 
любов’ю, набагато важливіші, як до-
рогі іграшки з магазину. 

Також із картону волонтери ви-
готовили різноманітні маски для 
фотосесії, а дітлахи вже розмалюва-
ли їх власноруч. 

Під час свята відбулося більше 

20 безкоштовних майстер-класів, 
у яких використовували або нату-
ральну сировину, або екологічно 
чисту. Дітей навчали робити ляль-
ку-мотанку, ліпити з соленого тіста, 
розписувати екологічні торбинки, 
виготовляти забавки з глини та роз-
мальовувати дерев’яні, майструвати 
скульптури з сіна й обереги з соло-
ми. Крім цього, для маленьких «чо-
мучок» організували читальню про-
сто неба. 

Для найменшеньких гарною за-
бавою стало розмальовування паль-
чиковими фарбами. 

— Їх виготовила наша форум-
лянка Тетяна з натуральної сиро-
вини, — розповідає Анна Гнатюк. 

— Дітки ще маленькі, їм важко три-
мати пензлик у руках, а от малювати 
пальчиками саме враз. Але оскільки 
фарба матиме контакт із шкірою ди-
тини, то важливо, щоб вона була на-
туральною. 

Також в екологічному містечку 
був ярмарок «хенд-мейду», на якому 
свої вироби презентували більше 25 
майстрів. Чільне місце тут посідали 
еко-продукти. Гості свята просто 
розхапали бездріжджевий хліб із 
різним смачним наповненням і на-
туральні солодощі. 

Оскільки свято проходило під 
девізом бережного ставлення до 
природи, то форумлянка Юлія 
Смаль проводила з малечею хімічні 
досліди, показуючи як ті чи ті речо-
вини впливають на довкілля. Вона 
розповідала дітям, як можна вдома 
організувати міні-лабораторію та за 
допомогою звичайних фруктів та 
овочів визначати, шкідлива їжа чи 

ні. 
Ще одна учасниця свята повіда-

ла дітворі та батькам про те, як пра-
вильно вибирати мийні засоби та 
засоби для прання. 

— Нам дуже приємно, що ініціа-
тива простих луцьких мам знайшла 
таку підтримку серед городян. Тож 
хочемо висловити подяку за допо-
могу в організації свята мовній шко-
лі «Хелен Дорн — рання англійська», 
сімейній академії «Плай», Центру 
творчого розвитку особистості «Те-
риторія щастя», всім майстрам, а 
також Партії зелених України, — за-
значила Анна Гнатюк. 

Ольга УРИНА 
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На Закарпатті ведмідь 
напав на грибника 
В Івано-Франківській області мешканець села 
Уторопи вижив після нападу ведмедя. За 
даними прес-служби ДСНС, ведмідь атакував 
чоловіка, коли той збирав гриби. Потерпілому 
вдалося вижити, його доставили до лікарні з 
рваними ранами голови зі значним дефектом 
обличчя, відкритим переломом лівого перед-
пліччя, численними рваними ранами. Зараз він 
перебуває у важкому стані. Цьогоріч це вже 
третій випадок нападу ведмедів на людей. 


