
29 вересня у місті Луцьку під 
патронатом міського голови 

Миколи Романюка стартує відкри-

тий Кубок Луцька з художньої гім-
настики. Такі спортивні змагання в 
обласному центрі Волині відбува-
тимуться вперше. Участь у них ві-
зьме понад 150 спортсменок. Серед 
них — вихованки школи Дерюгіних 
із Києва, гімнастки з Луцька, Воло-
димира-Волинського, Ужгорода, 
Львова, Харкова, Білої Церкви, 
Одеси, Чернівців, Дніпропетров-
ська, а також — із Республіки Поль-
ща. Змагатимуться дівчата від 5 до 
20 років у різних вікових групах. 
Початок 29 вересня о 10.30 год. у 
спортивно-розважальному комп-
лексі «Адреналін Сіті». Парад від-
криття — цього ж дня о 12.00 год. 

У Луцьку 27–29 вересня відбу-
деться самобутнє культурно-

мистецьке дійство — Сьомий між-
народний фестиваль українського 
фольклору «Берегиня». Учасники 
— фольклорні колективи україн-
ських громад із різних країн, об-
ластей України, а також із районів 
і міст Волині. 

У програмі: 

– українське народне дійство 
«Обереги пам’яті»; 

– обжинкове фольклорне дій-
ство, відтворення весільних об-
рядів; 

– ігри та забави у виконанні 
дитячих фольклорних колективів; 

– різноманітні виставки та яр-
марки-продажі робіт майстрів на-
родного мистецтва. 

На вихідних у Луцьку відбувався 
фестиваль авторської пісні, фото і 
кіноаматорів «Вітрила пригод». За-
хід зібрав шанувальників мандрів, 
краєзнавців, а також просто твор-
чих людей. 

— Для того, щоб привернути 
увагу до туризму, ми задумали орга-
нізувати цей фестиваль. Багато лю-
дей подорожує Україною та світом, 
робить сотні неймовірних фотогра-
фій, знімає фільми, але ніхто про це 
не знає, а наш фестиваль поклика-
ний продемонструвати ці роботи. 
Крім того, «Вітрила пригод» — це не 
просто фестиваль, а фестиваль-кон-
курс, — каже організаторка дійства 
Руслана Мельник. 

Тематична фотовиставка роз-
містилась у фойє Палацу культури 
Луцька, де було представлено близь-
ко сорока світлин. На фото — пор-
трети бувалих туристів, посиденьки 
біля вогнища, захопливі пейзажі 
туманних гір, бурхливих річок, ма-
льовничих просторів рідного краю. 

Учасники та гості фестивалю 

мали нагоду поспілкуватись із не-
ймовірно цікавим і самобутнім ман-
дрівником із Тернополя Олексієм 
Пізником. Чоловік майже місяць ка-
тався Європою на велосипеді, за цей 
час він «накрутив» 2400 кілометрів і 
побував у чотирьох країнах: Польщі, 
Австрії, Німеччині та Франції. При-
чому остання країна вразила його 
найбільше: Олексію сподобалися 
простота і доброта французів. А от 
у Австрії він був у захваті від спеці-
ально обладнаних велосипедних до-
ріжок. 

— Це окремі доріжки, розміщені 
трохи вище від автомобільної до-
роги. На них не лише катаються на 
велосипедах, а й їздять на роликах, 
бігають, займаються спортивною 
ходьбою. Загалом у Європі, навіть 
по селах, багато прихильників спор-
ту. Де у нас побачиш, щоб дівчина в 
селі вранці виходила на пробіжку? 
А там таке всюди, — ділиться вело-
сипедист. 

У цілому мандрівка пану Олек-
сію обійшлась у 270 євро. А вже на-
ступного року велосипедист хоче 

поїхати ще до західного узбережжя 
Франції. 

По тому гостей фестивалю за-
просили на перегляд аматорського 
кіно. Глядачам представили 30 ко-
роткометражних фільмів у категорі-
ях «Туристична мандрівка» та «Кра-
єзнавче дослідження». 

Надвечір відбувся концерт-кон-
курс авторської пісні та співаної по-
езії. Участь у ньому взяли 12 гуртів і 
виконавців із Волині та Рівненщини. 

— Відтоді, як завершився фести-
валь «Оберіг», це довгожданий ков-
ток повітря в галузі співаної поезії 
та авторської пісні. Люди творять, 
їхня музика завжди на часі, адже є 
віддзеркаленням того, що твориться 
в закутках душі українця. Вони спі-
вають про те, що болить кожному, 
— відзначив керівник гурту «Чорні 
черешні» Юрій Поліщук. 

На другий день фестивалю від-
відувачам пропонували безкоштов-
ні заняття з йоги та хатха-йоги і 
капоейри «Капа». Завершились же 
«Вітрила пригод» гала-концертом у 
парку культури та відпочинку імені 
Лесі Українки. 

Ольга УРИНА

Університет безпеки життєдіяльності, що 
у Львові, став одним із найкращих у світі 

20 вересня 2013 року в Болон-
ському університеті (Італія) 

ректор Львівського державного 
університету безпеки життєдіяль-
ності Михайло Козяр підписав 
Велику хартію університетів. До-
кумент об’єднує понад 800 провід-
них вузів світу. Про це інформує 
прес-служба вишу. 

«Високої честі підписання 
Хартії удостоюються університе-
ти, які є визнаними осередками 
знань, науки та культури. Цей до-
кумент визначає фундаментальні 
принципи, якими керуються уні-
верситети для забезпечення роз-
витку освіти, інноваційного руху 

та налагодження тісних зв’язків», 
— прокоментував підписання 
Хартії Михайло Козяр. 

Велика хартія заснована Єв-
ропейською асоціацією універси-
тетів. У 1988 році цей документ 
підписали 388 ректорів кращих 
вищих навчальних закладів світу. 

Нагадаємо, що Львівський 
державний університет безпеки 
життєдіяльності на сьогодні ціл-
ком інтегрований у міжнародні 
механізми забезпечення безпеки. 
Підтвердженням цього стало ви-
знання вузу на національному рів-
ні кращим із міжнародного спів-
робітництва у сфері освіти і науки. 

Відомості.інфо

№39 (679)

26 вересня - 2 жовтня 2013 року

http://www.vidomosti.info/

На лучан чекає свято краси, грації 
та артистизму 

Садочок у Турійському районі

14

Вихованці ДНЗ Берізка с. Новий Двір 
Турійського району

Культура - освіта

Мік Джаггер незабаром стане прадідом
Легенда рок-сцени сер Мік Джаггер незабаром уперше стане 
прадідом. Найстарша онука лідера The Rolling Stones Ассісей чекає 
на первістка. Маля має з’явитися на світ у 2014 році, про що май-
бутні батьки повідомили найближчим родичам минулого тижня. 
Мама Ассісей, донька Джаггера Джейд, схоже, була дещо здивована 
новиною, адже це означає, що вона стане бабусею вже у 42 роки. 
Тож тепер жінка чекає жартів про себе від її приятелів із шоу-бізнесу. 
Мік, навпаки, радий і не має жодних сумнівів із приводу того, що буде 
хорошим прадідом. Він жартує, що виступатиме ще й тоді, коли стане 
прапрадідом. Нагадаємо, Мік Джаггер був двічі одружений. Від двох 
шлюбів співак має сімох дітей. 

Освітня реформа, яка нині впро-
ваджується в Україні, передбачає 
обов’язкову дошкільну освіту дітей 
5-річного віку. «Наше завдання — 
зробити все, щоб наші діти були 
готові до навчання в школах, і кож-
ного року ми повинні відкривати 
нові дошкільні заклади», — сказав, 
виступаючи на урочистій лінійці з 
нагоди початку нового навчально-
го року, Президент України Віктор 
Янукович. 

На Волині, де рівень народжу-
ваності один із найвищих в Укра-
їні, проблема охоплення дітей до-
шкільною освітою ще донедавна 
стояла особливо гостро. Нині ж 
завдяки старанням влади і терито-
ріальних громад її вдалося суттєво 
пом’якшити. Вже зараз 100% дітей 
старшого дошкільного віку охопле-
но різними формами підготовки до 
навчання у школі. 

У 2012 році вперше за роки не-
залежності введено в дію три дит-
садки-новобудови: у селах Жидичин 
Ківерцівського, Мельники Шацько-
го районів та у місті Луцьку. В них 
загалом створено 320 місць. Віднов-
лено роботу дошкільного закладу 
в селі Михлин і фактично відбудо-
вано з фундаменту дитсадок у селі 
Бужани Горохівського району. За-
працювали садочки у селах Нуйно 
Камінь-Каширського, Столинські 
Смоляри Любомльського та Луків 
Рожищенського районів. А в ДНЗ сіл 
Нові Червища Камінь-Каширсько-

го, Озютичі Локачинського, Велика 
Глуша Любешівського районів, Че-
реваха, Копилля, Комарове на Мане-
виччині та Миляновичі Турійського 
району завдяки реконструкції та ка-
пітальному ремонту вдалося ввести 
в дію нові приміщення на 200 но-
вих місць, що дало змогу перевести 
ці дитсадки з короткотривалого на 
постійний режим роботи. Водночас 
на базі діючих дошкільних навчаль-
них закладів відкрито 38 додаткових 
груп, завдяки чому торік уперше 
пішло у дитсадки 760 малюків. Упро-
довж 2012 року кількість вихованців 
садочків загалом збільшилася на 
2335 дітей (у 2010-му — на 1433, у 

2011-му — на 1510). 
Цьогоріч уже відкрито дитсадки 

у Маневицькому та Ківерцівському 
районах. А напередодні Дня Неза-
лежності новий дошкільний на-
вчальний заклад, розрахований на 
48 дітей, запрацював для малюків 
села Боголюби Луцького району. 
Голова облдержадміністрації Борис 
Клімчук подякував громаді за на-
полегливу ініціативу в його спору-
дженні. «Мені особливо приємно, 
що у Боголюбах садочок побудували 
фактично за кошти сільського бю-
джету, адже це, крім того, що зро-
блено для дітей, означає, що село 
піднімається та розвивається», — 

наголосив очільник області. 
Активно триває добудова двопо-

верхового приміщення до дитсадка, 
який діє в Турійську, що вирішить 
питання з місцями в цьому дошкіль-
ному закладі. Тут будуть спальні й 
ігрові кімнати для 40 діток. На цей 
проект із держбюджету виділяють 
понад три мільйони гривень, добу-
дову планують завершити цьогоріч. 
Дитячий сміх там лунатиме вже піс-
ля забезпечення дитсадка майном та 
обладнанням у 2014 році. 

Вже визначено підрядника для 
зведення садочка у селі Любитів Ко-
вельського району, гроші на який не 
могли знайти протягом 17 років. У 
планах — реконструкція приміщень 
під дошкільні навчальні заклади в 
селах П’ятидні та Селець Володи-
мир-Волинського району. «Крім 
того, будуватимемо і добудуємо в 
2013–2014 роках дитсадок у Торчині, 
розпочнемо будівництво таких за-
кладів у Ратному, Ківерцях і Ковелі. 
Це те, що ми обіцяли людям», — за-
значив Борис Клімчук. 

У планах обласної влади на цей і 
наступний рік — створення до двох 
тисяч місць у ДНЗ. 

Найбільша потреба у садочках, 
звичайно, в Луцьку. Незважаючи на 
введення в дію надсучасного дит-
садка для 200 діток, відкриття про-
тягом двох останніх років 23 нових 
груп на 670 місць на базі тих ДНЗ, 
що існують, у черзі в садочки ще за-
лишається близько тисячі дітлахів. 
Тому, йдучи назустріч побажан-

ням територіальної громади, міське 
управління Пенсійного фонду Укра-
їни звільнило приміщення дитсадка 
№25. Із 2014 року тут функціону-
ватимуть чотири додаткові групи 
для 80 маленьких лучан. У місті та-
кож планують вивести з ДНЗ №20 
ГО «Джерело життя» і звільнити 
місце ще для 20 діток. Також місце-
ва влада має намір відкрити чотири 
додаткові групи у дитсадку, роз-
міщеному на вулиці Бенделіані, 7, 
і шість груп — у ДНЗ на Декабрис-
тів, 23. А для впорядкування запису 
до садочків у Луцьку вже діє система 
електронного запису, на черзі — на-
лагодження її у районах Волині. 

Володимир ПАВЛЮК 

До Луцька туристів скликали 
«Вітрила пригод» 

У Луцьку всьоме пройде Міжнародний 
фестиваль «Берегиня» 

У дитсадки — без черги


