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Збірна України з пожежно-
прикладного спорту —  
в п’ятірці найкращих команд 
Європи 
Українська збірна з пожежно-прикладного спорту 
повернулася зі щорічних міжнародних змагань, які 
цього разу проходили в Алмати (Казахстан). Хлопці 
привезли на батьківщину золоту й чотири срібних 
медалі та посіли четверте загальнокомандне місце 
з-поміж 14 країн-учасниць. 

Лучанка відзначила 102-й 
день народження 
Мешканка міста Луцька Лавренюк Єлизавета Іванівна 
відсвяткувала 102-й день народження. Ювілярці було 
урочисто вручено одноразову грошову допомогу в 
розмірі 1000 гривень і квіти. Довгожителька народи-
лася 13.09.1912 року в селі Жидичин Ківерцівського 
району. Працювала у колгоспі, учасник війни, пенсі-
онер за віком. Нині перебуває на обслуговуванні у 
територіальному центрі соціального обслуговування 
міста Луцька. 

У Луцьку вандали пошкодили новенький 
спортмайданчик 

Облаштування прибудинко-
вої території на вулиці Шота 

Руставелі, 9, 11, 13 уже на завер-
шальному етапі. Та поки тривають 
останні ремонтні роботи, вандали 
вже встигли наробити шкоди у 
дворі. Так, сітку огорожі новень-
кого спортивного майданчика 
розірвано у п’яти місцях, причо-
му до одного з них уже встигли 
й стежинку протоптати, хоча за 
кілька метрів — вхід. Видно, що 
сітка знищена зумисно, адже дро-
ти були розкручені. 

Крім того, в цьому ж двори-
ку комунальників чекав іще один 
прикрий сюрприз — вандали ви-
крали одну зі встановлених гой-
далок. 

Як зазначає головний спеці-
аліст відділу з благоустрою міста 

департаменту ЖКГ Любов Грабов-
ська, це чергові збитки для місько-
го бюджету, адже доведеться знову 
лагодити пошкоджене майно. 

І якщо сміття під ногами ще 
можна списати на нестачу куль-
турного виховання, то хоч якось 
зрозуміти прагнення розірвати 
сітку майданчика та викрасти гой-
далку — неможливо. 

До слова, зараз на цій прибу-
динковій території вже покладено 
бордюрний камінь, нове асфаль-
тне покриття, облаштовано пар-
ковки для автомобілів, встановле-
но ігрове обладнання на дитячому 
майданчику. Розпочато роботи з 
будівництва нових мереж зовніш-
нього освітлення та встановлення 
накриття для сміттєвих контейне-
рів. 

Чиновників у Луцьку хочуть пересадити 
на велосипеди 

У Львові відбулося найбільше книжкове свято України 

Активісти Ковеля закликають урятувати 
Турію 

У Львові 11–14 вересня пройшов 
ХХІ Форум видавців. Упродовж 

цих чотирьох днів до уваги відвід-
увачів організатори представили 
понад 800 заходів: презентації книг, 
зустрічі з письменниками і поетами, 
дискусії, автограф-сесії, літературні 
читання. Гостями форуму стали по-
над 370 письменників із 25 країн. 

У межах Форуму видавців від-
булися Львівський міжнародний 
літературний фестиваль, фестиваль 
дитячого читання «Книгоманія», 
благодійна акція для літніх людей 
«Третій вік: задоволення від читан-
ня», П’ятий бібліотечний форум. 

Гран-прі книжкової премії «Най-
краща книга Форуму видавців–2014» 
отримала книга «Сто загадок Сим-
фосія» (переклад із латинської та 

коментарі-есеї — Андрій Содомора; 
видавництво — «Срібне слово»). Се-
ред кращих також «Йосиф Сліпий. 
Спомини» (видавництво Україн-
ського католицького університету); 
«Українські деревляні церкви. Гене-
за і розвій форм» Михайла Драґана 
(видавець — Савчук О. О.); Атлас 
українських історичних міст (науко-
вий редактор — Мирон Капраль); 
«Книга образів» Бруно Шульца 
(Упорядник — Єжи Фіцовський). 

Спеціальним гостем став відо-
мий американський історик Тімоті 
Снайдер, який презентував свою 
книжку «Українська історія, Росій-
ська політика, Європейське май-
бутнє» та провів публічну зустріч із 
читачами. 

Ковельчани б’ють на сполох: 
річка Турія вкрай потребує 

допомоги від людей, інакше є за-
гроза того, що головна притока 
Прип’яті може просто зникнути. В 
найбільш мілких місцях вона вже 
пересихає, заростає, замулюється. 

Кілька років тому попередня 
влада міста намагалась очистити 
дно річки від мулу, однак щось у 
них там не заладилося, й робота не 
була доведена до логічного кінця, 
йдеться на сайті «ПроКовель». 

Громадські активісти теж на-
магаються внести свою лепту в 
порятунок притоки. Вони щороку 
зариблювали водойму, а останнім 
часом випускають у неї, з-поміж 
інших, мальків товстолобика. 
Природолюби добре розуміють, 
що коли рибка підросте, стане по-
їдати водорості, якими Турія до-
бряче  поросла,  а  в  окремих  міс-
цях уже з’явилися цілі плантації 
цього корму. Проте деякі рибалки 
виловлювали з річки хороших ко-
ропів і товстолобиків. Й водойма 
продовжувала занепадати. 

Щороку екологи констатують 
факт появи в Турії мертвої риби, 

яка, хоч як дивно, «пливе» догори 
черевом за течією практично в той 
самий період. 

Санітарно-епідеміологічна 
служба в цей час забороняє купа-
тися. Хоча люди і самі не поспіша-
ють лізти у брудну воду. Відлякує її 
неприємний запах і неприродний 
колір. 

Уже цьогоріч були помічені на 
річці місця, де води останнього мі-
сяця літа практично не було, лише 
рясно буяв очерет, росли листяні 
дерева. Після осінніх дощів річка 
отримала воду і течія накрила ці 
оазиси. Накрила, але не зруйну-
вала. А це означає, що наступного 
року все повториться. 

Жахливі фото- й відеофакти 
викладають у соціальних мережах 
ковельчани, які дуже хвилюються 
за стан річки. Так, один із приро-
долюбів на відео відзняв части-
ну території. Зарості так щільно 
вкрили верхній шар водойми, що 
купатися тут неможливо. Ця «зе-
лена пошесть» уже розповзлася і 
загрожує річковим мешканцям за-
гибеллю. 

Волинянка Ольга Лещук стала 
чемпіонкою світу з карате 
6–7 вересня в місті Дурбан Пів-
денно-Африканської Республіки 
проходив чемпіонат світу з карате. 
У ньому взяли участь 160 спортс-
менів із 19 країн світу. Україну 
представляла збірна з 12 осіб. 
Семеро з них стали призерами 
змагання. В цьому турнірі Ольга 
Лещук із Волині виборола пере-
могу в австралійки у фіналі, ставши 
чемпіонкою світу. Також із бронзо-
вою медаллю повернувся додому 
Андрій Гаврилюк. 

Але ці блискучі результати за-
лишилися поза увагою управління 
у справах молоді та спорту Волин-
ської облдержадміністрації. Так, на 
привітаннях із нагоди Дня фізичної 
культури і спорту, що відбулись у 
п’ятницю, 12 вересня, в ОДА про 
здобутки волинських каратистів 
жодного разу не згадали. «Я вже не 
знаю, яких висот нам потрібно до-
сягти, щоб нас помітили в області, — 
прокоментував Дмитро Волинець, 
голова правління Волинського об-
ласного осередку «Кіокушинкайкан 
карате». — Держава ніяк не допома-
гає федерації, підтримують лише во-
линські меценати. Зокрема, всебічну 
допомогу протягом багатьох років 
надає Степан Івахів. Так і цього разу 
він профінансував поїздку на чемпі-
онат світу в Африку». 

Газеті «Відомості» вдалося взя-
ти бліц-інтерв’ю в чемпіонки Ольги 
Лещук. 

— Скільки часу ти займаєшся 
карате? 

— З 10 років. Одного разу мій 
сусід привів мене в секцію до Дми-
тра Волинця. Пам’ятаю, на першому 
тренуванні дивилась, як працюють 
спортсмени, а на другому за мною 
вже спостерігала мама. Мені сподо-
балось, і я залишилась. 

— Було бажання покинути за-
няття? 

— Я не можу уявити себе без ка-
рате. Мабуть, мій організм цього не 
перенесе. Буде ломка. Бували такі 
періоди, коли було тяжко й нічого не 
хотілось, але розуміла — це моє. На-
ставав новий день, і я йшла на тре-
нування. Важко, але все одно йшла. 

Перші два роки мене за руку 
возила мама з Хорлуп до Луцька на 
тренування. Потім стало важко фі-
нансово, тож я почала їздити сама. 
Так катаюся вже десять років. 

— В яких змаганнях ти брала 
участь? 

— Я була учасницею і вигравала 
в багатьох українських чемпіонатах, 
узимку був чемпіонат в Угорщині, 
на чемпіонаті Європи взяла срібло. 
Ще в 2012-му був чемпіонат світу — 
звідти привезла бронзу. Взагалі було 
багато змагань, у яких я брала участь 
і перемагала. 

— Коли їхала в Африку, на що 
розраховувала? 

— Тільки на перемогу. Ще буду-
чи в Україні, я переживала за чем-
піонат. Тільки й думала про те, що 

хочу привезти золото. В мене була 
ціль, і я все робила, щоб стати ближ-
че до неї. 

— Який момент видався най-
складнішим у африканському чем-
піонаті? 

— То був перший бій із австра-
лійкою. Я ще не розігрілася та не уві-
йшла в смак бою. Я стояла і давала 
себе бити. Але потім включилась, і 
мене вже було не зупинити. Це був 
один такий бій, де я 30 секунд про-
сто простояла. Потім за 30 секунд її 
перемогла. В бою головне — ввійти 
в азарт. Є бійці, які спочатку працю-
ють, викладаються, а в кінці просто 
згоряють. 

— Скільки боїв ти провела і 
який був рівень підготовки спортс-
менів? 

— Було три бої. Рівень учасників 

дуже високий. Зазвичай, щоб по-
трапити на чемпіонат світу, потріб-
но стати чемпіоном у своїй країні. 
Спортсменка з Австралії, що билася 
зі мною у фіналі, так само була до-
бре підготовлена, мала гарну техні-
ку. Ми з нею раніше зустрічалися 
на чемпіонаті в Японії, де вона мене 
побила. 

— Які в тебе плани на майбут-
нє? Не задумуєшся про тренерську 
роботу? 

— Поки є можливість їздити і 
виступати, буду це робити, а потім 
побачимо. Не знаю, чи я виступати-
му, але точно знаю, що буду трену-
ватись. Організм звик, і я без цього 
вже не можу. Без карате себе не бачу. 
Карате — це моє життя. 

— Що ти можеш порадити но-
вачкам, які тільки починають за-
йматись? 

— Дуже багато людей, які почи-
нали зі мною, були сильніші, мали 
кращі фізичні дані, але в якийсь 
момент вони сходили з дистанції. В 
кожного буває певний період, коли 
щось не виходить і хочеться все ки-
нути й почати займатись іншими 
справами. І в цей момент потрібно 
не здаватися та йти вперед. Вгри-
затися, впиратися руками, ногами, 
але йди вперед. Якщо є ціль, то ти 
обов’язково до неї дійдеш. Не можна 
здаватися. Чемпіонами не народжу-
ються — ними стають. 

Розмовляв Михайло ГАРЩАЛЬ  

 ДОВІДКА 

Лещук Ольга народилася 10 ве-
ресня 1992 року в селі Хорлупи 
Ківерцівського району. Навчається 
в Інституті фізичної культури Схід-
ноєвропейського національного 
університету. Кандидат у майстри 
спорту, чорний пояс, 2 дан. Тренер 
— Дмитро Волинець. 
Спортивні досягнення: чемпіонка 
України в 2009, 2008, 2006 роках. 
Чемпіонка світу 2014 року (ПАР). 
Бронзова призерка чемпіонату 
світу 2012 року (Японія). 

В рамках заходів Європейського 
тижня мобільності у Луцьку 

відбудеться громадська ініціатива 
«Чиновник на велосипеді». Тож 
управління туризму та промоції 
міста закликає луцьких службов-
ців приїхати на роботу на роверах. 

«Шановні колеги! Ви вмієте і 
любите їздити на велосипеді? Ви 
сучасні й вільні від умовностей? 
19 вересня 2014 року ми пересідає-
мо на велосипеди! — йдеться в по-
відомленні управління. — Закли-
каємо вас цього дня відмовитися 
від автотранспорту і приїхати на 
роботу велосипедом». 

Охочим долучитися до акції, 
які не мають власного двоколісно-
го, рекомендують узяти транспорт 
напрокат у Центрі туристичної 
інформації та послуг зі знижкою 
50%. 

З 16 по 22 вересня Луцьк ра-
зом із понад 2000 міст Європи до-
лучиться до Європейського тижня 
мобільності, щоб обмежити вико-
ристання приватних автомобілів 
на користь громадського та вело-
сипедного транспорту й пішохід-
ного руху. Цього року тиждень 
пройде під гаслом «Наші вулиці — 
наш вибір!». 


