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У Рожищенській бібліотеці 
відпочивають сім’ями 

Культура

Туристичний сезон цьогоріч буде 
переважно українським 

24 квітня у Луцьку стартує акція «Зробимо 
Луцьк чистим!» 

Екологічна акція «Зробимо 
Луцьк чистим», метою якої є 

виховання відповідального став-
лення громадян до довкілля, від-
буватиметься у нашому місті вже 
вп’яте. Цьогоріч вона стартує 
24 квітня о 12:00 у різних локаці-
ях міста. 

Заплановано прибирання 
п’ятнадцяти забруднених зон, 
серед яких Центральний парк 
ім. Лесі Українки, парк 900-річчя, 
парк на вул. Потебні, Старе місто, 
парк за РАЦСом, зона «Дитяча 
залізниця», Теремнівські ставки, 
«Студмістечко СНУ» (вул. Воло-
димирська, 1) тощо. 

Ініціатором проведення акції 
є громадська організація Lets do 
it. Ukraine за сприяння Луцької 
міської ради. Так, департамент 
ЖКГ забезпечуватиме вивезення 
зібраного сміття із передбачених 
зон, а відділ екології постачати-
ме учасників акції мішками для 
сміття й рукавицями. У зонах, де 
передбачено більше ста людей, 
будуть присутні медичні праців-
ники. 

Нагадуємо, всеукраїнська 

акція «Зробимо Україну чи-
стою-2015» є частиною всесвіт-
нього руху Lets Do It! World, що 
об’єднав 11 мільйонів людей у 
112 країнах для того, аби піклува-
тися про екологію нашої планети. 
Це щорічна одноденна загально-
державна соціально-екологічна 
акція з прибирання та благо-
устрою засмічених зелених зон і 
місць громадського відпочинку. 

Запрошуємо всіх лучан долу-
читися до ініціативи та вийти ра-
зом 24 квітня, аби зробити Луцьк 
чистішим. 

Учителем року з предметів 
духовно-морального 
спрямування стала Людмила 
Положевець із Пульма 
На Волині відбулося виїзне засідання Громадської ради з 
питань співпраці з Церквами та релігійними організаціями 
при Міносвіти. В його рамках вручили відзнаки та премії 
переможцям обласного туру Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року-2015 із предметів духовно-морального спря-
мування». I місце здобула Положевець Людмила Федорівна, 
учитель ЗОШ I–III ст. с. Пульмо Шацького району. 

У Луцьку триває місячник 
«Спорт для всіх — спільна 
турбота» 
З 1 до 30 квітня триватиме місячник. Його мета 
— покращити умови для регулярних занять 
фізичною культурою різних соціальних та ві-
кових груп населення за місцем проживання і 
в місцях масового відпочинку лучан. Протягом 
місяця має бути приведене у належний стан, 
відремонтоване та підфарбоване спортивне 
обладнання, впорядкована територія. 

Луцька міська дитяча поліклініка збирає 
кошти на сучасний апарат УЗД 

Головний лікар КЗ «Луцька місь-
ка дитяча поліклініка» Оксана 

Лєщинська розповіла, що їхньому 
УЗД-апарату аж 25 років і він уже 
відпрацював свій ресурс та не дає 
можливості робити нормальне об-
стеження. Вона акцентувала, що по-
ліклініка обслуговує 50 тисяч дітей. 
Щоденно заклад відвідує дві тисячі 
маленьких пацієнтів. Їх обстежу-
ють на різні патології, зокрема сер-
ця. Головлікар наголосила, що нині 
медзаклад хоче зібрати кошти для 
купівлі нового УЗД-апарата з кар-
діодатчиком. Задля цього вони роз-
починають благодійну акцію «УЗД 
для дитячого серденька». Вона спо-
дівається на допомогу представни-
ків бізнесу, доброчинних фондів, 
небайдужих громадян. До акції 
долучиться й благодійний фонд 
«Стопрак». Кошти для придбання 
УЗД-апарата можна переказува-

ти на рахунок благодійної орга-
нізації «Муніципальна лікарняна 
каса»: відкритий РБ «Аваль», МФО 
380805, р/р 26003150825, ЄДРПОУ 
23255102. В призначенні платежу 
необхідно вказати: «УЗД для дитя-
чого сердечка». 

У квітні в прокат виходить український 
трилер «Смертельно живий»

З 16 квітня в широкий прокат 
в Україні виходить повноме-

тражний фільм «Смертельно жи-
вий» — психологічний трилер, 
знятий молодим українським ре-
жисером Максимом Стецьковим. 

Головний герой картини — Се-
мен, відомий письменник. Кілька 
років поспіль він отримує SMS-
повідомлення з невідомого номе-
ра, які дивним чином пророкують 
щасливі події в його житті. Але 
одного разу Семен одержує «есе-
мес» про те, що він скоро помре — 
з точною датою і часом цієї події. 
У героя залишається зовсім мало 
часу, щоб нарешті розібратися, хто 
або що йому загрожує. 

У «Смертельно живому» зігра-
ли українські актори. Письменни-
ка виконав Олександр Герелес, ак-
тор театру, кіно і ТБ. Його кохану 
— Вікторія Варлей («Істальгія»). 
Також у фільмі знявся Олег При-
могенов. 

Робота над фільмом «Смер-
тельно живий» забрала близько 
двох років. Зйомки пройшли в Ки-
єві та Чернігові. У прокат картина 
вийде на більше ніж 50 екранах. 

Лісівники Волині 
надали найбільше 
лісопродукції для 
укріплень сил АТО 

77 кубометрів пиломатеріалів, 
3870 кубів дров, 60 куб. м по-

ловника — саме таку допомогу на-
правили лісові господарства протя-
гом березня для потреб АТО. 

Найбільше лісопродукції надали 
держлісгоспи Волинської, Дніпро-
петровської, Полтавської, Сумської 
областей. 

Ця допомога спрямована для 
відновлення зруйнованої інфра-
структури Донбасу, побудови укрі-
плень сил АТО та для підтримки 
військових формувань. 

За весь час військових дій лісо-
ві господарства відправили до зони 
АТО майже 25 тис. куб. м лісомате-
ріалів. Та не тільки деревиною до-
помагають лісівники. Постійно від-
бувається збір коштів із ініціативи 
працівників галузі, закуповується 
провіант, військове обмундируван-
ня й інші необхідні бійцям речі. 

Підтримувати сили антитеро-
ристичної операції лісові господар-
ства будуть і надалі. 

Що у нашому розумінні роблять 
бібліотекарі? Видають книжки, до-
помагають у навчанні, радять літе-
ратурні цікавинки. А от працівники 
рожищенської дитячої книгозбірні 
— ламають стереотипи. Вони про-
понують своїм маленьким гостям 
не лише поринути в світ казок та 
оповідань, а й... пограти у футбол 
чи боулінг, відвідати концерти відо-
мих гуртів, особисто познайомити-
ся зі знаними майстрами пера — 
братами Капрановими чи Сашком 
Лірником. Як? Читайте далі! 

Історія цього культосвітнього 
закладу нічим не відрізнялася від 
сотень таких самих районних біблі-
отек. Хіба що цій тотально не щас-
тило: за півстоліття свого існування 
вона пережила потоп, пожежу, ви-
пробування бібліотекарів на міц-
ність холодом у погано опалюваних 
приміщеннях, кілька переїздів, аж 
допоки не поселилась у власному 
приміщенні. 

«Гріх нехтувати таким просто-
ром», — подумали бібліотекарі й по-
чали діяти. У рамках програми «Бі-
бліоміст» виграли комп’ютери для 
читального залу. На той час це була 
неабияка новинка — безкоштовний 
доступ до Інтернету для усіх чита-
чів. Зародилась ідея — перетворити 
заклад на місце відпочинку для всієї 
сім’ї. 

Після комп’ютерів у бібліотеці 
з’явилась ігрова кімната з пристав-
кою Kinect Xbox 360. Допомогли реа-
лізувати це народний депутат Сергій 
Мартиняк і почесний громадянин 
міста Рожища Анатолій Ліпкан. Чи-

тайлики, не покидаючи книгозбір-
ні, можуть повправлятись у боксі, 
легкій атлетиці, боулінгу, тенісі, не 
виходячи за межі однієї кімнати. 
Ця послуга для читачів також без-
коштовна, тому черга охочих завжди 
розписана на кілька днів уперед. 

Полюбилася бібліотека й мо-
лоді — майже кожних вихідних 
читальний зал перетворюється на 
міні-кінотеатр і охочі мають змогу 
переглянути історичні та патріо-
тичні фільми від ГО «Національний 
альянс», а бібліотекарі за бажанням 
підберуть літературу на продовжен-
ня теми фільму. 

Читачі бібліотеки — обдаровані 
й творчі люди — тут мають змогу 
продемонструвати свої таланти. Так, 
у цьому закладі неодноразово про-
водилися дитячі виставки малюнків, 
фотографій, саморобок, юні пись-
менники брали участь у конкурсах 
на кращий прозовий та віршований 
твір, таких як «Казку складаю сам» 
і «Думи та мрії». А нещодавно на 
конкурсі «Найкращий читач року» 
постійний абонент Рожищенської 
районної бібліотеки для дітей Маша 
Панасюк отримала подяку за оригі-
нальне представлення книги «Казки 
Лірника Сашка». 

Дітям є в кого вчитись — у гості 
до рожищенської книгозбірні часто 

приїжджають талановиті люди, як-
от Макс Кідрук, Сергій Колос (со-
ліст гурту «Фіолет»), Сашко Лірник, 
Анастасія Дмитрук (авторка вірша, 
який «порвав» соцмережі, — «Ни-
когда мы не будем братьями»), брати 
Капранови, Василь Шкляр, Надія Гу-
менюк, Василь Гей, Йосип Струцюк, 
Ігор Павлюк. Вони влаштовують 
концерти, публічні читання, літера-
турні вечори для юних читачів, зао-
хочують їх познайомитись із книгою 
ближче. Погодьтеся, це прекрасно 
— прийти в бібліотеку і зустріти там 
улюбленого автора. 

— Діти заслуговують мати най-
краще, побачити якомога більше, 
познайомитися з найцікавішим, 
— каже директор бібліотеки Світ-
лана Матвійчук. — Від того, що ми 
їм дамо сьогодні, залежить те, в 
якій країні ми будемо жити завтра. 
Нам приємно, що можемо чимось 
здивувати читачів. Але враження, 
думки, своєрідне просвітлення від 
частування словом — усе це було б 
неможливим для бібліотеки та її чи-
тачів без друзів, які допомагали і до-
помагають в організації. У нас діти 
навчаються, пізнають нове, грають, 
дискутують і просто гарно прово-
дять свій вільний час. Запрошуємо й 
вас! У нас цікаво! 

Людмила ПАНАСЮК 

У цьому переконалися пред-
ставники Луцької міської 

ради, облдержадміністрації та 
новоствореного Туристичного 
альянсу Луцька, які представляли 
туристичний потенціал Волині на 
Міжнародній виставці UITT 2015 
«Україна — подорожі та туризм», 
уже 21-й за ліком, що проходила 
у Києві й є наймасштабнішою в 
країні. 

UITT — це традиційне щорічне 
місце зустрічі туристичних опера-
торів, авіакомпаній, турагентств, 
національних і регіональних ту-
ристичних комітетів, страхових 
компаній, готельних і курортних 
комплексів. Виставка розкриває 
весь спектр туристичних послуг, 
починаючи з організації туристич-
них подорожей різними країнами 

світу й завершуючи послугами з 
авіаперевезень, продажу залізнич-
них білетів, розміщення та броню-
вання готелів, організацією кон-
ференцій, семінарів, івент-турів 
тощо. 

Цьогорічній захід кардиналь-
но відрізнявся від попередніх як 
складом учасників, так і туристич-
ними напрямками. Якщо раніше 
на внутрішній туризм припадало 
до 10 відсотків експозиції, то те-
пер — до 50. У зв’язку із соціаль-
но-економічною ситуацією в кра-
їні увага більшості потенційних 
туристів (і просто українців, які 
хочуть цікаво, якісно та недорого 
відпочити) була прикута до варі-
антів відпочинку в Україні. Тому 
Луцьк і Волинь були «у тренді ви-
сокої туристичної моди». 


