
26 липня свій 1027-й день наро-
дження відзначило одне з найдрев-
ніших міст України — Володимир-
Волинський. Святкування не було 
гучним та помпезним, адже ми й 
далі живемо у стані війни. Тому не 
було великих концертів та феєр-
верку. Цьогоріч усі заходи приуро-
чили вшануванню пам’яті засно-
вника міста — князя Володимира 
Великого. Головні акценти зробили 
на заходах для дітей та молоді, 
спортивних дійствах, театралізо-
ваному святі «Володимирський 
узвіз», підтримці народних ремесел 
та місцевих колективів художньої 
самодіяльності. 

Уже з 10-ї години запрацював 
майданчик розваг для найменших 
мешканців міста, поблизу ЗОШ № 2 
проходила виставка мисливських 
собак, яка відбувалася за підтримки 
міського голови Петра Саганюка та 
мецената Сергія Ковальчука. Біля 
історичного музею із самого ранку 
кипіла робота, адже з’їжджалися 
народні умільці не лише Волині, а й 
із Рівненської, Львівської та Івано-
Франківської областей. 

У приміщенні виконавчого ко-
мітету міської ради очільник древ-
нього Володимира Петро Саганюк 
приймав вітання від міст-партнерів. 
Привітати володимир-волинців зі 
святом прибули делегації польських 
міст Ленчиця та Кентшин. Серед 
гостей був і голова облдержадміні-
страції Володимир Гунчик, приїхали 

також офіційні делегації з Дубна, 
Сарн, Коростеня та Нововолинська.

Петро Саганюк коротко розпо-
вів гостям про успіхи Володимира 
за останній рік, отримав сувеніри 
та подарунки місту від гостей і за-
просив присутніх на площу Героїв 
для участі у молебні, присвяченому 
1000-літтю із дня смерті князя Воло-
димира та Дню міста. 

Від імені присутніх було покла-
дено квіти до обеліску Слави та ме-
моріальної дошки загиблим в АТО. 

В рамках святкування пройшов 
патріотичний велопробіг у виши-
ванках. Цьогоріч він проводився в 
етностилі, тож вишиванки, націо-
нальна символіка, віночки, стрічеч-

ки, квіти — усе це було присутнє на 
учасниках акції. Приємно, що цей 
засіб пересування є популярним у 
багатьох сім’ях. 

Захід був організований за спри-
яння відділу у справах сім’ї, молоді 
та спорту міськвиконкому й інтер-
нет-спільноти «ВелоВолодимир». 
Акція мала на меті показати, що 
велосипед — це чудова альтернати-
ва міському транспорту, а їздити на 

ньому цікаво, приємно та корисно. 
До володимир-волинців приєд-

налися також велосипедисти із Но-
воволинська й Устилуга. 

Неабияке зацікавлення у гляда-
чів викликав усеукраїнський турнір 
зі стрибків у висоту «Володимир-
ські висоти–2015», який проводився 
уже вдруге. Цьогоріч у ньому взяли 
участь спортсмени із Львівської, Іва-
но-Франківської, Чернігівської, Жи-
томирської та Волинської областей. 

Переможці змагань у молодших 
вікових групах отримали медалі та 
дипломи, у старшій — ще й грошові 
винагороди. Гарний настрій присут-
нім дарував ведучий дійства, легко-
атлет у минулому Олексій Сорокун 
із Луцька. 

Крім цього, вісім щасливих сі-
мейних пар, які цьогоріч святкують 
«золоте весілля» — 50-річчя спіль-
ного подружнього життя, вітали усі-
єю громадою на «Володимирському 
узвозі». 

Фінальним акордом відзначення 
1027-ї річниці від дня заснування 
міста стало вогняне шоу у виконан-
ні акторів театру вогню «Аладдін» із 
Луцька. Небезпечні трюки зі смолос-
кипами викликали неабияке захо-
плення у присутніх. А на завершен-
ня виступів запалали слова «Слава 
Володимиру!». 
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У Луцьку вдруге 
відбудеться 
велоекофест 
«Адреналін»

Культура

Полякова розповіла, як до 
неї залицявся Берлусконі 
Ще за часів президентства Леоніда Кучми По-
лякова виступила на одному саміті, де був при-
сутній екс-прем’єр Італії Сільвіо Берлусконі. «Він 
мене почув там і дуже сильно залицявся. Півроку 
просив мене приїхати. Телефонував мені. Й 
особисто теж. Подарунки не посилав, бо, я так 
розумію, він просто так не посилає подарунки», 
— розповіла Оля. Співачка також зауважила, що 
не погодилася на пропозицію італійця, бо була 
«дуже молода і невинна». 

Пугачова намагається 
отримати ізраїльське 
громадянство
Вже упродовж двох років артистка прово-
дить весну та літо на Землі Обітованій. Цей 
рік не став винятком. А нещодавно співачка 
буцімто замислилася про купівлю нерухомос-
ті у Кесарії та оформлення громадянства. В 
Ізраїлі живе брат Максима Галкіна Дмитро. У 
нього в тій же Кесарії квартира. 

Активістам Клубу 55+ влаштували рибалку із ночівлею Волинянин став 
чемпіоном Європи

Любителі активного відпо-
чинку, а також небайдужі 

до проблем навколишнього се-
редовища зможуть об’єднатися, 
взявши участь у велоекофесті 
«Адреналін», що відбудеться 
8 серпня. Початок о 10.00.

Декілька сотень активних 
велолюбителів проїдуться вули-
цями Луцька, щоб привернути 
увагу до проблем довкілля та 
пропагувати здоровий спосіб 
життя, заохотити жителів міста 
віддавати перевагу велосипедам. 
Адже велоспорт — один із най-
більш екологічних видів спорту. 
Тим паче, ровер може активно 
використовуватись як альтерна-
тивний вид транспорту. Учас-
ники велопробігу матимуть у 
вбранні зелений колір, що сим-
волізує чистоту й гармонію в 
природі.

У програмі велоекофесту 
також фестиваль вуличної їжі, 
розважальна програма з конкур-
сами та вуличними забавами, 
велофлешмоб Happy birthday!, а 
також щогодинна святкова лоте-
рея. Суперприз — сертифікат на 
6 тис. грн.

1027-й день народження Княжого міста 
зустрічали без помпезності й феєрверку

Центр освіти третього віку ор-
ганізував лучанам за 50 активне 
дозвілля.

Літо. Спека. Тепла водичка у 
ставку. Прохолода лісу. Ароматні 
шашлички. Нічна рибалка. І ре-
лакс… Усе це 22–23 липня повною 

мірою відчули найактивніші учас-
ники Клубу 55+ Центру освіти тре-
тього віку ВІЕМ, пише інформацій-
на служба ЦОТВ. 

А почалося все з того, що затята 
шанувальниця рибалки, студентка 
ЦОТВ та керівник ГО «АСТОМ-Во-
линь» Катерина Мельник поклика-

ла всіх охочих учасників Клубу 55+ 
порибалити на ставок у с. Гаразджа, 
що поблизу Луцька. Цього дня до 
колективу активних сеньйорів (як 
називають людей зрілого віку в Єв-
ропі) долучилась і адміністратор 
ЦОТВ Алла Ожиєвська.

Можливість порибалити й спо-
вна насолодитися єднанням із чудо-
вою природою люб’язно надав гос-

тинний орендар приватного ставка 
Леонід Балясевич. 

Учасники клубу рибалили, ку-
палися, засмагали, смакували шаш-
ликами та запашною рибною юш-
кою. А ще збирали лісову малину, 
годували лебедя на ставку, гарно 
спілкувались і навіть ночували у 
наметі.

У місті Бидгощ (Республіка Поль-
ща) з 20 по 25 липня відбувався 

чемпіонат Європи з легкої атлетики 
серед спортсменів із порушення-
ми слуху. У змаганнях узяли участь 
24 європейські країни. Українська 
команда у складі 20 спортсменів зма-
галась у дванадцяти легкоатлетичних 
дисциплінах. 

Серед учасників був і лучанин 
Дмитро Вишинський, вихованець 
обласної дитячо-юнацької спортив-
ної школи (тренер-викладач — Ки-
ричук В’ячеслав Матвійович), який 
на дистанції з бігу на 100 м виборов 
срібну нагороду (результат — 10,98 с) 
та виконав норматив «Майстер спор-
ту України міжнародного класу». 
Останнього дня змагань Дмитро у 
складі збірної команди України з лег-
коатлетичної естафети (4 етапи по 
100 м) посів перше місце та завоював 
«золото» (результат — 41,50 с). 

Досягнення спортсмена на єв-
ропейській арені стали найкращим 
показником представників міста і 
Волинської області за роки незалеж-
ності України. 


