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СПОРТ ВИСОКИХ ДОСЯГНЕНЬ

Арена луцького стадіону 
«Авангард» може приймати 

найпрестижніші міжнародні 
легкоатлетичні змагання, зокрема 
чемпіонати Європи серед 
дорослих та чемпіонати світу серед 
молодших вікових категорій.

Нові функціональні можливос-
ті відкрилися для «Авангарду» після 
надання йому другої категорії IAAF. 
Про подію, на яку чекали як спортсме-
ни, так і всі, хто долучився до рекон-
струкції легкоатлетичного комплек-
су, повідомили в листі, що надійшов 
Федерації легкої атлетики України від 
Міжнародної асоціації легкоатлетич-
них федерацій (IAAF) за підписом її 
президента Себастяна Кое та керів-
ника технічного комітету IAAF Хорхе 
Сальседо.

Як відомо, влітку 2015 року завдяки 
співпраці обласної та всеукраїнської 
федерацій легкої атлетики із Фондом 
Ігоря Палиці «Тільки разом» на «Аван-
гарді» проведено масштабну рекон-
струкцію. При будівництві врахували 
всі умови, потрібні для отримання сер-
тифіката. Відновили легкоатлетичний 
комплекс: асфальтове покриття замі-
нили на сучасне – швейцарської фірми 
Conica, нанесли розмітку на легкоатле-
тичні доріжки, облаштували сектори 
для метань і стрибків, змінили застарі-
лі комунікації.

Реконструкція «Авангарду» обійш-
лася приблизно у 6,5 мільйонів гри-
вень. Паралельно провели оновлення 
тренувального комплексу «Спортивне 
ядро», розташованого на базі стадіону 
Східноєвропейського національно-
го університету імені Лесі Українки. 

Реконструкцію цього об’єкта, вар-
тістю понад 2,5 мільйона гривень, за 
власні кошти профінансували батьки 
Ігоря Палиці Петро Якович і Тетяна 
Йосипівна. Допоміжний стадіон був 
обов’язковою умовою сертифікації.

А от на оновленому «Авангарді» 
уже відбулися обласні та всеукраїнські 
змагання.  

Спортсмени, що побували тут на 
змаганнях, можливостями «Авангар-
ду» залишилися задоволені. Та й для 
волинських легкоатлетів новий ста-
діон створює всі умови для подальших 
перемог. Крім того, після отримання 
ІІ категорії встановлені у Луцьку ре-
корди будуть вносити до світових та-
блиць.

Оновлений спортивний комплекс 
став приємною несподіванкою і для 
почесного віце-президента Європей-

ської Атлетики Карела Пільного, який 
у листопаді приїздив до Луцька. На 
його думку, стадіон готовий приймати 
чемпіонати європейського рівня, тепер 
же слід подбати про розвиток відповід-
ної інфраструктури міста.

Упродовж вересня-лютого трива-
ли роботи із сертифікації «Авангар-
ду». Спеціалісти на чолі з керівником 
департаменту змагань ФЛАУ Іолан-
тою Хропач робили численні заміри 
та вносили корективи. І зрештою – 
мети досягнуто!

«Вітаємо всю легкоатлетичну гро-
мадськість краю із цією подією, що 
відкриває прекрасні перспективи 
розвитку спорту в Луцьку!» – йдеть-
ся на офіційній інтернет-сторінці Фе-
дерації легкої атлетики у Волинській 
області.

Ольга ЗДЕБСЬКА

ОДИН ІЗ КРАЩИХ ЛЕГКОАТЛЕТИЧНИХ СТАДІОНІВ УКРАЇНИ: 
НОВІ МОЖЛИВОСТІ «АВАНГАРДУ» 
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Ваша ініціатива – наша підтримкаВаша ініціатива – наша підтримка

НАЗУСТРІЧ ОСВІТІ

ТАКІ ТАЛАНТИ У ШКОЛІ 
ХОВАТИ НЕ МОЖНА

ШКІЛЬНЕ ЖИТТЯ

«БАТЬКІВСЬКЕ ПЛЕЧЕ» ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: 
ВІД КОМІТЕТУ – ДО ФОНДУ РОЗВИТКУ ШКОЛИ

Яскраві враження, 
позитивні емоції та 

святковий настрій отримали 
глядачі від виступу 
музичного колективу 
«Райдуга зірок».

Усі учасниці творчого ан-
самблю – учениці 6 класу луць-
кої ЗОШ №11. На вокал почали 
ходити ще в молодших класах. 
За роки, що дівчата співають у 
Star Rainbows (така оригінальна 
назва гурту), вони  стали колек-
тивом, на який чекають на бага-
тьох творчих подіях:  це і міські 
концерти, і тематичні заходи, і 
творчі вечори. Дзвінкий голос, 
природний артистизм співачок 
та їхнє бажання створити хоро-
ший настрій припали глядачам 
до душі.

За роки виступів у реперту-
арі «Райдуги зірок» назбирало-
ся чимало художніх номерів  та 
пісенних презентацій. Яскраві 
костюми та образи повністю від-
повідають назві гурту. Зазвичай 
усе придбано за кошти батьків, 
які таким чином прагнуть під-
тримати захоплення дівчат.

Кілька місяців тому на базі 
ЗОШ №11 батьківський колек-
тив  за сприяння Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» вирішив 
створити фонд розвитку шко-
ли, що отримав назву «Ерудит».  
Він став першим серед інших 
навчальних закладів, які зго-
дом теж наважилися перейти до 
більш прогресивної форми ро-
боти з батьківськими коштами.

У батьків із новостворено-
го фонду розвитку пересторог 
дедалі менше, хоча на початках, 
зізнаються, були міфічні побо-
ювання щодо того, як діятиме 
нова система. Зараз усі страхи 
в минулому, а свою дієвість та 

ефективність  «Ерудит» довів уже 
не вперше.

Завдяки фонду розвитку шко-
ли батькам вдалося реалізувати 
чимало ініціатив: це і театраль-
ний фестиваль «Маски», який 
наступного року планують зро-
бити міжшкільним, і придбання 
наочного обладнання для кабіне-
тів, і нагальні ремонтні роботи. 
Концерт «Райдуги зірок» органі-
зували уже за ініціативи самих 
батьків. Активна робота фонду 
дозволила залучити до  творчого 
виступу  громадську організа-
цію «Волинський актив молоді», 

яку очолює арт-директор «Порт 
Сіtу» Валерій Стернійчук. У 
школі №11 навчається його син, 
тому батько зацікавлений у тому, 
щоб рівень навчального закладу 
підвищувався. Відтак поспри-
яв тому, щоб колектив отримав 
майданчик для виступу і чудові 
подарунки від закладу.

Голова фонду розвитку ЗОШ 
№11 Наталія Гунько переконана, 
що такі заходи  формують пози-
тивний імідж школи й дозволя-
ють дітям побачити перспективу  
навчання: «Ось виступив сьо-
годні наш дівчачий колектив, а 

завтра інші учні зрозуміють, що 
коли вони будуть працювати над 
собою, то школа спільно із фон-
дом розвитку знайдуть можли-
вості показати їхні здібності ши-
рокому загалу. Повірте, учням 
насправді дуже потрібне визна-
ння  їхньої роботи  і наполегли-
вості. Ви самі переконалися, що 
такі таланти у школі ховати не 
можна».

Оцінити здобутки, яких вда-
лося досягти колективу школи, 
запросили працівників Офісу 
розвитку кварталу Фонду «Тіль-
ки разом», що на вулиці Гордіюк, 

Актуальна проблема, з якою 
стикається чи не кожен навчальний 
заклад міста, – недостатній рівень 
матеріально-технічного 
забезпечення, що чинить вагомий 
вплив на якість надання освітніх 
послуг. Оскільки держава не фінансує 
цю сферу достатньо, то всі 
витрати здебільшого лягають 
на плечі батьків.

Підтвердженням цього є десятки звер-
нень, які щомісяця надходять до Офісів 
розвитку кварталу Фонду  Ігоря Палиці 
«Тільки разом». Запити різні: від ремонту в 
класах до наочного матеріалу, на який теж 
бракує коштів, попри щомісячні внески 
батьків. У школі №26 ситуація типова для 
більшості навчальних установ, нагальним 
питанням стала заміна паркету в одному з 
кабінетів.

Класний керівник 8-Д класу Людми-
ла Наумук зазначає, що для покращен-
ня умов потрібні величезні кошти, але 
школа не має можливості допомогти 
фінансово, тому, в міру можливості, до-
помагають батьки. А з такою глобаль-
ною проблемою, як заміна паркету, вони 
звернулися до Фонду Ігоря Палиці, який 
не відмовив.

Продовжити співпрацю з Фондом 
«Тільки разом» батьки вирішили шля-
хом створення фонду розвитку школи. 
Це дасть їм змогу залучати додаткове 
фінансування, ефективно  використо-

вувати кошти та впливати на розвиток 
освітньої галузі.

«Ми вирішили створити фонд роз-
витку школи, пройшли в Офісі розвитку 
кварталу курс навчання щодо створення 

структури. Я думаю, що більше зможемо 
зробити для школи, покращити умови не 
тільки в одному класі. Це для всієї шко-
ли буде великий позитивний результат», 
– розповідає голова батьківського комі-
тету 8-Д класу Руслана Снитюк.

На жаль, батьківські громади не мають 
чіткого уявлення про те, як працює такий 
фонд, яким чином він накопичує і витра-
чає кошти, які його переваги як юридич-
ної особи. Таку інформацію завжди мож-
на отримати в Офісах розвитку кварталу. 
Більше того – можна розраховувати на 
супровід консультантів на початках утво-
рення фондів розвитку.

У школі вже провели загальні збо-
ри, на яких група ініціативних батьків 
разом з працівниками Офісу розвитку 
кварталу детально розповіли батьків-
ським комітетам, що таке фонд розви-
тку школи та які його основні цілі. По-
переду – навчання по організації роботи 
та ефективного функціонування фонду, 
аби максимально допомагати створен-
ню сучасного якісного середовища  для 
навчально-виховного, наукового та 
творчого розвитку дітей.

Наталя ВИЯДАЧ

37. Уже тривалий час батьки тіс-
но співпрацюють із представни-
цтвом Фонду.

«Школа №11, з якою ми давно 
співпрацюємо, має естетично-
культурне спрямування, тому 
дітям потрібно створювати спе-
ціальні умови для розвитку їхніх 
здібностей. Наприклад, органі-
зувати сцену і глядачів. Де ж їм 
ще побачити реакцію на те, чого 
вони навчилися? Нам приємно 
отримати запрошення на кон-
церт. Бачимо, що фонд успішно 
працює», – ділиться враження-
ми менеджер Офісу розвитку 
кварталу Інна Карманчикова.

Заручившись підтримкою 
меценатів, які також уболівають 
за розвиток вихованців ЗОШ 
№11, «Райдузі зірок» днями вла-
штували справжній бенефіс та 
чудове свято.

Для солісток гурту виступ 
на публіці став стимулом пра-
цювати над собою ще більше.  
Кажуть, було трохи страшно від 
такої кількості людей. Але дів-
чата впевнені:  ще кілька таких 
заходів – і вони вже зовсім пере-
стануть боятися сцени. Глядачі 
їхнього хвилювання не помітили 
і зізнаються, що «Райдуга зірок» 
додала весняного настрою у по-
всякденне життя.

Відтак представники фонду 
розвитку школи, небайдужі бать-
ки вкотре довели, що спільними 
зусиллями можна змінювати 
підходи до організації шкільно-
го процесу та позакласного до-
звілля.

Ольга ЗДЕБСЬКА
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З добром у серці – з любов‘ю до людейЗ добром у серці – з любов‘ю до людей

ДОБРА СПРАВА

МАЙСТЕР-КЛАС

ПОДАРУНОК ДЛЯ МАМИ ВЛАСНИМИ РУКАМИ

У мистецькій галереї 
центрального універмагу 
закликали весну. Гончар 
Анатолій Філозоф ділився 
своїм умінням оживляти глину 
із особливими дітками й не 
лише.

Мистецько-реабілітаційний 
проект арт-терапії започаткува-
ли у громадській організації ін-
валідів дитинства «Зірка надії» і 
реалізували за сприяння Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом». Ор-
ганізація «Зірка надії» уже має 
досвід роботи з особливими ді-
тьми. Волонтери постійно про-
водять заняття у різних вікових 
групах реабілітаційного центру, 
спонукають не лише ліпити, а й 
спілкуватися, усміхатися, радіти 
життю.

Як зазначає голова правління 
громадської організації «Зірка на-
дії» Олександр Жаловага, спосте-
рігаючи за успіхами таких дітей, 
бачиш диво.

«Коли на урок англійської 
мови приходить дитина з аутични-
ми розладами й каже англійською, 
як її звати, скільки їй років, то це 
не просто так. Це – диво, яке може 
робити тільки Бог, ми ж робимо 
тільки те, що робимо, а хороші 
люди нам допомагають», – зазна-
чає Олександр Жаловага.

Мистецько-реабілітаційний 
проект арт-терапії спільно із 
Фондом «Тільки разом» успішно 
втілювали минулого року. Його 

У ГАЛЕРЕЇ ЦЕНТРАЛЬНОГО УНІВЕРМАГУ 
ЛУЦЬКА ЗАКЛИКАЛИ ВЕСНУ

Найцінніший подарунок 
– зроблений власноруч. 

Ніщо так не здатне потішити 
серце мами, як виріб, що його 
виготовила рідна дитина. А 
для дітей немає нічого більш 
захопливого, аніж побачити, 
як втілюється фантазія.

Глиняні янголята,  печиво з 
малюнками, вітальні листівки – 
такі подарунки для мам власними 
руками зробили маленькі луча-
ни, вихованці садочка №21, серед 
яких і дітки особливі. У цій спра-
ві їм допомагали волинські май-
стрині, кожна з яких працює в 
унікальних техніках декоративно-
прикладного мистецтва.

У мистецькій галереї, що на 
другому поверсі Центрального 
універмагу Луцька, майстри-
ні детально розповіли дітям, як 
створити власний неповторний 
виріб:  розмалювати печиво або 
з допомогою кольорової серветки 
та звичайного клею перетворити 
склянки чи дошки на витвір мис-
тецтва.

У майстрині Катерини Новак, 
яка виготовляє з глини казкових 
янголів і художні панно, охочих 
повчитися було чимало.  Жінка 
любить свою справу і з великим 
задоволенням вчить інших тво-
рити  диво власноруч.

«Ми щасливі робити улюбле-
ну справу. Найголовніше, що нам 
дали можливість попрацювати і з 
особливими дітками. Вони поста-
вились до виготовлення подарун-
ків для своїх мам дуже натхненно, 
ретельно та уважно. Ми давно 
мріяли про те, щоб мати можли-

вість вчити дітей мистецтва, а зав-
дяки Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» у нас все це вийшло», – за-
значила Катерина.

І хоча виготовлення таких 
виробів – справа непроста та по-
требує уваги й терпеливості, усі 
дітки впоралися із завданням. 
Були й такі, які взяли участь в усіх 
майстер-класах.

Відвідувачка виставки Катру-
ся спробувала і декупаж, і ліплен-
ня з глини, і виготовлення листі-
вок, але найбільше задоволення 
отримала від оздоблення печива.

«Найбільше мені сподобалось 
малювати на печиві. Це ніби ма-
люєш на папері, але потім можеш 
малюнок з’їсти. І я хочу цей виріб 
подарувати своїй матусі. Впевне-
на, що їй сподобається», – пояс-
нює дівчинка.

Ідея провести такі заняття ви-

никла у працівників  Офісу роз-
витку кварталу Фонду «Тільки 
разом», що на бульварі Дружби 
народів, 6.

«До нас приходять  люди з 
проблемами, ми завжди їх слуха-
ємо, допомагаємо. А напередод-
ні свята нам захотілося зробити 
щось світле, що буде не лише по-
дарунком для жінок, а й поєднає 
в собі цікавий процес. Щось таке, 
що мало б і соціальне, і мистецьке 
скерування. Попитали у батьків, 
які до нас приходять,  чи хотіли б 
вони, аби з їхніми дітлахами  по-
працювали,  навчили їх робити 
красиві речі власними руками. 
Батьки відреагували на пропо-
зицію чудово. Результати такої 
роботи направду вражають», – 
коментує керівник Офісу розви-
тку кварталу на бульварі Дружби 
народів, 6 Лариса Мазурок.

Батьки, які привели малюків 
на майстер-клас, задоволені, що з 
їхніми дітьми працюють, вчать їх 
робити красиві речі.

«Дітки зайняті хорошою спра-
вою. Мені подобається, що син 
із задоволенням виготовив для 
мене листівку сьогодні. Добре, 
що є такі майстер-класи, адже не 
кожна мама вміє сама щось роби-
ти, а відповідно – навчити свою 
дитину, на жаль, не усього може. 
А от завдяки таким заняттям у 
малюків є хороша можливість 
здобути нові знання», – зауважує 
мама маленького Дмитрика.

У Фонді Ігоря Палиці вже не 
вперше проводять подібні за-
няття для дітей. Адже з допомо-
гою мистецтва малечі цікавіше 
пізнавати світ, розвивати творчі 
навички, які стануть у пригоді в 
майбутньому.

«Ми й раніше організовували  
схожі творчі заняття для діток. 
Під час таких заходів вони вчать-
ся бачити красу, здружуються, 
швидше проходять етапи соціалі-
зації. Коли вони бачать, що влас-
ними руками можуть виготовля-
ти такі вироби, у них з’являється 
бажання та натхнення розвивати 
в собі творчі навички. А це пози-
тивно впливає на саморозвиток 
та сприйняття світу», – зазначи-
ла заступник голови правління 
Фонду Ігоря Палиці Ірина Кон-
станкевич.

Свято минає, а емоції і вра-
ження від нього залишаються. 
Для мам вони житимуть у пода-
рованих виробах, а дітям надовго 
запам’ятається творча атмосфера 
та дрібнички, які дехто з них ви-
готовив уперше в житті.

Ксенія БУКІНА

учасники виготовляли іграшки, 
декоративні прикраси, елементи 
різноманітних ужиткових речей, 
мистецькі панно. Для цього за 
кошти Ігоря Палиці придбали му-
фельну піч для випалювання кера-
міки.

У Фонді вважають, що особли-
вих дітей необхідно підтримувати. 
Адже їм як нікому потрібен спосіб 
самореалізації.

«Я не тільки спостерігала 
за цими дітками. За часи нашої 
спільної праці, тепер уже дружби, 

ми стали дуже близькими, у нас є 
спільні й важливі теми. Ми маємо 
створити такі умови, щоб дитячі 
серця і душі могли відкритися, не 
були порожні», – зазначила за-
ступник голови правління Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» Іри-
на Констанкевич.

На таку віддачу сподівався і 
майстер, який проводив заняття. 
Глина, на його думку, – благодат-
ний, екологічно чистий і недо-
рогий матеріал, який дозволяє 
поводитися з собою як завгодно. 

Але для цього потрібно навчитися 
відчувати її, а передовсім – знайти 
в собі бажання творити.

«Я працюю з дітьми від трьох 
років і з дорослими, навіть пен-
сійного віку. І всі були дуже за-
доволені, якщо вони знали, чого 
хотіли. Бо найгірше, коли людина 
працює з примусу. Таке теж буває, 
коли мама приводить дитину на 
майстер-клас, і малеча не отримує 
нічого від того заняття. Треба, щоб 
вона сама хотіла, і якщо сама при-
йде, як того хоче, тоді буде мати, 

що потрібно», – каже гончар Ана-
толій Філозоф.

Бандуристка Анна Харчук, ви-
хованка навчально-реабі лі тацій-
ного центру, має чимало талантів. 
Окрім того, що опановує музич-
ний інструмент, прекрасно плете 
з бісеру, малює, пише поезію і лі-
пить глиняні скульптурки.

«Я спочатку вправлялася у 
цьому самотужки. Бабуся купува-
ла пластилін, а я ліпила – вдома, 
у санаторії, в селі теж. Я ліпила 
людей, здебільшого – дівчат. Хва-
лили, казали, що дуже гарно, дуже 
класно», – зауважила дівчинка.

В очах дітей – зосередження і 
задоволення. Адже небайдужість 
та готовність допомогти пробу-
джує відповідну реакцію. Це, на 
думку майстра Анатолія Філозо-
фа, свідчення того, що зусилля не 
марні.

«У людини є дві руки. Одна для 
того, щоб щось робити, а друга – 
біля серця, щоб щось віддавати, 
і якщо в людини друга рука по-
рожня, то це негармонійно. Якщо 
людина гармонійна, то вона зна-
ходить баланс і з собою, і з світом. 
І їй хочеться зробити якесь добро, 
щоб відчувати рівновагу й зали-
шатися собою. Благочинність – то 
коли віддаєш і коли є відгук», – 
підсумував Анатолій.

Наталка ПЕТРУК
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ЯК У ЛУЦЬКУ ПІКЛУЮТЬСЯ 
ПРО НАЙВРАЗЛИВІШИХ

З ДОБРОМ У СЕРЦІНАЗУСТРІЧ КУЛЬТУРІ

АНОНС

Телеканал 
«Нова Волинь»

Дайджест «Тільки разом»  
   вівторок, 21:30
повтор:   середа, 12:30
                   четвер, 8:30
   субота, 10:25
Передача «З добром у серці» 
   вівторок, 19:45
повтор:   п’ятниця,  19:45
   неділя,  8:50

Дайджест «Тільки разом» 
 четвер, 14:05 
 вівторок, 12:30

Радіопередача 
«З добром у серці» 
 вівторок, 7:45 
 п’ятниця, 17:45

Радіостанція 
«Луцьк»    107,3 FM

Уже не перший рік Фонд 
Ігоря Палиці «Тільки разом» 

забезпечує харчуванням 50 самотніх 
лучан. Та й загалом у рамках 
програми Фонду «З добром у серці» 
час до часу передбачають підтримку 
територіального центру. Бо ж 
піклуються про найвразливіших.

«Мене звуть Регіна. Родом я із Закар-
паття, із Мукачевого. Батько працював 
там, мама в школі була вчителькою, потім 
ми переїхали до Ленінграда. А згодом мене 
відвезли до діда. Він був старшим лісничим, 
тож усе моє дитинство минуло в лісі. Живу 
я в Луцьку, закінчила тут культосвітнє учи-
лище, працювала у бібліотеці, психлікарні,  
садочку», – розповідає одна з підопічних – 
поетеса-аматорка пані Регіна.

У Луцьку минула юність Регіни, тут 
народився і виріс її єдиний син Ігор, який 
нині виїхав жити в Ізраїль. З ним вона ді-
литься усім, адже Ігор – її найкращий друг. 
Телефоном читає синові свої поезії, які на-
роджуються щодня.

Часто в рядках пані Регіни фігурує 
Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом».

«Писати я почала з дев’яти років. Ді-
дусь мій був золотий: чудово малював, за-
хоплювався різьбою по дереву, писав кар-
тини й навіть вірші. Ну, щось, видно, мені 
передалося», – розмірковує жінка.

Регіна – творча й дуже емоційна люди-
на. За це її цінують друзі, яких має чимало. 
Однак життя було не вельми поблажливим 
до цієї жінки.

«Якесь життя в мене таке… важку-
вате… Але нічого, витримую. Торік було 
непереливки – син Ігор поїхав, трапилися 
певні неприємності у мене в житті, по-
трапила в лікарню. Та  мене вилікували. Я 
дуже-дуже емоційна. От, наприклад, отак 
іду – десь квітка розцвіла, я вже мушу при-
йти написати про неї. У мене в душі дуже 
багато дитинства. Дуже люблю іграшки 

ЮНІ ГАНДБОЛІСТИ ПОВЕРНУЛИСЯ 
З МІЖНАРОДНОГО ТУРНІРУ

ВОЛИНЬ СПОРТИВНА

Юнаки з Луцька 
представляли Україну на 
V міжнародному турнірі 
з гандболу, що відбувся 
у польському Улан-
Майораті на початку 
березня.

Змагання проходили у чо-
тирьох категоріях: юнаки та 
дівчата 2001-2002 та 2003-2004 
років народження. Загалом у 
заході взяло участь 39 команд 
з 22-х клубів. Варто зауважи-
ти, що гідність України пред-
ставляла лише одна команда 
– вихованці обласної дитячо-
юнацької спортивної школи, 
решта команд – із Польщі.

Саме у молодшій віковій ка-
тегорії наші хлопці змагалися з 
однолітками із Польщі й посі-
ли шосте місце з 16-ти команд. 
Перемогу здобули спортсмени 
з міста Бартошице, друге місце 
– представники міста Мронго-
во, а третє – юні спортсмени з 
Варшави.

Хоча волинянам і не вда-
лося вибороти перші місця, 
хлопці не втрачають віри у 
себе та сподіваються, що до-
свід, отриманий під час поїзд-
ки, допоможе їм реалізуватись 
у майбутньому. 

«Ми не вперше беремо 
участь у міжнародних турні-
рах, але зазвичай усі ці виїзди 

здійснювалися за кошти бать-
ків. Цього разу ми вперше звер-
нулися по допомогу до Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом», і 
нам не відмовили, відрядивши 
команду на змагання в Улан-
Майорат», – розповів один зі 
спортсменів.

У Фонді завжди допома-
гають талановитим та моло-

дим, оскільки для того, аби 
юні таланти розвивалися, їх 
потрібно мотивувати та да-
вати можливість їздити на 
різноманітні змагання, обмі-
нюватися досвідом та спілку-
ватися з іноземними спортс-
менами.

«Дуже помітно, що Фонд 
вносить величезну лепту в 
розвиток фізичної культури 
і спорту. Нам приємно кон-
статувати, що відчутна і під-
тримка гандболу, для нас це 
величезний досвід. Ні для 
кого не секрет, що польська 
гандбольна дружина – одна з 
найсильніших у світі. Ми бе-
ремо участь у всеукраїнській 
гандбольній лізі. І що більше 
здійснюємо спарингів з інши-
ми командами, то краще пред-
ставляємо Волинь на всеукра-
їнській арені», – розповідає 
заслужений тренер України з 
гандболу Ростислав Ланевич.

Ксенія БУКІНА

ВІДКРИТТЯ 
ТЕАТРАЛЬНОГО 
СЕЗОНУ ІЗ ФОНДОМ 
«ТІЛЬКИ РАЗОМ»

Людині притаманно прагнути до есте-
тичного розвитку. Виставки, творчі вечори, 
майстер-класи, театральні постановки – жи-
тель обласного центру може на власний роз-
суд обрати собі дозвілля. У райцентрах такі 
можливості значно вужчі, попри високий 
запит та потребу в культурно-мистецьких 
подіях. І якщо глядач не завжди має змогу 
відвідати театр, то відтепер театр приїде до 
поціновувачів Мельпомени. 

19 березня о 17:00 у Ківерцівському ра-
йонному будинку культури відбудеться пере-
гляд вистави «Кайдаші». Ініціатором виїзних 
театральних показів став Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом».

Проект має на меті створити змістовне 
дозвілля для волинян. Упродовж року жителі 
районних центрів, сіл, селищ Волинської об-
ласті матимуть змогу подивитися у районних 
будинках культури кращі твори української 
і світової драматургії у виконанні артистів  
Волинського обласного драматичного театру 
імені Т. Г. Шевченка в рамках проекту Фонду 
«До духовних скарбниць». 

дитячі. Коли працювала в садочку, діти 
мене любили, а я – їх. Уже зараз я на пенсії. 
А писати дуже люблю. Я люблю поліпшу-
вати настрій і робити світлий день. Біля 
мене завжди хороші люди», – каже пані 
Регіна.

Пише поетеса-аматорка щодня. З шос-
тої до пів на дев’яту її зошит поповнюєть-
ся двома-трьома новими творами. Теми 
– найрізноманітніші: від пейзажної лірики 
до громадянської.

І жодного разу з вуст Регіни не злетіло 
слово «самотність». Можливо, тому, що 

телефон завжди озивається голосом сина, 
а в будь-який момент може звернутися по 
підтримку, нехай і моральну, до праців-
ників територіального центру обслугову-
вання громадян. Соціального працівника 
Наталю і психолога Тетяну сприймає як 
подруг. Порозумілися з півслова, з півпо-
гляду, із півпоруху.

«Добрими я вважаю людей, які відгу-
куються, коли в тебе біда, і подають тобі 
руку, –  каже жінка. – У людини добро має 
бути не на словах, а в серці».

Наталка ПЕТРУК
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