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ЗДОРОВ’Я ВОЛИНЯН

У ТУРІЙСЬКУ ОЗДОРОВЛЮЮТЬСЯ 
НА ТРЕНАЖЕРІ БУБНОВСЬКОГО
У територіальному 

центрі соціального 
обслуговування 
Турійського району 
надають соціальні послуги 
одиноким непрацездатним 
громадянам, учасникам 
АТО і членам їхніх сімей, 
інвалідам та іншим соціально 
незахищеним категоріям 
населення, які перебувають 
у складних життєвих 
обставинах. 

– Наш заклад діє майже 
20 років. Загалом у структу-
рі терцентру чотири відділен-
ня: соціальної допомоги вдома, 
соціально-психологічної допомо-
ги, організації надання адресної 
натуральної та грошової допомо-
ги, відділення стаціонарного до-
гляду для постійного проживання 
в селищі Луків. Щоб іти в ногу з 
часом, ми вирішили брати участь 
у проектній діяльності. У 2015 
році завдяки співпраці з обласною 
радою облаштували кімнату гало-
терапії, так звану соляну шахту. 
А 2016-го спільно з Фондом Ігоря 
Палиці «Тільки разом» придбали 
тренажер Бубновського, апарат 
для приготування синглентно-
кисневої пінки та аплікатори Ляп-
ка, – розповів директор установи 
Віктор Мазурак.   

Тепер учасники АТО та не-
повносправні жителі Турійщи-
ни можуть відновити фізичне і 
психічне здоров’я, не виїжджа-
ючи з райцентру. У місцевому 
терцентрі соціальних послуг для 
цього є всі умови та кваліфіко-
вані фахівці. Турійчани, які тут 
оздоровлюються, порівнюють 
терцентр із міні-санаторієм. І не-
даремно.

СОЛЯНА ШАХТА, 
ФІТОЧАЇ ТА СЕАНСИ 
АРОМАТЕРАПІЇ

У соляній шахті ефективно лі-
кують хвороби дихальних шляхів 
та шкірні недуги. У кімнаті пси-
хологічного розвантаження про-
водять сеанси ароматерапії, готу-
ють лікувальні фіточаї. У кімнаті 
інноваційних послуг усіх охочих 
вчать користуватися інтернетом 
за допомогою комп’ютерів або ж 
смартфонів. Цікаво, що завсідни-
ки цих занять – пенсіонери, які 
хочуть спілкуватися з дітьми та 

внуками у соцмережах.
У кімнаті фізичної реабілітації 

є велотренажер, профілактор Єв-
мінова, шведська стінка, масажне 
крісло, гантелі. Однак учасники 
АТО, які підірвали здоров’я під 
час бойових дій, потребували за-
нять на тренажері Бубновського.

– Якщо походити рік у бро-
нежилеті, спина про себе нага-
дає, – каже учасник бойових дій, 
заступник голови ГО «Спілка 
учасників АТО «Булат» Сергій 
Хомич. – Заняття на тренажері 
Бубновського дозволяють зміц-
нити м’язи спини.

Турійчанка Ніна Шевчук має 
проблеми з кульшовим сугло-
бом. Лікарі попередили, що опе-
ративного втручання жінці не 
оминути. Та пані Ніна довідалася, 
що їй може допомогти тренажер 
Бубновського. Жінка була гото-
ва їздити на курс реабілітації до 
Львова чи Києва. А коли тренажер 
з’явився в Турійську, почала регу-
лярно займатися. Разом із лікарем 

розробили комплекс вправ, і те-
пер Ніна Шевчук може ходити ву-
лицею самостійно, не спираючись 
на паличку. 

За словами лікаря терцентру 
Ольги Вдовиченко, заняття на 
тренажері Бубновського дозволя-
ють відновити кістково-м’язову 
систему організму. Працюючи за 
певною методикою, можна ви-
лікувати остеохондроз та грижі 
міжхребцевих дисків. 

– Родзинка тренажера Бубнов-
ського в тому, що всі вправи на 
ньому виконують у горизонталь-
ному положенні. Завдяки анти-
гравітаційній дії суглоби макси-
мально розвантажуються, а м’язи 
максимально напружуються. У 
кожній позиції працюють різні 
групи м’язів, кістки наповнюють-
ся киснем. При недугах хребта 
дуже корисна лікувальна фізкуль-
тура. Правильні навантаження 
допоможуть краще, як дорогі пі-
гулки та уколи, – каже Ольга Вдо-
виченко. 

СПОЧАТКУ ФІЗИЧНА 
РЕАБІЛІТАЦІЯ, ПОТІМ – 
ПСИХОЛОГІЧНА

Придбання тренажера Буб-
новського ініціювали працівники 
терцентру на чолі з психологом 
Оленою Шадурою. 

– У квітні минулого року в 
нас відкрилося нове відділення – 
соціально-психологічної допомо-
ги для учасників АТО та членів їх-
ніх сімей. Більшість вояків – після 
поранень і контузій. Насамперед 
вони потребують фізичної реабілі-
тації. Багато хлопців приїжджають 
із сіл району, – пояснює психолог. 

– За період воєнних дій на сході 
до війська було мобілізовано при-
близно 600 жителів Турійщини. 
Станом на 1 липня 2016 року де-
мобілізовано 450 осіб, із них 21 – з 
порушеннями опорно-рухового 
апарату внаслідок поранень. Щоб 
уражені м’язи не атрофувалися, їх 
треба розробляти. Лікар пояснила, 
що найкращого результату досяга-
ють після занять на тренажері Буб-

новського, тому люди погодилися 
на співфінансування. У рамках про-
екту також придбали аплікатори 
Ляпка й апарат для приготування 
синглентно-кисневої пін ки, – каже 
керівник турійської філії Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» Олена 
Мазурак.

Ольга Вдовиченко наголошує: 
киснева пінка, яку готують на осно-
ві сиропу кореня солодки та відва-
ру трав, чинить загальностимулю-
вальну дію і збагачує кров киснем. 
Аплікатори Ляпка допомагають 
зняти больовий синдром і покра-
щують циркуляцію крові. Після 
кількахвилинного масажу аплі-
катором у вигляді валика заняття 
лікувальною фізкультурою будуть 
набагато результативнішими. 

Відтак за підтримки Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» та 
небайдужих людей комплексна фі-
зична реабілітація учасників АТО 
та членів їхніх родин у Турійську 
стала ще ефективнішою. 

Оксана ХВЕДЧЕНЯ

Ольга Вдовиченко розповідає 
про дію аплікатора Ляпка Сеанс оздоровлення у соляній шахті

Ніна Шевчук виконує прописані вправиЗаняття на тренажері Бубновського
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НАЗУСТРІЧ ОСВІТІ

ЕКОНОМИТИ НА ОПАЛЕННІ ДО ТИСЯЧІ 
ГРИВЕНЬ НА МІСЯЦЬ – ЦЕ РЕАЛЬНО!

Андрій Кремський, координатор проекту «Сприяння розвитку 
ОСББ» Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом»:
– У Луцьку працюють вісім Офісів розвитку кварталу. Це не лише 
центри, в які можуть звертатися ініціативні лучани. Голови ОСББ 
тут обмінюються цінним досвідом, отримують консультації від 
менеджерів. Щодо ОСББ на вулиці Карпенка-Карого, 9, то тут ми бачимо 
цікавий приклад економії – жильці платять за тепло удвічі менше, ніж 
загалом у місті. Це ОСББ довело: ефективно модернізувати систему 
теплопостачання й домогтися п’ятдесятивідсоткової економії 
можна з мінімальними затратами. Детальніше про їхній досвід можна 
дізнатися в Офісах розвитку кварталу.  

Настя, учениця 3-Б класу:
– Нові парти дуже зручні. У них є полички, 
куди можна складати підручники, 
шкільне приладдя. Можна підсовувати 
стільчики. Старі були важкі та незручні, 
з вузькими спинками, до яких не можна 
було притулитися. Тепер вони широкі, 
а ще  дуже добре писати на рівненьких 
партах. 

НОВЕНЬКІ ПАРТИ ДЛЯ ЛУЦЬКИХ ШКОЛЯРІВ 

САМ СОБІ ГОСПОДАР

Через брак державного фінансування 
освітньої галузі турботи про 

матеріальне забезпечення шкіл 
здебільшого лягли на плечі батьків. 
Ремонт та утеплення кабінетів, заміна 
вікон, дверей, освітлення в класах – 
проблеми, які потрібно розв’язувати 
нагально. Однією з найактуальніших 
залишається заміна старих парт, адже 
здоров’я дітей не менш важливе, 
ніж навчання.  Особливо це питання 
хвилює батьків, дітки яких навчаються у 
початкових класах. 

Першокласникам важко тривалий час 
незворушно сидіти на одному місці, при 
цьому ще й зосереджено слухати вчителя. 
Саме тому небайдужі батьки Луцької ЗОШ 
№12 звернулися у фонд розвитку цього на-
вчального закладу з проханням посприяти в 
придбанні нових шкільних парт та стільців 
для учнів початкових класів. Відтак на умо-
вах співфінансування з Фондом Ігоря Пали-
ці «Тільки разом» було придбано 30 шкіль-
них комплектів – сучасні парти та стільці, 
які можна регулювати під зріст дитини. 

– До нас звернулися батьки першоклас-
ників із проханням допомогти придбати 
парти для маленьких школяриків, адже ста-
рі були ще ровесниками школи, незручни-
ми та габаритними. Тому придбання нових 
було на часі. Ми закупили нові сучасні пар-
ти та стільці у два класи. Також нещодавно 
придбали ноутбук до мультимедійної систе-
ми для ще однієї класної кімнати. Усе це ста-
ло можливим завдяки залученню зовнішніх 
додаткових коштів, зокрема з Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом», – розповіла голова 
фонду розвитку ЗОШ №12 Іванна Мазурок.

До речі, цей фонд розвитку почав ро-
боту одним із перших у Луцьку, і в лютому 
цього року вже відзначатиме першу річни-

Мешканці луцької 
дев’ятиповерхівки, що на вулиці 
Карпенка-Карого, 9, уже другу 
зиму суттєво заощаджують на 
оплаті за теплоносії. Це при 
тому, що у квартирах стало 
значно тепліше. Такі зміни 
відбулися після того, як жильці 
створили ОСББ. Із квітня 2015 
року в будинку повністю 
поміняли електропроводку, 
перевірили всі прилади обліку, 
відремонтували ліфтові шахти. 

ЗАПОРУКА ТЕПЛА – 
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ 
ТЕПЛОВИЙ ПУНКТ

Та найголовнішим досягнен-
ням співвласники багатоквар тир-
ного будинку вважають встанов-
лення індивідуального теплового 
пункту (ІТП). Затрати на його вста-
новлення себе виправдали – нині 
мешканці 144 квартир сплачують 
за теплопостачання 15,39 грн за 
квадратний метр. Відзначимо, 
що в Луцьку ця цифра становить 
34,31 грн. Чи можна в інших бага-
токвартирних будинках домогтися 
такої економії? Головний ініціатор 
модернізації системи теплопоста-
чання, голова ОСББ Валерій Кор-
пач переконує: так. 

– ІТП справді дозволяє нам 
найдешевше в Луцьку оплачувати 
теплопостачання будинку. У по-
мешканні тепер комфортна темпе-
ратура. Адже з 2002 року, відколи 
будинок здано в експлуатацію, у 
квартирах було холодно. Причина 
в тому, що дев’ятиповерхівка розта-
шована найдалі по теплотрасі, – по-
яснює Валерій Корпач, член прав-
ління ГО «Рада голів правлінь 
Об’єднань співвласників багато-
квартирних будинків  м. Луцька». 

цю. За цей час вдалося зробити багато:  при-
дбати зоровий тренажер, щоб відпочивали 
очі, декорації та костюми для театральних 
постановок, організувати екскурсію шко-
лярів у зоопарк, резиденцію Діда Мороза 
тощо.

– Спочатку батьки обережно стави-
лися до ідеї створення фонду розвитку. Та 
нині усе більше мам і тат долучаються до 
цієї ініціативи й допомагають нам. Ми на-

а батьки спокійні за здоров’я своїх дітей, – 
каже Катерина Приходько. 

Підтримують ініціативу батьків і вчителі. 
Ірина Ковтонюк, класовод 1-А класу, в який 
було придбано ноутбук до мультимедійного 
обладнання, зазначила: 

– Зараз важко уявити уроки без сучасних 
технологій – мультимедійного обладнання, 
ноутбука. Це допомагає і вчителю змістовні-
ше підготуватися до уроків, і учням цікавіше 
сприймати матеріал. Розвиває дітей, дає їм 
більш реалістичне сприйняття природних 
явищ, процесів. Також ми можемо інтегру-
вати уроки, наприклад, читання, музику та 
природознавство, коли діти читають, див-
ляться і слухають тварин, звуки природи. 
Усе це створює сприятливу атмосферу для 
якісного навчального процесу.

Керівник Офісу розвитку кварталу на 
вул. Ковельській Олег Кочкін розповів, що 
неодноразово батьки, які мають дітей шкіль-
ного віку, зверталися до них із проханням 
допомогти покращити умови навчання. У 
рамках реалізації програми «Сучасна осві-
та» було започатковано діяльність фондів 
розвитку навчальних закладів. Зараз уже за-
реєстровано і діє 19 таких фондів розвитку.

– Спочатку ми надавали юридичні кон-
сультації, допомагали з оформленням уста-
новчих документів, написанням статутів. 
Далі почали надавати й фінансову допомогу, 
щоб фонди розвитку шкіл змогли реалізува-
ти свої плани. Зараз школи, де діють фонди, 
можуть похвалитися новенькими партами, 
мультимедійним обладнанням, покращени-
ми умовами навчання. Усе це дозволяє збе-
регти здоров’я наших дітей і забезпечити 
якісний навчальний процес, а іншим закла-
дам продемонструвати ефективність фондів 
розвитку, – резюмував Олег Кочкін. 

Оксана ВАШКЕВИЧ

лагоджуємо тісний контакт і з педагогічним 
колективом школи, адже тільки спільними 
зусиллями зможемо досягнути кращих ре-
зультатів. Планів на цей рік багато, думаю, 
що нам вдасться залучити додаткові кошти 
на заплановані фондом проекти. 

Мама першокласниці Катерина При-
ходько вважає, що робота фонду є ефек-
тивною і дає реальні результати. Активні 
батьки не залишаються осторонь проблем, 
а намагаються їх розв’язувати швидко і ви-
гідно. Як приклад – придбання ноутбука та 
нових парт. 

– Старі парти калічили спинки наших 
діток. Вони були з’єднані зі стільцями, шко-
лярики мусили сидіти в одному положенні 
тривалий час. Нові парти регулюються під 
зріст та індивідуальні характеристики ди-
тини. Це запобігатиме виникненню сколіо-
зу та формуватиме правильну поставу. Те-
пер їм стало зручно і комфортно навчатися, 

Щоби бачити реальне спожи-
вання тепла, в будинку спочатку  
встановили лічильник. Наступ-
ним кроком було встановлення 
насоса. Однак і це не дало очікува-
ного результату – тепло надходило 
нерівномірно. 

– І лише після того, як постави-
ли насос зворотної подачі тепла та 
мембранну засувку, що дозволяє 
акуратно й точно встановлювати 
об’єм споживання тепла, ситуація 
покращилася, – ділиться досвідом 
голова ОСББ. – Ми знайшли зо-
лоту середину – потрібний рівень 
тепла за мінімальних витрат на 
опалення.

ІТП облаштували у підвалі бу-
динку. Валерій Корпач каже, що 
наразі це спрощений варіант, од-
нак тепловий пункт планують мо-
дернізувати. Точніше – поставити 
триходовий клапан, який дозво-
лить збільшити економію тепло-
витрат ще на 10-15%. 

ІТП ПОТРЕБУЄ СУЧАСНИХ 
КРАНІВ І ЗАСУВОК 

Голова ОСББ зазначає: витрати 
на встановлення ІТП були посту-
пові. Вартість лічильника – при-
близно 64 тис. грн. Насос, залежно 
від марки, може коштувати 7-15 
тис. грн. Мешканці цього будин-
ку придбали насос із німецьким 
двигуном – дорожчий, але надій-
ніший. Загалом обладнання для 
ІТП, враховуючи проектні робо-
ти, коштувало в межах 60-70 тис. 

грн. Однак перед встановленням 
теплового пункту слід осучаснити 
арматуру, крани і засувки. 

– Ці витрати окупилися вже 
за першу зиму. Судіть самі: зараз 
ми економимо на одній квартирі 
в середньому тисячу гривень на 
місяць.  За півроку опалювального 
сезону в 144 квартирах це вихо-
дить в межах 850 тисяч гривень, – 
пояснює Валерій Корпач. – Єдина 
поки що проблема для нас – про-
мивання теплосистеми. Тому че-

рез міську раду хочемо ініціювати 
закупівлю такого обладнання, або 
ж створити комунальне підприєм-
ство, яке надаватиме такі послуги.  

Голова ОСББ не приховує, що 
вивчав різні модифікації ІТП, ці-
кавився досвідом колег-лучан. 
Дізнався, що розрекламовані ба-
лансувальні клапани не дають 
відчутної економії. Особливо у 
старих будинках. А от їхнє вста-
новлення влітає в копієчку. 

– Балансувальні клапани ефек-
тивні в тому випадку, коли не внесе-
но змін у систему теплоспоживан-
ня. Коли їх просто поставити – це 
марно витратити кошти. Ефектив-
ність устаткування буде мізерна, – 
переконаний Валерій Корпач. 

Голова ОСББ також радить не 
брати кредитів, а шукати шляхи 
самофінансування. Наприклад, 
збіль шити плату за утримання 
будинку чи здати в оренду землю 
на прибудинковій території. До 
слова, на подвір’ї – ідеальний по-
рядок. Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом» уже підтримував ОСББ. 
Зокрема, допоміг придбати нові 
сміттєві контейнери.  

Ольга Дудар мешкає в цьо-
му будинку 15 років. І лише дві 
останні зими у квартирі стало по-
справжньому тепло. 

– Ми обговорюємо з друзями 
та колегами плату за комунальні 
послуги. Коли я чую, скільки спла-
чують вони, то розумію, як суттє-
во економлю. Температура в квар-
тирі завжди комфортна, у мене 
раніше не було стільки кімнатних 
рослин, – відзначає Ольга.

Оксана ХВЕДЧЕНЯ

За сучасними партами вчитися краще

Валерій Корпач розповідає 
про переваги ІТП

У квартирах багатоповерхівки 
тепер тепло і комфортно
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З добром у серці – з любов‘ю до людейЗ добром у серці – з любов‘ю до людей

СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ СУЧАСНА БІБЛІОТЕКА – 
ЦЕНТР КУЛЬТУРНОГО ЖИТТЯ 

Дайджест «Тільки разом»  
 вівторок, 21:30
повтор: середа, 12:00
 четвер, 8:30
 субота, 10:25
Передача 
«З добром у серці» 
 вівторок, 19:35
повтор: п’ятниця,  19:35
 неділя,  8:50

Дайджест «Тільки разом» 

 четвер, 14:30 
 неділя, 12:30
Радіопередача 
«З добром у серці» 
 вівторок, 7:45, 17:45 
 п’ятниця, 7:45, 17:45

Радіостанція 
«Луцьк»    107,3 FM

Телеканал 
«Нова Волинь»

АНОНССВЯТО

ДЕНЬ, КОЛИ ЗИМУ ПРОВОДЖАЮТЬ – 
ВЕСНУ ЗУСТРІЧАЮТЬ

Хай як зима вабить до себе численними 
святами, засніженою красою і довгими 
відпочинковими вечорами, усе ж хочеться 
весни. І вона незмінно з’являється, щоб 
потішити нас пробудженням – природи, 
нових думок та ідей. Напередодні  
традиційного свята зустрічі зими з весною 
жителі мікрорайону Вересневе у Луцьку 
влаштували власне. 

Поблизу Будинку культури пахне димом 
і чутно звуки духового оркестру – жителі 
мікрорайону збираються зиму проводжа-
ти та весну зустрічати. Доки на вулиці на-
бирають смаку козацький куліш та юшка, 
усередині – виставка-продаж сувенірів, гон-
чарний майстер-клас, боді-арт. 

Майстриня з Вересневого Раїса Шингур 
уперше демонструє в Будинку культури ви-
шивані картини.  А ляльки-мотанки дитячої 
поетеси Наталії Бугай мають сакральне зна-
чення – вони обереги. Із її слів, не раз можна 
було переконатися в їх дивовижній силі. А 

Стрітення, на думку пані Наталі, – особлива 
пора.

– Це свято нашої творчості, культури, 
пісні. Сьогодні нас запросили сюди, бо то і 
свято наших традицій, – каже Наталія Бу-
гай. – Такі традиції зближують.

Свято у Вересневому – нова традиція, 
яку започаткувала директор Будинку куль-
тури мікрорайону Тетяна Ліпич. 

Концерт потішив весняним настроєм, 
розмаїтим репертуаром артистів. Колекти-
ви з Боратина, Новостава Луцького району, 
дитячий фольклорний гурт «Волиняни», 
вокально-хореографічний ансамбль «Зер-
нятко» під керівництвом народної артистки 
України Алли Опейди, вокаліст Олег Сто-
ляр, гуморист Володимир Ткаченко та інші 
дарували присутнім свою творчість. Дітям-
учасникам дійства підготували подарунки 
від Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом», що 
долучився до проведення свята.

– У мікрорайоні Вересневе – дуже щирі 
люди. Вони беруть участь у всіх ініціативах 

Фонду. Я згадую, як ми збирали допомогу 
жителям Авдіївки. Люди згуртувалися. До-
помагали, хто чим міг, – констатує керівник 
Офісу розвитку кварталу мікрорайону Ве-
ресневого Інна Ткачук.

Після страв естетичних – кулінарна по-
жива: козацький куліш. А на завершення 
свята – традиційне спалення дідуха. Але й 
сніп у Вересневому теж незвичайний. Вер-
ховний отаман організації «Велике козацьке 
Коло» Володимир Присяжнюк привіз його 
із Майдану. Три роки дідух чекав свого часу, 
аби з димом пішли усі зимові негаразди. 
Адже весна – то перемога.

– Перемагає весна зиму, добро – зло, 
дружба, згуртованість перемагають різні 
конфлікти, сварки, – каже депутат Луцької 
міської ради Борис Смаль. – Це свято – теж 
перемога над усілякими негараздами. Люди 
отримали радість, позитивні емоції, заря-
дилися на весь рік. І це вже стає традицією 
для всього ра йону. 

Наталка ПЕТРУК

Локачинська центральна районна 
бібліотека – не лише окраса селища, 

а й соціально-культурний центр дозвілля 
для молоді та дорослих. Тут щодня 
відчинені двері для десятків відвідувачів. 
Переступивши поріг книгозбірні, ніби 
потрапляєш в інший світ, де кожен може 
почерпнути нові знання, узяти для себе 
щось світле та мудре. 

У локачинську книгозбірню йдуть не 
лише по книги, а й для того, щоб вилити 
душу. Люди знають: тут їх вислухають та да-
дуть пораду. Директор бібліотеки Людмила 
Мариняк каже: був період, коли люди пере-
йшли на електронні книги, проте багато хто 
згодом повернувся до справжніх, паперових. 
Адже їх зручніше читати, та й інформація з 
паперу краще сприймається. Крім цього, ес-
тетично приємніше тримати в руках книгу, 
ніж дивитися на комп’ютерний файл.

– До нас приходить дуже багато молоді. У 
рамках програми «Бібліоміст» в читальному 
залі підключено безплатний інтернет. Люди 
йдуть, щоб знайти потрібну інформацію, 
поспілкуватися у Skype з рідними, які пра-
цюють за кордоном. Часом старші люди про-
сять, щоб ми в інтернеті пошукали лікуваль-
ні рецепти, то йдемо назустріч, – розповідає 
про будні книгозбірні бібліотекар читацько-
го залу Ганна Марчак. 

За день поріг бібліотеки переступають 10-
15 читачів, інколи кількість відвідувачів сягає 
тридцяти. Хоч Локачі – невеличке селище, та 
щороку бібліотеку відвідують близько двох 
тисяч користувачів. Особливо людно тут, 
коли працівники книгозбірні влаштовують 
виставки, інсталяції та проводять масові за-
ходи, приурочені до важливих дат і подій.

Бібліотеку побудовано 1980 року. Примі-
щення було розраховане на 100 тисяч томів 
книг. Коли його стало важко утримувати, 
частину будівлі віддали в оренду. П’ять років 
тому внаслідок стихійного снігопаду обва-
лився дах приміщення. Доки тривали ремонт-
ні роботи, пішов дощ, через що у читацькій 

залі затекла стеля. Дерев’яні рами на вікнах 
деформувалися, а деякі зовсім погнили. На 
зиму старі вікна доводилося заклеювати, а 
то й забивати плівкою. Працівники пригаду-
ють: узимку було холодно, навіть верхнього 
одягу не скидали, влітку навпаки – гаряче, 
оскільки вікна не відчинялися, приміщення 
не провітрювалося. Бібліотекарі шукали різ-
ні способи, щоб зробити хоча б невеликий 
косметичний ремонт залу. Адже саме тут 
найбільше збираються люди для проведення 
заходів. По допомогу працівники бібліотеки 
звернулися у локачинське представництво 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом». У ході 
проекту на умовах співфінансування було 
замінено вісім вікон та двері, здійснено мон-
таж натяжної стелі в читальній залі. 

Керівник східної філії Фонду Ігоря Па-
лиці «Тільки разом» Сергій Костриченко за-
уважив, що такі проекти гуртують людей та 
роблять їхнє життя кращим.

– Бібліотеки в наш час перебувають у 
важкому стані. Та ваша книгозбірня особли-

ва – жива, – каже Сергій Костриченко. – Ви 
хотіли поміняти лише кілька вікон. Разом 
ми цей проект почали розвивати. До нього 
долучилася місцева влада – районна адміні-
страція, селищна рада, громада. Спільно нам 
вдалося повністю оновити читальну залу.

Своїми силами працівники бібліотеки 
пофарбували стіни та створили затишок у 
просторій залі. Тепер тут стало ще тепліше 
та комфортніше.  

Людмила Мариняк розповідає, що відві-
дувачі бібліотеки найбільше люблять читати 
книги сучасників, особливо волинських пись-
менників. Бібліотекарі часто організовують 
зустрічі з письменниками рідного краю, на 
які збирається дуже багато місцевих жителів.

– Був період, коли ми соромилися за-
прошувати людей в читальну залу. А тепер у 
планах – кликати в гості побільше письмен-
ників, поетів, знаних людей, – ділиться ди-
ректор бібліотеки.

Однією з найповажніших відвідувачок 
локачинської бібліотеки є Ганна Полухіна. 73-

річна жінка ходить у бібліотеку з 10 років. 
– Беру книжки додому, також маю або-

немент у читальний зал. Мені подобається 
читати. Коли була молода, навіть їсти сідала з 
книжкою, – пригадує Ганна Петрівна.

Жінка щотижня, а то й кілька разів на 
тиждень приходить у книгозбірню. Буває 
таке, що здоров’я не дозволяє, тоді просить, 
щоб донька занесла книги. 

Директор районного центру зайнятості 
Олександр Ребрук має почесне звання най-
активнішого читача Локачинської районної 
бібліотеки. 

– Книжка – друг нашої сім’ї. Читати 
почав досить рано. Любов до друковано-
го слова прищепили батьки, – розповідає 
він. – Саме книга допомогла здобути багато 
знань, які потрібні в житті. Я й зараз, хоч 
постійно працюю за комп’ютером, все одно 
читаю книжки. 

Локачинський районний центр зайня-
тості розташований у приміщенні бібліоте-
ки. Олександр Ребрук не з розповідей знає, в 
яких умовах доводилося працювати бібліоте-
карям. Каже: тепер у книгозбірні стало знач-
но комфортніше та затишніше.

– Проект «Бібліотека: комфорт і за-
тишок» – один з найвагоміших і найдорож-
чих, які реалізував Фонд на території району. 
Його загальна вартість – майже 73 тисячі 
гривень, – зазначає керівник представництва 
Фонду в Локачинському районі Оксана 
Дмит рук. – Люди по-своєму підійшли до цієї 
проб леми. Вони навіть зі мною ділилися яко-
юсь позитивною енергією, додавали впев-
неності. Це такі невиправні оптимісти, які 
завжди готові переборювати труднощі, що 
трапляються на їхньому шляху. Адже вони 
знають: якщо самі не почнуть змінювати 
життя на краще, то ніхто цього не зробить.

Ірина ЮЗВА

Проекти Фонду гуртують людей

Концерт потішив весняним настроєм Традиційне спалення дідуха
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ВОЛИНЬ СПОРТИВНА

ВЕРШИНА ПЕРЕМОГИ

Восьмий рік поспіль на базі 
Штунської загальноосвітьої 

школи відбуваються районні 
змагання з техніки пішохідного 
туризму. Зазвичай участь 
у заході беруть майже всі 
школи Любомльського району. 
Цьогоріч корективи внесла 
зима. Через снігопади, якими 
накрило Волинь напередодні 
змагань, у село Штунь змогли 
дістатися лише 22 команди 
з 18 шкіл Любомльщини. 
Змагання відбулися за 
підтримки Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом».

У невеличкому, проте затиш-
ному спортивному залі – гамірно. 
Практично всі приїжджі школярі 
перед змаганнями роблять спроби 
подолати смугу перешкод. До цього 
через відсутність обладнання тре-
нування з пішохідного туризму в 
них відбувалися лише теоретично. 
Штунська школа – базова у районі з 
цього виду спорту. Вона єдина має 
відповідне спорядження у спортив-
ному залі.

– Дуже приємно бачити зна-
йомі обличчя. Але є тут і ті, хто 
приїхав уперше. Вдалого старту та 
успішного фінішу! Нехай ваші най-
кращі вершини будуть попереду, – 
звернулася до учасників керівник 
любомльського представництва 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» 
Лариса Солом’янюк, яка в поперед-
ні роки була організатором цих 
змагань. 

Гарного свята, чесної боротьби 
та перемоги найспритнішим по-
бажали сільські голови Штунської 
сільської ради Олександр Зінчук та 
Вишнівської сільської ради Віктор 
Сущик.

Штунські школярі привітали 
учасників та гостей змагань піснею. 
Потому в залі запанувала атмосфе-
ра спортивного азарту та драйву. 
Вертикальний маятник, навісна 
переправа, паралельні мотузки, 
підйом спортивним способом, тра-
верс, спуск спортивним способом, 
в’язання туристичних вузлів – ко-
жен з учасників демонстрував на-
вички спортивного туризму. За 
тим, щоби все було без порушень, 
стежила справедлива суддівська 
колегія.

Лідерами на всіх етапах стали 
школярі Штунської школи. Воно й 
не дивно. Попри те, що у школі роз-
винені й інші види спорту, туризм 
тут – на чільному місці. 

Головний суддя змагань, учи-
тель фізкультури Юрій Оліщук 
працює у Штунській школі 34 роки. 
Його учні на змаганнях зі спортив-
ного туризму захищають честь ра-
йону та області, виборюють призо-
ві місця. У попередні роки чотири 
вихованці Юрія Оліщука виконали 
нормативи кандидатів у майстри 
спорту. 

– Ці навики вони зможуть ви-
користати в екстрених ситуаціях, у 
поході, в лісі. На заняттях ми опа-
новуємо не лише техніку пішохід-
ного туризму, а й спортивне орієн-
тування. Це все пов’язано, – каже 
вчитель.

Юрій Оліщук додає: для повно-
цінного розвитку туризму серед 
дітей у районі потрібно охопити 
більше шкіл. 

Про те, що межі розвитку пі-
шохідного туризму потрібно роз-
ширити, каже й начальник відділу 
освіти Любомльської РДА Анаста-
сія Савош:

– У Штунській школі небага-
то дітей старшого шкільного віку, 
тому важко створити команди для 
участі в обласних змаганнях. Мож-
ливо, наступного року ми залучимо 
ще кілька шкіл та створимо єдину 
команду. 

Активне життя школи у спор-
тивному напрямку не впливає на 
успішність учнів з інших предметів, 
запевняє директор Штунської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів Світлана Булавчук. 
Утім багато дітей, обираючи май-
бутню професію, надають перевагу 
саме фізичному вихованню.

Вісім років тому наказом відділу освіти 
Любомльської РДА на базі Штунської ЗОШ було 
створено базову опорну школу з туристсько-
краєзнавчої роботи. Відтоді на її території 
постійно проводять змагання зі спортивного 
орієнтування, пішохідного туризму та 
велотуризму. Хоча школа невелика (навчається 
майже 90 учнів), та провадить активну 
туристсько-краєзнавчу діяльність. Учні ходять 
у походи, здобувають призові місця на районних 
та обласних змаганнях. На базі Штунської школи 
щорічно відбуваються змагання між учителями.

Також славиться школа краєзнавчим музеєм, 
який входить у трійку зразкових музеїв району. 
На її базі проводять обласні та районні семінари, 
організовують краєзнавчі експедиції. 

– Я все збираю, – каже вчитель історії та 
краєзнавства, керівник Малої академії наук 
«Етнологія» Катерина Оніщук. – От дивіться: 
ніби звичайний камінчик, а насправді це – 
скам’яніле яйце, навіть шкарлупа збереглася. 
Здається, звичайні речі лежать під ногами, а 
з-поміж них трапляються унікальні предмети, 
що мають цінність. 

Серед історичних експонатів – старовинний 
одяг, вишита понад століття тому скатертина. 
У куточку стоїть піч, ніби чекає, що от-от 
у ній розпалять вогонь. На припічку знайшли 
прихисток глиняні горщики. Поряд – ткацький 
верстат, веретена, ціпи, якими півстоліття 
тому молотили колосся. На поличках лежать 
пожовклі газети, датовані 1947 роком, та перші 
заяви на вступ у колгосп. Особливої атмосфери 
музею надає одна з найбільших в Україні колекція 
солом’яних павуків, яку виготовила колишня 
вчителька Любов Оніщук. 

Тетяна Булавчук, яка третій рік за-
ймається туризмом.

Юні туристи Городненської 
школи беруть участь практично у 
всіх змаганнях. Капітан команди 
Ірина Загура каже, що цьогорічні 
змагання не такі важкі, як поперед-
ні. Саме досвід та жага до перемоги 
допомогли дівчатам стати лідерами 
серед команд, що представляли за-
гальноосвітні школи І-ІІ ступенів.

– Одним із напрямків роботи 
Фонду є підтримка та організація 
спортивних змагань. Адже спорт – 
це здоров’я. Те, що ви тут, свідчить: 
ви пропагуєте спорт, підвищуєте 
свою майстерність, зміцнюєте себе 
фізично та духовно. Нових пере-
мог вам та впевненості у власних 
силах, – звернувся до юних спортс-
менів керівник західної філії Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» Ан-
дрій Алексюк. 

Усі переможці та призери зма-
гань отримали подарунки від Фон-
ду. Заохочувальні презенти діста-
лися і командам, що посіли четверті 
місця. Також для якісного прове-
дення навчально-тренувального 
процесу представники Фонду вру-
чили господарям змагань футболь-
ні м’ячі.

РЕЗУЛЬТАТИ ЗМАГАНЬ
ЗОШ І-ІІ ступенів:

І місце – Городненська ЗОШ;
ІІ місце – Почапівська ЗОШ;
ІІІ місце – Бірківська ЗОШ.

ЗОШ І-ІІІ ступенів:
І місце – Штунська ЗОШ;
ІІ місце – Любомльська ЗОШ 
№3;
ІІІ місце – Зачернецька ЗОШ.

Ірина ЮЗВА

Випускник Штунської ЗОШ 
Олександр Ляшук уже другий рік 
працює вчителем фізкультури у 
Бірківській школі. Він із власного 
досвіду знає, як важко готувати 
учнів до змагань без відповідного 
обладнання. Команду, яка приїхала 
представляти школу на змаганнях 
з пішохідного туризму, Олександр 
Ляшук готував теоретично. 

– Ми тренуємося на аркушах. 
Якщо знаєш, що таке карабін, навіс-
на переправа, то можна розказати, 
намалювати, пояснити... Коли в ді-
тей є бажання, то можна навчитися 
і без обладнання, – переконаний 
учитель.

Як свідчать результати змагань, 
доля істини в цьому є. Вихованці 
Бірківської ЗОШ вибороли третє 
місце. 

Софія Гевель, учениця 10 класу 

Любомльської ЗОШ №3, займаєть-
ся туризмом третій рік. Дівчина 
неодноразово брала участь у тур-
нірах. Восени минулого року здо-
була третє місце на обласних зма-
ганнях з орієнтування «Волинська 
осінь». 

– Ми переважно їздимо селами 
та містечками Волині. Це хобі для 
всебічного розвитку. В цьому виді 
спорту тренуються м’язи та сила, – 
констатує школярка. – Минулого 
літа ми ходили в похід Ковельським 
районом. За три дні здолали 80 кі-
лометрів. Вставали удосвіта. До 11-ї 
години йшли за маршрутом. Спеку 
пересиджували в тіні та далі руха-
лися. 

У тому, що туризм допомагає 
знайти нових друзів та дає знання 
з історії рідного краю, переконана і 
дев’ятикласниця Штунської школи 

В’язання туристичних вузлів
Музичне привітання 
від штунських школярів

Смуга перешкод

Перемогли найспритніші

Катерина Оніщук
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