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У НОГУ З ЧАСОМ

ДОБРО У СЕРЦІ

40 ТИСЯЧ ВОЛИНЯН 
ОТРИМАЛИ ДОПОМОГУ

ЛУЦЬКІ ФОНДИ 
РОЗВИТКУ 
ГУРТУЮТЬСЯ
У рамках програми «Сучасна освіта» в 
Луцьку протягом двох років створюються та 
успішно діють фонди розвитку навчальних 
закладів. На сьогодні їх уже працює 23: 
11 у дитячих садочках та 12 у школах міста. 
Керівники цих організацій – ініціативні та 
небайдужі батьки, які хочуть створити для 
своїх дітей комфортні умови перебування 
в навчальних закладах. Щоб ділитися 
досвідом, допомагати одне одному, вони 
об’єдналися в Клуб найкращих батьків. 
Зустрічі відбуваються періодично, але 
завжди є конструктивними. 

Днями на черговому засіданні Клубу його учас-
ники ділилися думками з приводу співпраці з під-
приємцями, спонсорами, йшлося і про інноваційні 
підходи в оплаті, правильне укладання угод. Одним 
із питань, яке жваво обговорювали учасники, було 
створення інформаційного майданчика чи сто-
рінки в соцмережі. Це дозволить оперативно об-
мінюватися інформацією, отримувати поради від 
інших голів фондів. Крім того, можна стежити за 
реалізацією проектів фондів розвитку в навчаль-
них закладах, консультуватися з різних питань. 
Рішення про створення такої спільноти підтрима-
ли усі присутні, а модератором призначили голо-
ву правління фонду розвитку ЗОШ №11 «Ерудит» 
Наталю Гунько. Йшлося також про майстер-класи 
в Арт-галереї, до яких можна залучати дітей на ка-
нікулах. 

Представник Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» Інна Ткачук каже, що Фонд не лише допомагає 
створювати фонди розвитку, але й у подальшому 
підтримує їх діяльність.

Нагадаємо, Клуб найкращих батьків – це 
об’єднання активних батьків учнів та вихованців 
навчальних закладів міста Луцька, які беруть ак-
тивну участь у навчально-виховній, культурно-
освітній, спортивно-оздоровчій діяльності до-
шкільних та загальноосвітніх  закладів. 

 Метою діяльності є сприяння розвитку навчаль-
них закладів міста, покращення їх матеріально-
технічної бази, залучення широкої громадськості 
до розв’язання проблем навчання і виховання.

Оксана ВАШКЕВИЧ,
Луцьк 

Переплетіння долі в кожного 
різні: хтось тішиться тим, 

що має від природи, та отримує 
задоволення від звичайних 
речей, а хтось у гонитві за 
матеріальними благами забуває 
про ближнього, кпинить чи 
засуджує тих, кого вважає не 
вартими своєї уваги. Проте 
ніхто не застрахований від 
непередбачуваних випадків, 
коли біда стукає у двері, 
вибираючи їх у лише їй 
зрозумілому порядку. Найгірше, 
коли через матеріальну 
безвихідь руйнуються людські 
життя. У багатьох випадках 
ціна питання не сягає сотень, 
десятків тисяч гривень, але 
гроші вкрай потрібні негайно, 
або ж постійно, впродовж 
тривалого часу. 

Шість років поспіль Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом» надає допомо-
гу людям, які потребують цього чи не 
найбільше. Це дітки і невиліковно хворі 
молоді люди, й люди поважного віку, що 
потребують ліків, на які бракує коштів 
із мізерної пенсії. Рішення про підтрим-
ку таких волинян ухвалив засновник 
Фонду «Тільки разом» Ігор Палиця ще 

на початку його створення. Відтоді це 
рішення залишається незмінним. Нато-
мість кількість людей, які звертаються 
по допомогу, з кожним роком зростає. 
На сьогодні майже 40 тисяч волинян 
уже отримали матеріальну допомогу на 
лікування від Фонду. Серед них – біль-
шість лучан, адже Фонд розпочав діяль-
ність саме з обласного центру ще у 2011 
році як «Новий Луцьк».

Керівник відділу із роботи з фізич-
ними особами Світлана Синюк розпові-
ла: щомісячно у Фонд надходить понад 
600 звернень від осіб, які потребують 
матеріальної допомоги на дороге ліку-
вання чи оперативне втручання. 

– Здебільшого це люди поважного 
віку, хворі на серцево-судинні недуги, 
цукровий діабет, онкохворі, які, крім лі-
кування, потребують проходження кур-
сів променевої хіміотерапії та гормоно-
терапії. Багато звернень є від батьків, 
чиї діти – інваліди з дитинства, мають 
вади слуху, зору, серця, хворі на ДЦП, 
з синдромом Дауна. Вони отримують 
матеріальну допомогу щороку, – каже 
Світлана Синюк. 

З її слів, зараз допомогу на лікуван-
ня надають готівкою, або ж перерахо-
вують на картковий рахунок заявників 
чи у медичні установи, де хворі пере-
бувають на лікуванні. Для того щоб 
отримати кошти, потрібно звернутися 
у відділ роботи з фізичними особами 
й надати пакет документів: паспорт та 
ідентифікаційний номер, виписку з ме-

дичного закладу з описом діагнозу та 
рекомендаціями щодо лікування. 

– У рамках проекту «Адресна допо-
мога» є ще два види надання матеріаль-
ної допомоги. Це допомога інсуліноза-
лежним дітям, інвалідам дитинства до 
18 років та допомога засобами медич-
ного призначення для стомованих хво-
рих. Двічі на рік неповнолітні, хворі на 
цукровий діабет, отримують допомогу 
на лікування. Стосовно стомованих, то 
ще у 2012 році було започатковано про-
ект «Допомога стомованим хворим». 
Він передбачає закупівлю засобів ме-
дичного призначення, щоб хоч частко-
во допомогти цим людям. Наразі ці за-
соби щоквартально отримує 63 особи. 
Програми та проекти, що спрямовані 
на надання допомоги людям, які опи-
нилися в складних життєвих ситуаціях 
через погіршення стану здоров’я, – у 
пріоритеті роботи Фонду Ігоря Пали-
ці, – резюмувала Світлана Синюк. 

Життя – це безперервні іспити на 
добро і зло. Все починається з вибо-
ру. Цих істин не вчать високі школи, їх 
вчить життя, вчать люди, які поряд. І 
якщо є можливість протягнути комусь 
руку допомоги, підтримати морально 
чи матеріально, треба робити це. По-
спішаймо творити добро. Учімося ро-
зуміти життя, долати випробування, 
адже милосердя і доброта – два крила, 
на яких тримається людство. 

Оксана ВАШКЕВИЧ,
Луцьк

Людей, які звертаються по допомогу, щороку більшає

Активні батьки обговорюють 
створення спільноти
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ПОДІЯ РОКУ

1-2 липня Луцьк сколихнула подія 
світового масштабу. Наше місто 
в самісінькому серці – Луцькому 
замку – приймало зірок світової опери, 
найвідоміших вуличних театралів 
Європи та музичних виконавців-
віртуозів. Лейтмотивом дійства стала 
вишукана мистецька атмосфера, 
що панувала в замку, яку разом з 
учасниками створювали усі присутні. 

Можливість зануритися у казкову ніч 
подарував лучанам та численним гостям 
міста з України та з-за кордону Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом», який виступив ге-
неральним спонсором, виділивши на про-
ведення дійства 1,5 млн грн. 

Першого дня фестивалю, попри похму-
ру погоду, за кілька годин до старту офіцій-
ної частини на Замковій площі вирувало 

життя. Щойно закінчився дощ, найменші 
відвідувачі дійства поринули у світ цікавих 
та веселих розваг з аніматорами. Лучани 
й гості міста мали змогу взяти участь у те-
матичних екскурсіях. А для поціновувачів 
мистецтва на торговищі діяла алея майстрів 
народної творчості. Ледь почало смеркати, 
відчинилася головна брама Замку Любарта. 
У стінах, де понад п’ять століть тому від-
бувся З’їзд європейських монархів, глядачів 
фестивалю огорнула атмосфера театралізо-
ваного дійства.

Вечірній програмі передувала прес-
конференція, під час якої запрошені гості 
поділилися враженнями та очікуваннями 
від фестивалю. Зокрема, лауреат Націо-
нальної премії України імені Тараса Шев-
ченка, володар титулу «Вердіївський голос» 
(Італія), лауреат 12 міжнародних конкурсів, 
соліст Польської Національної опери у Вар-
шаві, Чеської Національної опери у Празі та 

Данської Королівської опери в Копенгагені 
Андрій Шкурган подякував за те, що він 
отримав можливість виступити перед зем-
ляками, бо останні роки живе та виступає 
в Європі. 

На офіційному відкритті фестивалю екс-
виконувач повноважень міського голови, 
депутат міської ради Ігор Поліщук подяку-
вав Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» за 
свято й побажав усім присутнім незабутніх 
вражень. Також він зазначив, що кошти, ви-
ручені під час арт-шоу, буде передано Луць-
кій міській дитячій поліклініці, оскільки 
цього року арт-шоу «Ніч у Луцькому замку» 
є благодійним.

Від початку атмосфера в замку була уні-
кальною, оскільки етностиль поєднали з 
класикою та сучасним мистецтвом. Оформ-
лення фестивалю було вишуканим, а локації 
заходів динамічно змінювалися, відтак не 
було пауз, аби сумувати. 

«НІЧ У ЛУЦЬКОМУ ЗАМКУ»:

Засновник Фонду 
«Тільки разом»  Ігор Палиця:
 «У Луцьку потрібно проводити якомо-
га більше культурно-мистецьких заходів, 
аби зробити його впізнаваним скрізь, по-
казати цивілізованість та високий рівень 
розвитку культури.

Цьогоріч усі кошти, зібрані за квитки та 
оренду місць усередині замку, буде пере-
раховано на благодійність, а саме – на по-
треби Луцької міської дитячої поліклініки. 
Тобто кожен, хто придбав квиток, зміг до-
лучитися до благодійності, підтримавши 
розвиток дитячої медицини».  

Народний депутат України 
Ірина Констанкевич:
«Луцьк готовий до таких масштабних  
мистецьких подій, і ми раді вітати поваж-
них гостей у нашому місті. Ми відкриті для 
того, щоб у Луцьку відбувалося ще біль-
ше заходів, аби місто ставало більш при-
вабливим для туристів, щоб формувати в 
людей культуру сприйняття музики, мис-
тецтва».

Громадський активіст 
Ігор Алєксєєв:
«Розкішні враження й велика подяка орга-
нізаторам за чудове дійство!»

Журналіст Андрій Гнатюк:
«Дев’ятий фестиваль був дещо стилізова-
ний під сучасність. Вистави хоча й відкри-
вали поле для широких фантазій, усе ж те-
матика або виконання так чи так пов’язані 
із сьогоденням. Цього разу організатори 
робили акцент на класиці і весь час «Ніч...» 
супроводжував оперний спів солістів най-
престижніших театрів Європи».

Бізнесмен Марк Томсен:
«Я з Америки, живу в Луцьку із дружиною 
і трьома маленькими дітьми. Хочу сказати 
спасибі за організацію захопливого фес-
тивалю в замку. Усе було добре організо-
вано, і кожен аспект був дуже цікавим».

Педагог Анна Панафідіна:
«У щоденних турботах ми забуваємо про 
розваги. Саме культурно-мистецькі, які 
збагачують духовно та емоційно. Мала чу-
дову змогу побувати на мегакрутому арт-
шоу «Ніч у Луцькому замку». Уперше! Це 
незабутня атмосфера творчості! Й все-
світньовідомі люди так близько. Я щас-
лива, що побувала у Луцькому замку на 
такому масштабному і круто організова-
ному шоу. Щиро дякую усім тим, хто при-
четний до цього по-справжньому єв-
ропейського дійства! Пишаюсь тим, що 
лучанка».

Балет у повітрі

Піаніст-віртуоз Євген Хмара 
запалює публіку Вогняне шоу під звуки класичної музики

Ігор Поліщук та Ігор Палиця під час прес-
конференції з нагоди проведення фестивалю

Зустріч учасників та організаторів 
«Ночі у Луцькому замку» з журналістами Присутніх розважали аніматори

Гала-Опера – приємний подарунок 
для лучан та гостей міста
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Міцна держава – сильна і здорова нація
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ЄВРОПЕЙСЬКІ ЗІРКИ 
ТА УКРАЇНСЬКІ ЛЕГЕНДИ

Дайджест «Тільки разом»  
 вівторок, 21:30
повтор: середа, 12:00
 четвер, 8:30
 субота, 10:25
Передача «З добром у серці» 
 вівторок, 11:10
повтор: середа, 11:10
  п’ятниця,  11:10
 субота,  11:10

Дайджест «Тільки разом» 
 четвер, 11:20
 субота, 18:20 
 неділя, 11:20
Радіопередача «З добром у серці» 
 вівторок, 7:45, 17:45 
 п’ятниця, 7:45, 17:45

Дайджест «Тільки разом» 
 понеділок, 21:00
повтор: вівторок, 10:00
 неділя, 14:00

ТРК «Аверс»

    

АНОНС

Дайджест «Тільки разом» 
 субота, 18:20

Радіостанція 
«Луцьк»    

Волинське радіо

107,3 FM

Телеканал 
«Нова Волинь»

За традицією, розпочали «Ніч у Луцько-
му замку» із церемонії запалювання вогню, 
який символізує з’їзд монархів у Луцьку. Ви-
конав цей ритуал Львівський академічний 
театр «Воскресіння», відомий своїми експе-
риментами та несподіванками. 

Приємним подарунком для лучан та 
гостей міста стала Гала-Опера. Для учасни-
ків арт-шоу «Ніч у Луцькому замку» висту-
пили виконавці класичної музики з Італії, 
Румунії, Польщі, Угорщини, Чехії і Данії. 
Вони виконували класику світового музич-
ного мистецтва, зокрема твори Бетховена, 
Россіні, Белліні, Верді, Мендельсона, Елгара, 
Пуччіні, Дебюссі, Гершвіна, Майбороди. Та-
кож можна було насолодитися прем’єрним 
виконанням творів сучасних композиторів 
Керол Енн Вівер і Роберто Молінеллі. Ди-
ригент – лауреат Національної премії імені 
Тараса Шевченка, Народний артист Украї-
ни, професор Володимир Сіренко. А пару 

солісту Андрію Шкургану склала Катаріна 
Корезі-Лал – солістка Віденської оперети, 
Румунської Національної опери у Бухаресті 
та Словацької Національної опери у Бра-
тиславі.

Боротьбу добра і зла показав львів-
ський академічний театр «Воскресіння», 
підготувавши виставу «Глорія». Глядачі за-
хоплено спостерігали за велетнями на хо-
дулях та феєрією вогню. А поціновувачі су-
часного танцювального мистецтва змогли 
насолодитися всесвітньовідомим балетом 
сучасності «Київ модерн балет» під керів-
ництвом талановитого і визнаного хорео-
графа Раду Поклітару. Чимось неймовір-
ним стало сучасне шоу Molecole італійської 
балерини на повітряних кулях, яких було 
понад 300. Балет у повітрі, який вперше 
показали на Волині, змушував затамувати 
подих. Велетенські ведмеді французького 
театру Remue-Mеnage світилися та танцю-

вали разом із учасниками «Ночі у Луцькому 
замку». 

На основній сцені володар Голлівудської 
премії імпровізаторів, фіналіст шоу «Укра-
їна має талант», український композитор, 
піаніст-віртуоз Євген Хмара виконав музи-
ку, яку творить сам. Він зауважив, що йому 
соромно за те, що в такому гарному місті 
Луцьку він уперше, й пообіцяв повернутися 
з новим проектом.

Завершальним на «Ночі у Луцькому зам-
ку» став виступ гурту La Festa, який підняв 
молодь зі стільців до запальних танців у 
стилі electrо opera.

Ділячись враженнями від арт-шоу, учас-
ники «Ночі у Луцькому замку» кажуть, що 
цього разу захід відбувся на високому рівні, 
а отримані емоції та враження – незабутні. 

Оксана ВАШКЕВИЧ,
Ірина ЮЗВА,

Луцьк Театр «Воскресіння» уміє дивувати

Казкова атмосфера

Розпочали дійство з церемонії 
запалювання вогню

Глядачі підтримують ритм чарівної ночі

Заняття на будь-який смак Алея народної творчості на Замковій площі

Велетенські ведмеді французького 
театру Remue-Menage

Фуд-корд зі смачними частуваннями
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ЗДОРОВ’Я ВОЛИНЯН ПІДТРИМКА ЗМАГАНЬ

У ЖОРНИЩЕНСЬКОМУ ФАПІ – 
ТЕПЛО І КОМФОРТНО

«ЛУЦЬКА ДЕСЯТКА»-2017 
ВИЗНАЧИЛА ПЕРЕМОЖЦІВ

НАЗУСТРІЧ ОСВІТІ ШКОЛА, ДЕ ОСЕЛИЛАСЯ КАЗКАЗвуки прощального 
вальсу прозвучали для 

випускників Мильської 
школи, що в Рожищенському 
районі. Одинацятикласники 
й дев’ятикласники вирушили 
в далекий незвіданий політ 
під назвою життя.

Випускний у Мильську – свято 
усього села. Цього дня до школи 
з’їжджаються випускники всіх ро-
ків. Адже заодно тут відзначають 
вечір зустрічі з випускниками. 
Запам’ятається цей день присутнім 
ще й презентацією проекту Фон-
ду Ігоря Палиці «Тільки разом». 
Його реалізація не лише покращи-
ла умови навчання школярів, а й 
згуртувала громаду села.   

Мильська школа чепурна й 
охайна. А на подвір’ї – справж-
ня казка. З ранньої весни до 
пізньої осені тут буяють квіти. 
При вході – пташине містечко. 
Праворуч – куточок, де дітки мо-
жуть проводити дозвілля. Є тут 
і гойдалка, й альтанка... Проте 
особливість школи – 50-літній 
каштан, на якому місцеві жителі 
помітили образ Спасителя. Диво-
вижне дерево, оперезане кольо-
ровими стрічками, видно здаля. 
Сюди звідусіль приїжджають по-
молитися віряни. 

– Ми стараємося створити всі 
умови для того, щоб кожна дитина 

почувалася як удома, – каже дирек-
тор школи Андрій Фіщук. – Цей 
ландшафтний дизайн робили діти 
спільно з учителями. Школа хоч і 
невеличка, та незвичайна, має своє 
обличчя, відрізняється від інших 
навчальних закладів. 

Що до снаги – роблять самі. Та 
коштів на все не вистачає. Тому при 
нагоді й звернулися у Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом».

– Ми брали участь у семінарі 
Фонду, що його проводили в ра-
йонному центрі, – пригадує вчи-
телька англійської мови, мама 

п’ятикласниці Людмила Луцюк. 
– Мене зворушив виступ пред-
ставника Фонду, який сказав, що 
потрібно розвивати школи в селах, 
адже сільські діти нічим не відріз-
няються від міських. Мене ці слова 
зачепили за душу, просто за серце. 
Адже наші діти й справді нічим не 
гірші. 

Першочергово планували замі-
нити вісім старих вікон на енерго-
зберігальні. Але, відповідно до умов 
Фонду, проект насамперед має бути 
розрахований на розвиток дитини. 
Залучивши до його реалізації бать-

ків, працівників школи та підпри-
ємців, збільшили вартість проекту. 
В результаті на умовах співфінан-
сування, окрім заміни вікон, про-
вели інтернет, придбали телевізор 
та ноутбук. 

Зі слів педагогів, таке облад-
нання значно полегшить їхню ро-
боту, адже у школі проводять дуже 
багато семінарів та інших заходів, 
на які вчителі змушені були при-
носити з дому відповідне облад-
нання. 

Представник Фонду Олена Ве-
ремчук привітала випускників зі 

святом та подякувала громаді села 
за співпрацю:

– Це наша спільна робота і 
прик лад того, що об’єднавшись, ми 
робимо велику справу й рухаємося 
вперед. Сподіваюся на подальшу 
співпрацю та реалізацію ще масш-
табніших проектів.

Своєю чергою, жителі Миль-
ська не гають часу дарма. Громада 
вже працює над черговим проектом 
із реконструкції та облаштування 
місцевого ФАПу. 

Ірина ЮЗВА,
Рожищенський район

Село Жорнище розташоване за 
45 кілометрів від Ківерців. Тут 956 
жителів, із них – 368 діток до 14 
років, майже стільки ж пенсіонерів. 
Місцева влада докладає усіх 
зусиль, аби жорнищани жили 
в комфортних умовах. У селі є 
ЗОШ I-III ступенів, бібліотека 
та ФАП. Саме у фельдшерсько-
акушерському пункті отримують 
первинну медичну допомогу жителі 
села. За словами завідувача ФАПу, 
найчастіше до місцевих медиків 
звертаються діти та пенсіонери. 

– Дуже добре, що у нашому селі є 
ФАП, а в ньому – такі привітні праців-
ники, – каже пенсіонерка Тетяна Гри-
горівна. – У мене часто скаче тиск, то 
я відразу іду в медпункт. Дівчата вже 
знають про мою недугу і дають потріб-
ні ліки. 

Найбільше пацієнтів жорнищен-
ські медики обслуговують навесні та 
восени. Тоді і дорослі, і малі хворіють 
на ГРЗ. Ще донедавна пацієнти були 
змушені чекати на прийом лікаря в 
холодній кімнаті, яка не опалювалася. 
На стіни кинувся грибок, тож колектив 
ФАПу забив на сполох. 

– У нашій сільській раді регуляр-
но проводить виїзні прийоми народ-
ний депутат Ірина Констанкевич. Ми 

і звернулися до неї з цим проблемним 
питанням. Ірина Мирославівна пора-
дила подати проект у Фонд Ігоря Пали-
ці «Тільки разом». Розглянувши нашу 
пропозицію, Фонд вирішив виділити 
кошти на ремонт ФАПу. До співфінан-
сування долучилася і Жорнищенська 
сільська рада, – розповідає завідувач 
ФАПу Іван Борзань. 

Представник Фонду Ігоря Пали-
ці «Тільки разом» Ольга Матвійчук 
відзначає надзвичайну згуртованість 
громади. За кошти, виділені на реалі-
зацію проекту, жорнищани придбали 
потрібні для ремонту матеріали – фар-
бу, шпалери, клей, чавунну батарею. А 
вже ремонт громада робила власними 
силами, не залучаючи підрядників. 

Тепер усі відвідувачі медпункту від-
значають, що у приміщенні стало світ-
ліше й просторіше. А ще – тепліше, що 
дуже важливо в холодну пору року.

– Приємно здивовані, що є благо-
дійники, яким не байдужа доля сіль-
ської медицини. Жителям віддалених 
сіл не завжди виходить їхати у районну 
лікарню. Добре, що за місцем прожи-
вання вони можуть отримати первин-
ну медичну допомогу. Все потрібне для 
цього в нас є, – запевнив Іван Борзань.

Оксана ХВЕДЧЕНЯ,
Ківерцівський район

Одинадцята за ліком 
«Луцька десятка» відбулася 
минулого вікенду в 
обласному центрі Волині. 
На вулиці Глушець у Луцьку 
змагалися 48 майстрів 
спортивної ходьби. 
Найсильніші скороходи 
країни йшли 10 кілометрів, 
юніори «намотували» 5. 

У чоловіків лідерство з пер-
шого кілометра захопили во-
линянин Іван Лосєв та Руслан 
Дмитренко. Спеціаліст у най-
довших, 50-кілометрових захо-
дах волинянин Іван Банзерук 
тягнувся за ними третім. Лосєв 
та Дмитренко йшли «ніс у ніс» 
до останнього кола, на якому 
більш титулований Руслан на 
кілька десятків метрів обійшов 
Івана. Така конкуренція дозво-
лила Дмитренку перевершити 
рекорд змагань і показати на 
10 кілометрах 39.17 хв. Лосєв – 
другий, а переможець цьогоріч-
ного Кубка Європи Банзерук – 
третій.

Не мала суттєвої конку-
ренції у жіночому заході Надія 

Боровська. Вона майже на дві 
хвилини випередила волинянок 
Василину Вітовщик та Валенти-
ну Мирончук. Змагання в юніо-
рів виграли також волиняни – 
Валерія Шоломіцька у дівчат і 
Віктор Шумік у хлопців.

Усі переможці змагань 
отримали відзнаки та премії від 
організаторів і спонсорів «Де-
сятки» – Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом», підприємства 
«Спортелітбуд», Федерації лег-
кої атлетики Волинської області 
та Луцької міськради.

Руслан Дмитренко розцінив 
старт у Луцьку як підготовчий 
до чемпіонату світу, на який 
він уже відібрався на дистанції 
20 км. «Мені завжди приємно 
змагатися в Луцьку, ці змаган-
ня – етап підготовки, вдвічі 
приємніше перемогти ще й з 
рекордом «Луцької десятки», – 
сказав Дмитренко після фінішу.

Надія Боровська також вва-
жає, що «Луцька десятка» – про-
ба сил перед чемпіонатом світу 
в Лондоні. «Стартувала майже 
уся збірна України, яка в липні 
готуватиметься до Лондона та 

до інших стартів у Європі. Зро-
били сьогодні хорошу темпову 
роботу. Вже у понеділок збірна 
вирушає до Туреччини. Там у 
горах відбуватиметься збір, по-
тім повернемося в Україну, а 
далі – дорога на Лондон».

Відзначимо, що перед це-
ремонією нагородження пере-
можців перший віце-президент 
Федерації легкої атлетики Во-
линської області та керівник 
обласної федерації Володимир 
Рудюк провів своєрідну пре-
зентацію волинської коман-
ди зі спортивної ходьби, яка 
у липні-серпні змагатиметься 
на трьох міжнародних стар-
тах. Легкоатлетична спільнота 
Волині побажала успіху Марії 
Філюк і Дмит ру Собчуку на мо-
лодіжному чемпіонаті Європи у 
Бидгощі (Польща), Віктору Шу-
міку – на юніорському чемпіо-
наті Європи в Гросетто (Італія), 
Івану Банзеруку, Івану Лосєву, 
Надії Боровській та Валентині 
Мирончук – на чемпіонаті світу 
в Лондоні.

Юрій КОНКЕВИЧ,
Луцьк

Над реалізацією проекту працювали всі разом

Медики задоволені результатами 
співпраці з Фондом

Скороходи «розім’ялися» перед 
відповідальними міжнародними 
стартами у Луцьку

Одинадцятикласники Мильської ЗОШ
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