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ЯСКРАВЕ ДОЗВІЛЛЯ ЛІТНЯ МАЙСТЕРНЯ 
ДЛЯ ТВОРЧИХ ЛУЧАН  

В Арт-галереї, що у центральному 
універмазі міста Луцька, 

впродовж літа проходять 
різноманітні майстер-класи. Участь 
у таких заходах можуть брати 
не лише діти. Секретів ліплення 
з глини, основ театрального 
та образотворчого мистецтв 
навчалися й члени ГО «Центр 
освіти «Університет третього 
віку». Активне дозвілля для лучан 
організовує Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом».

Центр освіти третього віку при Волин-
ському інституті економіки та менеджмен-
ту діє третій рік. Його слухачі – люди від 
п’ятдесяти років. Загалом Центр освіти від-
відує понад 160 слухачів.

Поважні студенти вивчають англійську 
та польську мови, основи комп’ютерної гра-
моти, танцюють, займаються гімнастикою, 
легкою атлетикою та іншими видами спор-

ту. Тому, коли випала нагода взяти участь у 
цікавих майстер-класах, охочих виявилося 
чимало, тим більше, часу в літній період ви-
стачає, адже основні заняття закінчилися. 

– Кількість присутніх на сьогоднішньо-
му майстер-класі свідчить про те, що люди 
прийшли з великою радістю. Це сприяє 
їхньому творчому розвитку, додає нових 
можливостей, – каже Катерина Мельник, 
керівник Центру освіти третього віку. 

Тамара Трухімович старанно розминає 
глину та виконує всі вказівки волонтерки 
ГО «Зірка надії» Марійки, яка навчає, як 
шматок глини перетворити на підсвічник. 
Жінка вбрана у ніжну червоно-чорну ви-
шиванку. Каже: у неї їх вісімнадцять, і всі 
вишивала власноруч. Пані Тамара відвідує 
Центр два роки. За цей час вивчала поль-
ську та англійську мови, відвідувала фа-
культативи з психології. У планах – опану-
вати комп’ютерну грамоту. Жінка каже, що 
справу з глиною має вперше. Попри це, під-
свічник у пані Тамари вийшов акуратним 
та оригінальним.

– Мистецтво не має вікової грані, – пе-
реконана керівник творчої студії Наталія 
Журавльова, яка проводить майстер-клас з 
основ театрального мистецтва. – Зазвичай 
я працюю з дітками шкільного віку. Але го-
ловне – бажання. У нас в студії діє таке пра-
вило: слова «не можу» немає. У бажання є 
тисяча можливостей, у небажання – тисяча 
причин.

Лариса Семенівна Данилюк у дитинстві 
хотіла стати актрисою, як її бабуся, та доля 
розпорядилася по-іншому. Проте, мабуть,  у 
спадок від бабусі Ларисі Семенівні все-таки 
дістався акторський талант. Граційна по-
става, володіння мімікою... Жінка старанно 
виконує вправи для постановки голосу, які 
пропонує викладач. 

– Володіння театральним мистецтвом 
допомагає розвивати внутрішній світ, три-
мати себе серед людей, давати раду емоці-
ям, – вважає  Лідія Семенівна.  

На майстер-класі з образотворчого 
мистецтва активні лучани поважного віку 
опановували техніку петриківського роз-

пису. Одне з провідних значень у цьому 
напрямку мистецтва має палітра кольорів. 
Фантастичну птаху, яку намалювали учас-
ники майстер-класу, виконано в теплій ко-
льоровій гамі. 

– У рамках програми «Культура і духов-
ність» ми пропагуємо сучасне мистецтво і 
вже сформованих митців, і початківців. На-
приклад, зараз в Арт-галереї триває вистав-
ка дитячих робіт творчої студії «Чарівний 
пензлик», – розповідає керівник програми 
«Культура і духовність» Фонду Ігоря Пали-
ці «Тільки разом» Дмитро Зінько. 

– Фонд підтримує активних та ініціа-
тивних людей і сприяє їхній подальшій ро-
боті. Адже те, що вони роблять, –  хороший 
приклад для молоді. Зокрема, Фонд надав 
фінансову підтримку для участі команди 
Центру третього віку в Загальнопольській 
Зимовій Сеньйоріаді, що проходила в місті 
Рабка-Здруй, – резюмувала представниця 
Фонду Інна Ткачук.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк 

Тепло рук творить дива з глини

Майстер-класи відвідує все більше охочих

Чарівна птаха власними руками

Глиняний підсвічник – з душею

І знову ми вчимося творити...

Вивчаємо основи театрального мистецтва

Мистецтво не має вікової межі



12

Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом»
м. Луцьк, вул. Винниченка, 26
тел. (0332) 78-22-08, 78-22-07

www.tilkyrazom.com.ua№ 28 (76) від 20 липня 2017 року
Фонд Ігоря Палиці

Команда Фонду «Тільки разом» – це волиняни, які прагнуть змін на кращеКоманда Фонду «Тільки разом» – це волиняни, які прагнуть змін на краще

Панна-футбол – один із різновидів 
вуличного футболу. Формат гри – 
один на один. Головна родзинка – це 
правило «пробитого м’яча» між ногами 
суперника, тоді це нокаут. Або забитий 
м’яч у невеликі ворота. 
Панна зародилася в Нідерландах, а 
точніше – у Суринамі, що був колонією 
цієї країни. Саме слово «панна» 
суринамське, воно означає «руйнувати». 
Але найбільший розвиток панна мала 
саме в Нідерландах. Зараз рух набирає 
популярності у всьому світі.

ІНІЦІАТИВА ФОНДУ РОЗВИТКУ 

ПІДТРИМКА ОСББ ЧУЖИНЦЯМ ЗАСЬ У НАШ ДВІР…

У ЛУЦЬКУ З’ЯВЛЯТЬСЯ ПЕРШІ 
МАЙДАНЧИКИ ДЛЯ ПАННА-ФУТБОЛУІніціативи двох фондів розвитку 

луцьких шкіл підтримали на міському 
конкурсі кращих громадських ініціатив 
міста Луцька шляхом голосування і 
незабаром втілюватимуть у життя. 
Про створення скверу мрійників та 
інтелектуалів між ЗОШ №11 та ДНЗ №37 
фонду розвитку «Ерудит» йшлося у 
попередньому номері газети. Не менш 
цікавою виявилася й ініціатива фонду 
розвитку «40-й квартал при ЗОШ №25» 
зі встановлення майданчиків для 
панна-футболу. 

– Буде встановлено два майданчики для 
гри у панна-футбол на території школи №25. 
Один – поблизу нового футбольного міні-
поля зі штучним покриттям та огорожею, 
встановленого Фондом Ігоря Палиці «Тіль-
ки разом» у 2015 році. Інший – трішки далі, 
де є заасфальтована ділянка. Спочатку була 
ініціатива встановити один майданчик, але 
директор школи виділив сітку зі старої ого-
рожі. Відтак з’явилася можливість замість 
одного облаштувати два майданчики. Вони 
будуть першими в Луцьку, але дуже сподіва-
юся, що не останніми, – каже керівник фон-
ду розвитку ЗОШ №25 Уляна Цьось.

Зі слів активної мами, перед тим, як за-
пропонувати зробити цей майданчик, дея-
кий час визначали, чи цікаво це дітям і чи 
будуть грати в панна-футбол. 

– Ставили замість воріт фішки і про-
бували грати так. Діти із захопленням та 
ентузіазмом сприймають цю гру. На уроках 
фізкультури вони просять вчителя пограти 
саме в панну, тому й вирішили подати заявку 
на конкурс і перемогли, – тішиться жінка.  

Хлопці, які навчаються в цій школі, – 
Назар, Артур та Микола – в унісон заявля-
ють, що панна – це щось нове та цікаве. 

– Якщо футбол знають уже всі, то панна-
футбол – це новинка, яка приваблює та є ці-
кавою і для малих, і для старших. Ми дуже 
хочемо, щоб у нашій школі були такі май-
данчики, а ще краще, коли їх буде два. Тоді 
й дорослі, і діти зможуть грати в панну, – 
каже Назарко.

До речі, фонду розвитку «40-й квартал 
при ЗОШ №25» днями виповнюється рівно 
рік. І за цей рік вдалося зробити чимало. 

– Усупереч всьому, торік ми створили 
фонд розвитку і за рік переконалися, що він 
є ефективним та дієвим. Спільно з ініціатив-
ними батьками знаходимо кошти на онов-
лення матеріально-технічної бази в шко-

лі. Зокрема, у кілька класів уже закуплено 
стільці, парти, шафки для молодших школя-
рів, телевізори, ноутбуки. Ми раді будь-якій 
допомозі: хтось надає призи для учасників 
спортивних змагань, хтось допомагає спорт-
інвентарем тощо. Один з найбільш вдалих 
проектів, що їх вдалося реалізувати батькам 
за підтримки міської ради, – це освітлення 
нашого нового футбольного міні-поля. Тепер 
і вечірньої пори можна грати у футбол, адже 
яскраве освітлення майданчика дозволяє 
це робити. Тут збираються і гравці, і багато 
вболівальників, – розповідає пані Уляна. 

На запитання, чому вона вирішила очо-
лити фонд розвитку, відповідає, що, крім 
деяких батьків, нікому ці турботи не потріб-
ні. Але дітьми треба опікуватися постійно, 
переконана жінка, яка, до речі, виховує шіс-
тьох нащадків. 

– Не всі влітку мають змогу поїхати від-
почивати в табір чи ще кудись, більшість ді-
тей проводить весь час у дворі, – каже пані 
Уляна. – І щоб вони не робили дурниць, тре-

ба організувати цікаве дозвілля, активний 
відпочинок, спортивні змагання. Зокрема, 
днями фонд розвитку організував для ді-
тей день активного відпочинку. Протягом 
кількох годин вони каталися на роликах, а 
потім грали у боулінг. Батьки в той час при-
готували смачний обід. Усім було весело й 
цікаво, батьки провели час із дітьми, а діти 
отримали активний відпочинок. 

24 фонди розвитку, що їх створено в 
рамках програми «Сучасна освіта» Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом», з 2015 року ді-
ють у Луцьку і доводять ефективність своєї 
роботи. Батьки, які їх створили, перекона-
лися: це передусім цілеспрямоване вико-
ристання батьківських грошей і їх прозорий 
контроль. Крім того, це можливість залуча-
ти додаткові кошти від спонсорів чи інших 
небайдужих людей, які готові допомагати і 
створювати кращі умови навчання й дозвіл-
ля для дітей.

Оксана ВАШКЕВИЧ,
Луцьк

Новенькі автоматичні ворота 
встановили мешканці будинків, 
що на вулиці Франка, 44б і 44в. 
Ініціативу ОСББ цих будинків 
підтримали у Фонді Ігоря Палиці 
«Тільки разом» і виділили 
частину коштів на придбання 
та встановлення сучасної 
пропускної системи. Тепер через 
обмеження інтенсивного руху 
транспорту прибудинковою 
територією молоді мами можуть 
спокійно відпускати діток на 
вулицю гуляти й самі відпочити 
на лавочках у тиші. 

– Звернення щодо встанов-
лення автоматичних воріт на при-
будинковій території від голови 
ОСББ цих будинків надійшло 
в Офіс розвитку кварталу Фон-
ду Ігоря Палиці «Тільки разом». 
Рішення схвалили й виділили 
15 тисяч гривень на реалізацію 
проекту. Передували позитивно-
му результату й зустрічі з меш-
канцями будинків. Люди довели 
необхідність такого кроку. Проб-
лема й справді була нагальною, 
через їхній двір постійно їздили 
автомобілі, оскільки це був зруч-
ний проїзд до центральної части-
ни міста. Крім того, люди старали-
ся зробити благоустрій, висадили 

декоративні дерева й кущі, але 
пізньої пори часто на лавочках 
біля під’їздів збиралися компанії, 
які витоптували газони, ламали 
зелені насадження. Інших гострих 
побутових проблем у цих новобу-
довах немає, оскільки здані вони 
в експлуатацію відносно недавно. 
Тому мешканці й об’єдналися, 
щоб розв’язати найбільш актуаль-
ну проблему, а Фонд допоміг їм у 
цьому, – розповіла представник 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-

зом» Олена Оліфірович. 
Голова ОСББ Олег Стецюк 

каже, що проект був доволі доро-
говартісним, оскільки старалися 
зробити якісну систему, вибирали 
найкращі матеріали для воріт, аби 
служили довго. 

– Кожен мешканець має ключ 
до автоматичних воріт, є система 
відеонагляду, яка фіксує всіх, хто 
в’їжджає у двір. Крім того, можна 
керувати системою і за допомо-
гою телефону, впускати гостей чи 

друзів на автомобілях на терито-
рію. Це другий проект, який ми 
реалізували спільно з Фондом Іго-
ря Палиці «Тільки разом», за що 
дуже вдячні. Першим був дитячий 
ігровий майданчик, який нам по-
дарував Фонд, і він досі діє та пе-
ребуває в гарному стані. Є і дитячі 
гойдалки, гірки, а для занять Street 
workout – спеціальні конструкції. 
Зараз хочемо розмалювати дотич-
ну до майданчика стіну яскравими 
сюжетами. Крім того, ми втретє 

звернулися до Фонду з проектом 
щодо озеленення території, споді-
ваємося також на позитивну від-
повідь, – каже голова ОСББ. 

Зараз у Луцьку діє більш як 300 
ОСББ, третину з яких створено 
за сприяння Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом». Обласний центр 
взагалі є лідером зі створення 
об’єднань мешканців, які навчили-
ся дбати про спільний дім разом. 

Оксана ВАШКЕВИЧ,
Луцьк 

Рухливі ігри з ровесниками на міні-полі А стартують тренування із розминки

Завзятості Уляні Цьось не позичати

Олег Стецюк: ось такий вигляд 
має пропускна система у двір

Напружений момент товариського матчу

Наші ОСББ – охайні та заквітчані
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Міцна держава – сильна і здорова нація

Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом»
м. Луцьк, вул. Винниченка, 26 
тел. (0332) 78-22-08, 78-22-07

Ваша ініціатива – наша підтримкаВаша ініціатива – наша підтримка

НОВІ КНИГИ ДЛЯ СІЛЬСЬКИХ 
БІБЛІОТЕК ІВАНИЧІВЩИНИ

У СОМИНОМУ ВІДБУВСЯ 
ПІДЛІТКОВИЙ ФЕСТИВАЛЬ

КУЛЬТУРА І ДУХОВНІСТЬ

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, 11:20
  неділя, 11:20
Радіопередача «З добром у серці» 
 вівторок, 11:10
 середа, 11:10
 п’ятниця, 11:10
 субота, 11:10

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»

ДОБРА СПРАВА

У рамках програми 
«Ініціативні громади» 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» 27 сільських 
бібліотек Іваничівщини 
оновили книжкові фонди. 
А районна книгозбірня ще 
й отримала в користування 
новий ноутбук. 

– До нас звернулася дирек-
торка комунальної установи 
«Іваничівська ЦБС» Ольга Пет-
рова із проханням допомогти в 
закупівлі книжок. Приємно, що 
люди хочуть читати нову акту-
альну літературу. Найактив-
ніші читачі навіть долучилися 
коштами, не стояли осторонь 
і бібліотекарі. Також надійшла 
чимала сума з місцевого бю-
джету. Таким чином, спільними 
зусиллями ми зробили гарну 
справу, яка об’єднала жителів 
району, – каже представник 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» Петро Кислий. 

– Приємно, що є небайдужі 
люди, які справді хочуть щось 
змінити, стараються писати 
проекти. Все залежить від гро-
мади і її активності. Ігор Па-
лиця та його команда завжди 
йдуть назустріч ініціативним 
громадам, – додав керівник іва-
ничівського районного осеред-
ку УКРОПу Сергій Недбайло.

Ольга Петрова зазначає: 
хорошому бібліотекарю завжди 
мало книг. Адже читач, особли-
во молодий, «виріс» і потребує 
творів сучасних авторів. 

– Нам бракує новинок укра-
їнського книговидавництва, 

прог рамових творів для учнів 
5-9 класів, гарно ілюстрова-
ної дитячої літератури. Адже 
діти – наше майбутнє, і хороша 
пі знавальна книга формує їхній 
світогляд, – наголошує Ольга 
Іванівна. – Ми з колегами самі 
обирали літературу, дуже дяку-
ємо Фонду за таку можливість. 
Окреме спасибі – за ноутбук. 
Він дуже нам потрібний для 
проведення масових заходів. 
Не стану кривити душею, що 
влітку важко зібрати молодь, 
яка багато часу проводить в ін-
тернеті. Сподіваємося, сучасна 
техніка допоможе нам випра-
вити ситуацію. 

Завідувачка бібліотеки села 
Гряди Оксана Демчук розпо-
відає, що кілька років серед 
підлітків справді була мода на 
ґаджети. Однак зараз ситуація 

змінилася: діти повернулися до 
друкованого слова. Тому пані 
Оксана, формуючи замовлення 
на нові книги, робила акцент 
на художні твори для старших 
школярів та молоді.  

Алла Захарчук – завідувач-
ка бібліотеки села Стара Лішня. 
Професіонал із 20-річним до-
свідом переконана, що ні теле-
бачення, ні інтернет ніколи не 
витіснять паперових видань. 
Навіть затяті шанувальники 
електронних книг усе одно по-
вертаються до традиційних 
друкованих. Оскільки ціни на 
хороші ілюстровані книги «ку-
саються», люди будуть вдава-
тися до послуг бібліотек. 

Слова колеги підтверджує 
Галина Дицьо, бібліотекар або-
нементу Іваничівської бібліо-
теки для дорослих. 

– Серед наших читачів – чи-
мало жителів навколишніх сіл. 
Річ у тім, що в сільських бібліо-
теках фонд становить 5-6 тисяч 
книг, а в нас – понад 30 тисяч. 
Тому найактивніші читачі, які 
слідкують за літературними 
новинками, використовують 
таку перевагу, – констатує пані 
Галина.

Вітаючи бібліотекарів із 
перемогою в конкурсі проек-
тів, представник  Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» Назар 
Недбайло підсумував: 

– Книга – то джерело ін-
формації, яке годі порівняти з 
комп’ютером чи планшетом. 
Дякуємо за активність і чекає-
мо наступних пропозицій щодо 
співпраці.

Оксана ХВЕДЧЕНЯ,
Іваничівський район 

На базі відпочинку неподалік 
мальовничого озера Сомине 

відбувся 9-й підлітковий фестиваль 
Волині. Літнє таборування провели 
за підтримки обласного благодійного 
фонду «Переображення» у співпраці 
з Волинським обласним об’єднанням 
Євангельських християн-баптистів. 
Протягом п’яти днів понад 400 юнаків 
та дівчат активно тренувалися, 
вивчали Біблію. 

– Програма була змістовною та насиче-
ною, – в унісон кажуть учасники фестивалю 
Анатолій Гладун і Віталій Вронський. – Крім 
спортивних звитяг та естафет, ми вивчали 
Біблію, щоб прославляти Бога. 

Вадим Корінчук зазначив, що йому було 
цікаво спілкуватися з ровесниками, глибше 
вивчати Святе Письмо та дізнатися про Ре-
формацію. 

– Реформація – це Божа справа, – пере-
конана Інна Дрейчин. – Нам дуже цікаво 
про це розповідали на лекціях. – Шкода, що 
час так швидко пролетів і нам треба повер-
татися додому. 

Анні Солодюк та Богдані Карпюк сподо-
балося брати участь у конкурсі знавців Біб-
лії, займатися рукоділлям, плавати в озері. 
Єдине, що дошкуляло дівчатам, – комарі та 
лісові мурахи. 

Роман Єзерський на такому фестивалі 
не вперше. Саме спілкування з ровесника-
ми і вивчення Біблії допомогли юнакові по-
каятися та прийняти хрещення. Цьогоріч 
Роман приїхав на фестиваль у ролі лідера. 
Каже: піклування про молодших допомагає 
йому духовно зростати.  

За словами Юрія Михальчука, пастора 
церкви «Фіміам», директора 9-го фестива-
лю, щороку ці зустрічі по-своєму особливі.

– Цьогоріч лейтмотивом фестивалю 
були слова «Реформація, що змінює серця». 
Підліткам читали лекції, знайомили з основ-
ними тезами Реформації: «тільки Христос», 
«тільки Писання», «тільки вірою», «тільки 
благодаттю», «тільки Богові слава». Хоча й 

лунали оплески переможцям естафет і зма-
гань, усі прекрасно розуміють: наші вміння і 
зусилля – від Бога, – переконаний Юрій Ми-
хальчук. – Дітям цікаво брати участь у таких 
таборах, які відбуваються завдяки підтрим-
ці людей з добрими серцями та відкритими 
долонями. Щиро дякуємо Фонду Ігоря Па-
лиці «Тільки разом» за стильні футболки й 
призи переможцям. 

– Із 2011 року Фонд Ігоря Палиці «Тіль-

ки разом» реалізовує цікаві програми у сфе-
рах освіти, медицини, культури та спорту. 
Підтримка вашого фестивалю відбувається 
в межах програми «Культура і духовність». 
Діти не лише відпочили і набралися сил, а й 
дізналися про історію Реформації, її вплив 
на культурний та духовний розвиток сус-
пільства, – наголосив Дмитро Зінько, коор-
динатор програми «Культура і духовність» 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом».  

Щира атмосфера, злагоджена команда 
організаторів і старання підлітків зробили 
ці дні незабутніми й неповторними. Втом-
лені насиченою програмою, але надзвичай-
но щасливі, всі поверталися додому з без-
ліччю нових вражень, нових знайомств та 
нових життєвих уроків, що надихають до 
змін.

Оксана ХВЕДЧЕНЯ,
Турійський район

Заслужені нагороди переможцям

Хто сильніший?

Ноутбук – доречний подарунок
Бібліотекарі задоволені 
новою літературою

Футбол – гра азартна

Цікава лекція
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СУЧАСНИЙ СПОРТЗАЛ – 
МІСЦЕ ЗМІСТОВНОГО 
ДОЗВІЛЛЯ

ВІД СПОРТИВНОГО ЗАЛУ – 
ДО ОЛІМПІЙСЬКИХ ВИСОТ
Школа в Зубильному 

Локачинського району 
розташована у центрі села. 
Простора двоповерхова 
будівля так і притягує погляд 
перехожого. На клумбах з 
ранньої весни до пізньої 
осені – квіти, на вікнах – 
вазони. У коридорах на 
стінах – картини, вишиті 
нитками та бісером. Це 
роботи колишніх випускниць 
школи. А у фойє – світлини 
учнів усіх класів, що 
навчалися тут з моменту 
будівництва закладу. А їх було 
чимало – аж три десятки, 
адже цьогоріч школа 
відзначає тридцятиліття. 

У Зубильненській школі на-
вчаються діти з трьох сіл – Зубиль-
ного, Семеринського та Сірнич-
ків. Загалом здобувають освіту 78 
учнів. За чисельністю серед ЗОШ 
І-ІІ ступенів заклад – на другому 
місці в районі.

У позаурочний час в школі 
розпочинається інше життя – 
спортивне. У закладі працюють 
секції з баскетболу, волейболу, 
тенісу, футболу, які відвідують не 
лише школярі, а й молодь села.

– Школа є осередком спор-
тивного, культурного і духовного 
життя нашої молоді, – розповідає 
директор навчального закладу 
Руслан Лісецький. – Ми укладає-
мо договори, де зазначені режим 
роботи залу та перелік секцій, ви-
значаємо старшого, який стежить 
за порядком. Таким чином охочі 
мають можливість цілий рік тре-
нуватися.

Інтенсивні заняття та любов 
до спорту не лишають без наго-
род ні учнів школи, ні активну 
сільську молодь. За підсумками 
навчального року зубильненські 
школярі – чемпіони району серед 

Хазяйновиті грабівчани вирі-
шили врятувати хоча б занедбаний 
спортзал. Зверталися по допомогу і 
до районної адміністрації, і до об-
ласної. Але всюди чули відмови. 
Хоча владці не заперечували, щоб 
громада використовувала залу для 
проведення змістовного дозвілля. 

– За шість років у спортзалі зо-
гнила підлога, під ногами утвори-
лася яма по пояс. Зайти всередину 
було страшно. Тож дорослі згурту-
валися і взялися за ремонт, – розпо-
відає місцева жителька Вікторія Ла-
зарук. – Адже у селі багато молоді, 
народжуються дітки. А в нас нема 
ні садочка, ні школи.     

Зі слів місцевої жительки Кате-
рини Каленчук, грабівчани ремон-
тували просторе приміщення за 
власні кошти. Працювали дружно, 
усією громадою. Жінки здавали зі-
брані у лісі ягоди, щоб купити фар-
бу. Чоловіки підвозили підводами 
пісок та цемент, вкладали дошки. 
Діти виносили на вулицю цеглу, 
підмітали. 

Тепер в оновленому спортзалі 
проводять заняття з дітьми мо-
лодшої і старшої груп із трьох сіл: 
Грабового, Сереховичів та Солов’їв. 
А школярів із Солов’їв привозять 
шкільним автобусом на уроки фіз-
культури.

Для повноцінних занять дітям 

бракувало якісного спортивного ін-
вентарю. На загальних зборах гро-
мада вирішила взяти участь у кон-
курсі проектів Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом». Завдяки підтримці 
Фонду любителі спорту отримали 
нові футбольні, баскетбольні та во-
лейбольні м’ячі, гімнастичні мати, 
туристичний намет, тенісний стіл 
та інший інвентар.   

Вручаючи довгоочікувані по-
дарунки, представник Фонду Ігоря 
Палиці    «Тільки разом» Назар Не-
дбайло наголосив: 

– Розвиток масового спорту се-
ред дітей та молоді – головна мета 
Фонду «Тільки разом» і його заснов-
ника Ігоря Палиці. Ви молодці, що 
згуртувалися й відновили спортзал. 

Зазначимо: крім дітей, тут зби-
ратимуться і представники стар-
шого покоління. Адже вони теж до-
лучилися до співфінансування цієї 
доброї справи. Найближчим часом 
пенсіонери планують організувати 
в оновленому спортзалі українські 
вечорниці. Одне слово, приміщен-
ня не стоятиме пусткою. 

Урочистим відкриттям залу ста-
ло його освячення. Отець Миколай 
побажав кожній дитині здоров’я, а 
благодійникам – щирої вдячності 
за добрі справи. 

Ірина КУДРЯ,
Старовижівський район

ЗОШ І-ІІ ступенів з футболу та 
футзалу, настільного тенісу, бас-
кетболу. Вагомою подією у житті 
громади є й те, що футбольна ко-
манда «Стохід» виграла першість 
кубка району. 

– Наше пріоритетне завдан-
ня – створити відповідні умови 
для розвитку дітей. Щоб вони 
мог ли повноцінно навчатися, зай-
матися фізкультурою, спортом, – 
зазначає директор. 

Власне, таке переконання й 
стало приводом звернутися у 
Фонд Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» з проектом із реконструк-
ції шкільного спортивного залу. 
Оскільки в приміщенні була по-
рушена система освітлення та не-
робоча система опалення. 

Фонд підтримав ініціативу 
громади. На умовах співфінансу-
вання батьків, місцевих підприєм-
ців та сільської ради у спортивно-
му залі облаштували освітлення, 
що відповідає санітарним нор-
мам, оновили систему опалення, 
замінили двері та зробили косме-
тичний ремонт.

Оксана Дмитрук, представник 
Фонду, привітала громаду з успіш-
ним завершенням проекту та за-
кликала не зупинятися на досягну-
тому, а йти у заданому темпі й далі 
працювати над покращенням жит-
тя у своєму населеному пункті. 

– Спорт у селі – це дуже важли-
ва складова. Сьогодні дітям важко 
зорієнтуватися в цьому житті. 
Адже є дуже багато спокус, перед 
якими вони можуть не встояти. 
Фонд сприяє, щоб діти з маленько-
го віку гралися на спортивних май-
данчиках. Це спонукає до розвитку 
фізичної культури і спорту, – за-
значив голова фракції «УКРОП» у 
Волинській обласній раді Вячеслав 
Рубльов. – Тільки разом ми може-
мо давати майбутнє нашим дітям.

Спортивне свято «Тато, мама, 
я – дружна сім’я» відбулося у вже 
оновленому спортивному залі. 
Батьки й дітки з трьох сімей, до-
лаючи перешкоди, змагалися за 
звання найспритніших. 

– Такі заходи об’єднують і 
гуртують, – переконані Валерій 
та Олена Гапонюки, які разом із 
донькою-третьокласницею Аню-
тою брали участь у змаганнях. На-
певне, саме дружність і, можливо, 
трішки фортуни посприяли ак-
тивній сім’ї здобути перемогу. 

«Від спортивного залу до 
олімпійських висот» – назва про-
екту, втіленого у життя громадою 
села Зубильне та Фондом. З таким 
завзяттям та активною позицією 
людей віриться: ці висоти не за 
горами.

Ірина ЮЗВА,
Локачинський район

У ЗОШ I-II ступенів села  Грабове, що у Старовижівському районі, 
в 2011 році навчалося 14 учнів. Зважаючи на таку кількість дітей, 
чиновники вирішили призупинити діяльність школи. Мовляв, 
щойно діток побільшає, освітній заклад відновить роботу. Та 
вже шість років частина школяриків навчаються у сусідніх 
Сереховичах, частина – в Солов’ях. А приміщення колись 
типової школи залишилося пусткою. Спортзал, їдальня і класні 
кімнати руйнувалися. 

Школярі не дочекаються, коли гратимуть у теніс

Директор вітає поважних гостей

В оновленому спортзалі тепер гамірно
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