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Тренуйся щодня – ставай сильнішимТренуйся щодня – ставай сильнішим

ЗДОРОВІ ДІТИ – 
МАЙБУТНЄ НАЦІЇ!

Зворушливим, але 
водночас яскравим 
і сповненим надій 

запам’ятається День 
знань – 1 вересня – луцьким 
школярикам та їхнім батькам. 
Цьогоріч за парти сіли майже 
три тисячі першокласників, 
а для випускників Луцька 
перший шкільний дзвінок 
пролунав востаннє.

Гамірно і радісно було на 
подвір’ї однієї з найбільших шкіл 
міста – Луцького НВК «ЗОШ І-ІІІ 
ступенів №22 – ліцей». Тут також 
відбулася урочиста лінійка, яку ві-
тальним словом відкрила директор 
школи Лариса Віталіївна Кучер. 
Опісля найкращі учні підняли дер-
жавний прапор, прозвучав гімн 
України. З побажаннями дітям лег-
кого навчального року та зі слова-
ми вдячності вчителям виступили 
батьки. Але ж яке свято без пода-
рунків? Власне ця школа, а також 
ще два луцькі навчальні заклади – 
ЗОШ №7 та ЗОШ №19 – отримали 
міні-футбольні поля зі штучним 
покриттям у рамках проекту «Фут-
больне поле в кожну луцьку шко-
лу» Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом». Про це під час урочистої лі-
нійки зазначила перший заступник 
голови правління Фонду Ігоря Па-
лиці «Тільки разом» Лариса Апол-
лінаріївна Тарасюк. 

– Програма «Волинь спортив-
на» – у пріоритеті роботи Фонду, 
оскільки спорт – це здоров’я. По-
чинаючи з 2013 року, 21 спортив-
не поле облаштовано в 21 луцькій 
школі. Сьогодні ще три школи отри-
мали такий приємний подарунок. 
Вартість одного поля – понад міль-
йон гривень. Звичайно, це значні 
кошти, але здоров’я наших дітей – 
найцінніше. Засновник Фонду Ігор 
Палиця неодноразово наголошував: 
вкладення у спорт – це інвестиція у 
здоров’я волинян, у кожного школя-
ра. Він як волинянин, як українець 
дбає про це першочергово, – зазна-
чила Лариса Аполлінаріївна. 

До речі, такої кількості міні-
футбольних полів зі штучним по-
криттям у школах немає в жодному 
обласному центрі України. А тому, 
звертаючись до школярів, Лариса 
Тарасюк побажала, щоб на новому 
полі з кожним днем було більше 
охочих займатися спортом. 

– Тепер ви маєте можливість 
з ранньої весни до пізньої осені 
тренуватися, змагатися, грати у 
футбол, волейбол та проводити 
інші спортивні заходи, адже тепер 
з’явилася можливість не лише бра-
ти участь у змаганнях, а й самим 
приймати їх, бути господарями, – 
зауважила вона. 

Директор школи Лариса Віта-
ліївна Кучер висловила вдячність 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» за такий приємний і справді 
довгоочікуваний подарунок. Вона 
зазначила, що спорт у їхній школі – 
на пріоритетному місці. Зокре ма, 
є своя футбольна команда, при-
чому і юнацька, і жіноча. Спор-
тивного запалу їм додає і команда 
вчителів фізкультури, більшість із 
яких – моло ді спортивні чоловіки. 
Як резуль тат – призові місця на різ-
номанітних спортивних змаганнях 

між школами міста, спартакіадах, 
веселих стартах, а талановиті ви-
хованці входять у збірні з футбо-
лу, зок рема, є в резерві у ФК «Во-
линь». До речі, відомий футболіст 
В’ячеслав Шевчук – випускник цієї 
школи. 

– Поки в нас не було такого су-
часного поля, діти ходили в інші за-
клади, тренувалися там і постійно 
запитували, коли ж у рідній школі 
теж буде нове поле. І ось сьогод-
ні ми з радістю можемо сказати: 
в нашій школі теж є сучасне міні-
футбольне поле зі штучним по-
криттям. Тепер школярі зможуть 
професійно займатися спортом, 
грати у футбол, пишатися своєю 
школою, – зазначила директор на-
вчального закладу. 

Цьогоріч перший дзвоник про-
лунав для 146 першокласників 
Луцького НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№22 – ліцей», сформовано аж п’ять 
перших класів, а загалом у школі 
навчається 1360 учнів. Старшо-
класники порівнюватимуть нове 
футбольне поле з тим, що було, і ра-
дітимуть, що застали такі приємні 
зміни. А школярі молодших класів 
спортивних навиків набуватимуть 
уже на новенькому майданчику. 

Анастасія Грицак цьогоріч ви-
пускниця, але нею вже пишається 
школа. Дівчина сім років поспіль 
професійно грає у футбол. Щойно по-
вернулася з Іспанії, де у футзальних 
поєдинках українська збірна U-17, 
за яку виступає лучанка, зійшлася 
з командами із Бельгії, Португалії, 
Іспанії. А вже у жовтні українська 
збірна попрямує до Португалії, де 
змагатиметься за право виступати 
на юнацьких Олімпійських іграх. 

– Футбол не лише для чолові-
ків, потрібно ламати стереотипи. У 
Європі жіночий футбол і футзал на 
доволі високому рівні. Сподіваюся, 
що нове сучасне футбольне поле 
приверне увагу більшості дітей і 
дозволить спробувати свої сили у 
цьому виді спорту. Завдяки якісно-
му покриттю тут менше травматиз-
му і зручніше набути спортивних 
навиків, – каже школярка. 

Гарні спортивні результати де-
монструє ще один учень цієї шко-
ли – семикласник Максим Федчук. 
Він входить до складу футбольної 
команди ДЮСШ-2, яка влітку по-
бувала у Швеції на турнірі серед 
юнацьких команд. Лучани дійшли 
до півфіналу, що свідчить про про-
фесійну підготовку. Загалом Украї-
ну представляли лише дві команди: 
з Луцька та Києва. Максимко враже-
ний кількістю і якістю спортивних 
полів у Швеції, але тішиться, що те-
пер і в його рідній школі можна буде 
тренуватися на сучасному полі.

– На такому полі можна біль-
ше тренуватися і покращувати свої 
результати. Я далі планую профе-
сійно займатися футболом, тому 
дуже важливо, що в нашій школі 
з’явилася така можливість, – заува-
жив Максим Федчук.

Фонд Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» вітає усіх луцьких школярів 
та їхніх батьків з початком нового 
навчального року. Бажаємо, щоб 
він був вдалим і приносив лише по-
зитивні результати, щоб діти були 
активними і рухливими, а відтак – 
здоровими.

Оксана ВАШКЕВИЧ,
Луцьк 
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Iгор ПАЛИЦЯ  

У рамках програми «Волинь спортивна» 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» з 2013 року в 
Луцьку реалізовують проект «Футбольне поле 
в кожну луцьку школу».

Протягом 2013-2016 років у місті збудовано 
18 універсальних міні-футбольних майданчиків 
зі штучною травою у загальноосвітніх 
навчальних закладах №№ 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 26, ліцеї-інтернаті. 

Крім цього, з ініціативи батьків у навчально-
реабілітаційному центрі Луцька замість 
спортивного майданчика було оснащено 
сенсорну кімнату на суму 200 тис. грн, а 
загальноосвітньому навчальному закладу 
№1 надано інвентар на 100 тис. грн, оскільки 
заклад не має відповідної території.

У 2017 році ще три сучасні міні-футбольні 
поля з’явилися у ЗОШ №№ 7, 19, 22.

Урочиста лінійка для першокласників – 
крок у доросле життя

Почесні гості свята цього дня поруч зі школярами

Директор школи 
Лариса Кучер скликає 
на перший урок

Максим пишається 
перемогами й тішиться 
новому полю в рідній школі

Нове сучасне міні-футбольне поле – 
подарунок учням ЗОШ №22
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Ваша ініціатива – наша підтримкаВаша ініціатива – наша підтримка
tilkyrazom.com.ua

tilkyrazom@gmail.com
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НА ВУЛИЦІ ГУЩАНСЬКІЙ – 
СВІТЛО ПІСЛЯ 40 РОКІВ ТЕМРЯВИПро те, що Луцьк є лідером 

зі створення ОСББ, йшлося 
неодноразово. І справді, зараз 
у місті діє понад 300 об’єднань 
співвласників, які доводять 
ефективність своєї роботи. 
Натомість про створення 
ОСН (органів самоорганізації 
населення) мало хто знає, 
хоча це не менш дієвий 
інструмент для розв’язання 
окремих питань місцевого 
значення. У Луцьку за 
сприяння Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» створено 
чотири ОСН: «Вуличний 
комітет «Гущанський», 
«Квартальний комітет «Віра 
в Краще», «Вуличний комітет 
«Вересневе», «Вуличний 
комітет «Качалова 2015». 

Найкращими результатами на 
сьогодні може пишатися «Вулич-
ний комітет «Гущанський», який 
завдяки активності своєї громади 
та за сприяння депутатів Луцької 
міської ради від УКРОПу Сер-
гія Балицького і Юрія Безпятка 
розв’язав одну з найбільш зло-
боденних проблем цього масиву: 
після сорокарічної темряви вули-
цю Гущанську повністю освітле-
но. Частину робіт було виконано 
ще торік, а нещодавно їх завер-
шили повністю. Кошти на освіт-
лення було виділено з міського 
бюджету. 

Опікуватися вулицею Гущан-
ською депутати від УКРОПу вирі-
шили з власної ініціативи, оскільки 
обрані жителями 40-А кварталу, 

лярі та молоді сім’ї з маленьки-
ми дітьми. Зараз не менш гостра 
проб лема: дорога в аварійному 
стані. У період дощів через калю-
жі не можна переступити навіть 
дорослому, не кажучи вже про ді-
тей чи дошкільнят. Узимку вули-
цю замітає снігом на метр, її ніхто 
не розчищає, люди змушені бути 
першопрохідцями. 

Мешканка вулиці Гущанської 
Наталя Токарчук розповідає істо-
рію, коли хвора внучка лежала з 
високою температурою і виклика-
ли карету швидкої допомоги. 

– Швидка зупинилася на пів-
дорозі й усе, а далі ніяк – дороги 
нема. Ми вийшли до них, описали 
лікарю симптоми і він розказав, 
що треба давати хворій дитині. За-
раз онучка іде в перший клас, і я з 
жахом згадую, коли своїх дітей во-
дила до школи. Одного перенесла 
через баюри та калюжі, тоді друго-
го переносиш... А взимку немож-
ливо взагалі вийти з дому. Тому 
дуже вдячні ініціативним депута-
там за допомогу, а далі будемо за-
лагоджувати питання з дорожнім 
покриттям, – каже пані Наталя. 

Сергій Балицький зауважив: 
якщо громада об’єднується, то 
проблеми можна розв’язати швид-
ше, аніж коли є одне-два звернен-
ня від окремих людей. 

– Легше апелювати і розв’я-
зувати питання, коли є кілька де-
сятків підписів. Швидше чують 
усю громаду. Під час формування 
бюджету на наступний рік ми до-
кладемо всіх зусиль, щоб цю вули-
цю було внесено в перелік тих, що 
потребують нагального ремонту 
дорожнього покриття, – зазначив 
депутат. 

Оксана ВАШКЕВИЧ, 
Луцьк 

АКТИВНА ГРОМАДА

ІНІЦІАТИВА

Бібліотека в селищі 
Рокині – не лише 
книгозбірня, а й своєрідний 
культурно-освітній центр. 
Упродовж шести років тут 
функціонує дитячий гурток 
ляльки і книги «Ромашка», 
на якому місцева дітвора 
інсценізує українські 
народні казки. Це дає їм 
змогу не лише активно 
проводити дозвілля, а 
й творчо розвиватися, 
тренувати пам’ять. 

Частими відвідувачами 
книгозбірні є люди старшого 
віку. Для багатьох із них бібліо-
тека – чи не єдина можливість 
зв’язатися із близькими, які 
працюють за кордоном. Люди 
приходять сюди, щоб за допо-
могою Skype поспілкуватися з 
дітьми, онуками. Зустрічі поко-
лінь, дні іменинників, урочис-
тості до державних та релігій-

них свят – такі заходи уже стали 
традиційними для рокинівської 
бібліотеки. 

Те, що сільська книгозбірня 
функціонує не тільки на папері, 
а живе повноцінним життям, 
насамперед заслуга бібліотека-
ря Ніни Самець. Жінка не опус-
тила руки за відсутності фінан-
сування, а почала шукати інші 
можливості. 

У практиці рокинівського 
бібліотекаря – не один написа-
ний проект. Саме Ніна Самець 
звернулася у Фонд Ігоря Пали-
ці «Тільки разом» із черговою 
ідеєю щодо осучаснення книго-
збірні. Спільно й реалізували 
проект, у рамках якого бібліо-
течний фонд поповнився сучас-
ною літературою, комп’ютером, 
новими меблями.

– Цей проект був потрібен 
для того, щоб бібліотека розви-
валася, відповідала сьогоденню. 
Всі люблять сучасну літературу, 
особливо діти, тому нові кни-

ги – просто необхідність, – за-
значає господиня бібліотеки. 

Комп’ютер також потрібен 
громаді для того ж таки спіл-
кування з рідними чи пошуку 
потрібної інформації. Адже до 
цього тут був лише один ноут-
бук.

До проекту з осучаснення 
бібліотеки долучилася Княги-
нинівська сільська рада, при-
дбавши книжкові полиці, столи 
для відвідувачів та кафедру для 
бібліотекаря. 

Виконувач обов’язків старос-
ти селища Рокині і села Брище 
Леся Яцушик каже, що нові меб-
лі були вимогою часу. 

– Полиці були дуже старі, аж 
похилені. Ніна (бібліотекар, – 
авт.) як могла їх підтримувала. 
Тому реалізація цього проекту 
була для нас необхідністю, інак-
ше книжки могли опинитися 
на підлозі. Старими були столи 
і кафедра для бібліотекаря, – 
пригадує Леся Яцушик. 

Представник луцької район-
ної організації політичної партії 
«Українське об’єднання патріо-
тів – УКРОП» Наталія Рубльова 
зазначає, що рокинівська гро-
мада – найактивніша в районі. 
Адже тут уже реалізовано чоти-
ри проекти.

– У жодній громаді немає 
такої кількості проектів, як у 
Рокинях. Вони одними з перших 
у районі розпочали співпрацю з 
Фондом. Усі проекти були со-
ціально значимі для громади: 
обладнання шкільного кабіне-
ту хімії, оснащення інвентарем 
спортивного залу в ДНЗ, об-
ладнання ФАПу в селі Брище, 
яке до створення ОТГ належало 
до Рокинівської сільської ради. 
І ось – презентація четвертого 
проекту. Це свідчить про те, що 
люди тут ініціативні. Вони хо-
чуть щось зробити для селища і, 
відповідно, мають результат. 

Ірина ЮЗВА,
Луцький район

БІБЛІОТЕКА, ЩО ЙДЕ В НОГУ З ЧАСОМ

КООРДИНАТОР ПРОГРАМИ «СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ 
ОСББ ТА ОСН» ОЛЕНА ОЛІФІРОВИЧ:
– ОСН «Вуличний комітет «Гущанський» має реальні здобутки, напрацювання 
і результати. Загалом функція ОСН – представницька: разом із депутатами 
представляти інтереси людей, які проживають на території ОСН, 
сигналізувати про проблеми, з якими вони зіштовхуються, та спільно 
розв’язувати їх. На реальному прикладі ці люди довели, що не можна бути 
байдужими, треба шукати шляхи виходу із ситуації. Після десятків років 
темряви вулицю Гущанську протяжністю 3,5 км повністю освітлено. Зараз на 
часі – зробити дорожнє покриття, яке відсутнє взагалі, а також встановити 
дитячий майданчик, транспортне забезпечення з містом. Міська рада 
сприяє розвитку ОСН, зокрема, на це з бюджету було виділено 500 тис. грн 
відповідно до «Програми підтримки органів самоорганізації населення в 
м. Луцьку на 2017-2020 роки». Це була ініціатива депутатів від УКРОПу, за що 
люди їм справді вдячні.

що неподалік від житлової части-
ни Гущі, розташованої на місці ко-
лишнього однойменного села. 

– Під час зустрічей жителі цьо-
го масиву з розпачем розповіда-
ють нам про свої найбільші проб-
леми: дорога в жахливому стані, 
практично бездоріжжя; відсут-
ність будь-якого транспортного 
сполучення та інфраструктури, а 
донедавна ще й суцільна темрява. 
Певні труднощі щодо швидкого 
розв’язання питань виникали ще 
й тому, що Гуща розташована на 
межі міста і двох районів – Ківер-
цівського й Луцького. Сподіває-
мося, що найближчим часом буде 
досягнуто порозуміння, а жителі 
відчують, що вони лучани, що про 
них дбають. Цим людям хочеться 
допомагати. Вони не чекають, що 
хтось вирішуватиме замість них, 

а самі активно включилися в про-
цес: створили ОСН, яке представ-
ляє і відстоює їхні інтереси, – каже 
депутат Юрій Безпятко. 

З ініціативи луцьких депутатів 
від УКРОПу вулицю Гущанську 

було внесено до переліку тих, де 
потрібно відновити освітлення 
через велику відстань (півтора кі-
лометра) до найближчої зупинки. 
Тут мешкає кілька сотень людей, 
серед яких є хворі старенькі, шко-

Ця дорога не знала ремонту
Депутати від УКРОПу спілкуються 
з мешканцями вулиці Гущанської

Громада спільно з Фондом 
реалізувала чотири проекти Юні таланти Рокинів
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Тільки разом ми УкраїнаТільки разом ми Україна

НА МЕЖІ

«НА МЕЖІ» – соці аль но-
інформаційний проект
Інформаційне агентство 
«Волинські Новини» у 
партнерстві з Волинською 
обласною організацією 
політичної партії «Українське 
об’єднання патріотів – 
УКРОП» реалізовує соціаль но-
інформаційний проект 
«НА МЕЖІ». Якщо у вашому 
селі чи місті є школа, дитячий 
садочок, амбулаторія, ФАП, 
клуб у неза до вільному 
стані, якщо ви втомилися 
оббивати пороги органів 
влади, розповідаючи про 
ці проблеми, якщо ваша 
громада опинилася на межі, 
зателефонуйте нам: 

(066) 342-23-22, 
(068) 816-90-46.

ВЛАДА ПРОТИ ШКОЛЯРІВ
У КАМІНЬ-КАШИРСЬКОМУ РАЙОНІ ВЖЕ ДРУГИЙ РІК 
ПОСПІЛЬ ХОЧУТЬ ЗАКРИТИ ПОЧАТКОВУ ШКОЛУ

Цього разу рішення про 
закриття навчального 

закладу збиралися винести 
на сесію за день до Першого 
дзвоника. 

Початкова школа в селі Котуш 
Камінь-Каширського району – як 
більмо на оці в районної влади. 
Уже другий рік поспіль місцеві 
чиновники вперто хочуть її за-
крити. Торік провернути цей про-
цес влада намагалася, апелюючи 
начебто буквою закону. Проте не 
вдалося – проти закриття школи 
виступили не тільки жителі села, 
а й народний депутат від УКРОПу 
Ірина Констанкевич. Цього року 
все робили хитро, «під рядном», в 
останній день перед навчанням.
ВІЙНА ІЗ ВЛАДОЮ

На сесію Камінь-Каширської 
районної ради ми мчали удосвіта. 
Пізно ввечері нам у розпачі теле-
фонували мешканці села Котуш – 
через десяті руки люди дізналися, 
що 30 серпня за їхніми спинами 
хочуть закрити місцеву школу. Для 
цього голова районної ради Віктор 
Сус скликав депутатів на позачер-
гову сесію райради. Та за годину до 
сесійного засідання, дізнавшись, 
що, крім жителів Котуша, будуть 
ще й журналісти, питання щодо 
Котушської школи з порядку ден-
ного зняли. Таке несподіване рі-
шення ні голова районної ради, 
ні начальник управління освіти 
пояснити не змогли – лише пере-
водили стрілки відповідальності 
один на одного. 

– Вони злякалися, що ви приї-
дете і про їхню схему знатимуть усі, 
а значить, доведеться за неї і відпо-
відати, – кажуть нам котушці.

– Про скликання сесії мені 
сказали у понеділок, 28 серп-
ня, – розповідає депутат Камінь-
Ка ширської районної ради від 
УКРОПу, помічник народного 
депутата Ірини Констанкевич  
Світлана Сидорук. – Уже пізніше 
дізналася, що на сесію серед інших 
винесено питання закриття почат-
кової школи в селі Котуш. У перед-
день голосування дзвонила чи не 
до всіх фракцій, аби за це рішення 
не голосували, але, на щастя, його 
взагалі зняли з розгляду.

Попри те, що на сесії питання 
Котушської школи не розгляда-
ли, начальник управління освіти 
Камінь-Каширської райдержад-
міністрації Віктор Пась пішов 
у народ та взявся переконувати 
батьків, що закриття навчального 
закладу для них же краще. Каже: 
дітлахів перевели б у школу сусід-
нього села – в Хотешів, а довезення 
школярів до навчального закладу  
вже організували б. Та й, мовляв, 
коли діти підуть в іншу школу, 
якість їхніх знань підвищиться.

–  У мене троє дітей, тож знаю, 
що таке якість знань. Я не вважаю, 
що школу потрібно закрити, пере-
конаний, що дітям треба дати якіс-
ну освіту. В тій школі і спортзал є, 
і їдальня нормальна, і учнів біль-
ше – діти соціалізуватимуться, – 
виступає перед стурбованими се-
лянами Віктор Пась.

Він запевняє, що в Хотешів-
ській школі дітям буде набагато 
краще. Та, щоб таки мати більш 
переконливий вигляд, запитує в 
котушців, скільки ж дітей із їхньої 
школи вступили у вищі навчальні 
заклади.

– У нас взагалі-то початкова 
школа... – дивуються із чиновника 
люди.
ШКОЛА, ЯКОЇ ПОШУКАТИ

Із Каменя-Каширського ми 
їдемо в Котуш, аби на власні очі 

побачити, які ж умови у місцевій 
школі та чи все там так погано, як 
розписав нам головний освітянин 
району. 

Отож, Котушську школу від-
відує 11 дітей. Тут вони навчають-
ся чотири класи,  вже у п’ятому їх 
переводять у школу села Хотешів. 
Туди їх возить шкільний автобус, 
щоправда, восьмикілометрова 
відстань до цього села займає пів-
години – шляху тут майже нема. 
Весь у ямах, посипаний великим 
щебенем, у полі сірою стрічкою 
в’ється путівець. Дорогою нас три-
чі обганяли пішоходи, поки ми, 
об’їжджаючи всі перепони, нама-
галися не пошкодити автомобіль.  

Біля невеличкого приміщення 
сільської школи нас зустрічає гурт 
батьків. Поки знайомимося, то по-
мічаємо, що шкільне подвір’я вели-
ке та доглянуте – тут є місце і для 
квітників, і для гойдалок, ба навіть 
є міні-поле для гри у футбол. 

– Ми ще дитячий майдан-
чик запланували тут встанови-
ти, – вказує на порожній клапоть 
території одна із мам. – А ось цю 
гойдалку нам допомогли зробити 
лісники. Ми їх попросили – вони 
нам матеріал дали. А далі ми все 
самі докупи збирали.

Одна зі стін школи яскраво 
розмальована, енергозберігальні 
вікна приміщення біліють фіран-
ками, поріг дбайливо пофарбова-
ний, а пахучі клумби свіжопоса-
пані. 

– У нас батьки золоті, – роз-
повідає вчителька Тетяна Царук. 
– Хай із чим ми звернемося – все 
роблять. Привезли нам дрова – 
батьки прийшли ввечері, поруба-
ли, поскладали. Треба ремонт – зі-
бралися і дружно фарбують. Ви 
наші туалети бачили? Вони облад-
нані в приміщенні, теплі, як і має 
бути. У нас все село задіяне в по-
кращенні цієї школи, всі розумі-
ють, що то для дітей. А нас хочуть 
закрити. 

Показує: гардини для вікон 
принесли батьки школярів, фут-
больні ворота теж самі поставили. 
Підводить підсумки: їхня школа 
обходиться управлінню освіти в 
копійки. Єдине, на що чиновники 
виділяють кошти, – це зарплата та 
електроенергія, все інше – на пле-
чах селян. 

– Вони намагаються зеконо-
мити на здоров’ї дітей. За все інше 
самі платимо. То щоб школа ли-
шилася в селі, може, нам і роботу 
вчителів оплачувати? – додає ко-
тушанка Галина Кіпень. – Закрити 
школу найпростіше. А відстоюва-
ти її – оце робота.

Батьки школярів стурбовані та 
налякані – віддавати малих дітла-
хів на навчання в інше село вони 
не хочуть.

– Моя дитина вийшла з дому, 
п’ять хвилин – і вже в школі за 
будь-якої погоди. Так само і зі 
школи. Я знаю, коли закінчують-
ся уроки та скільки часу треба, 
аби дійти додому.  Якщо діти десь 
граються, то тільки на майданчику 
біля школи, тому не переживаю, 
що вони десь загубляться, – каже 
багатодітна мама Тетяна Віндюк.

– Де гарантії, що возитимуть 
наших дітей двічі на день? Зміна 
в школярів початкової ланки за-
кінчується близько 12-ї години, це 
раніше, ніж в інших учнів. Тобто 
шкільний автобус має два рейси 
зробити – завезти першачків, а 
потім повернутися по старших. 
А в них на один рейс бензину не-
має – скільки було такого, що на-
ших дітей не возили до школи і 
вони пішки туди йшли? – нарікає 
мешканка Котуша Галина Кошель. 
– А взимку! Перемети, замети, бу-
ває, тижнями вдома сидять. Стар-
ші діти в школу не йдуть, а це зо-
всім маленьких туди везти!

Додають: після того, коли в 
селі закриють школу, населений 
пункт зникне. 

– Це вже буде хутір. У нас мале-

сенький ФАП, клубу майже немає, 
магазин лишився один на все село, 
та й то його з дня на день можуть 
закрити, – підкреслює Тетяна Він-
дюк. – У мене шестеро дітей. Цьо-
го року четверта моя дитина йде 
сюди у перший клас. Ще двоє до-
шкільнят удома. І я хочу, аби моя 
малеча ходила саме в цю школу і 
щоб саме тут, у Котуші, вони стоя-
ли на першому дзвіночку, а не їха-
ли за сім кілометрів бозна-куди. 

ШИЛО НА МИЛО?
Із Котуша битим шляхом їде-

мо до школи в селі Хотешів. Ви-
сокі коридори двоповерхового на-
вчального закладу нас зустрічають 
прохолодою. Директор освітньої 
установи Надія Полюхович пого-
джується показати кілька класних 
кімнат. Поки веде до них, запевняє, 
що узимку в школі дуже тепло – 
приміщення опалюють газом, тож 
діти ходять у футболках. А от у 
спортзал керівниця пускати нас 
відмовляється, мовляв, не має клю-
чів. Щодо їдальні, то вона, вияв-
ляється, не в приміщенні школи – 
туди ще йти добрий шмат дороги.

– Якщо до нас переведуть ді-
тей із Котуша, то для них і місце 
в класах знайдеться, і підручни-
ки, – розповідає Надія Полюхович. 
– Спортзал великий. Їдальня була 
раніше біля школи, але вона тісна і 
в аварійному стані, тому управлін-
ня освіти вже років п’ять орендує 
для дітей підвальне приміщення у 
магазині.

Ще одна проблема в школі – 
аварійний дах. Опори тут не за-
мінювали ще з часів будівництва 
закладу – із 1936 року. 

– Тільки в 1997 році шифер пе-
рекрили, але нові крокви не стави-
ли. Тому, якщо зараз за це братися, 
то потрібно повністю все наново 
робити – і крокви, і балки, і по-
криття, – каже директор.

Ми прощаємося та їдемо до 
їдальні. Нам пощастило – двері у 
підвал відчинені. На порозі в об-

личчя вдаряє важкий запах труп-
ної гнилі. Ми затуляємо носи та, 
пересилюючи себе, заходимо до-
середини. 

Довгі сяк-так збиті столи і лав-
ки в пилюці, на підлозі – коричне-
ві плями жиру та намертво всохлі 
в плитку залишки їжі. У підсобно-
му приміщенні – іржаві умиваль-
ники, на яких лежить брудне 
ганчір’я. На плитах у кухні – бруд, 
рештки їжі та жир. За день до по-
чатку навчання їдальня зовсім не 
готова приймати школярів. 

– Я сюди ні сам не пішов би, 
ні дітей своїх не віддав би, – при-
криваючи носа рукавом сорочки, 
коментує з-за наших спин незна-
йомий чолов’яга. – Добре, що ви 
приїхали, покажіть на всю область, 
які умови для наших дітей.

– Я не розумію, як може керів-
ник відділу освіти району Віктор 
Пась звітувати про готовність шкіл 
до навчального року. Як сюди від-
дати дітей? Це порушення всіх сані-
тарних і гігієнічних норм, – обурю-
ється депутатка Світлана Сидорук. 
– Буду звертатися до депутатів, до 
органів влади та правоохоронців, 
аби ще раз перевірили умови для 
школярів та покарали винних у та-
кому нехлюйстві.

Ми виходимо зі смердючого 
приміщення та згадуємо затишну 
їдальню Котушської школи – на 
столах скатертини й квіти. Чис-
тенькі лавки та гарячий чайник. І 
запах теплих домашніх пиріжків. 

Напрошується один лише ви-
сновок: районним керівникам не 
болить душа за чужих дітей. Схо-
же, що для них найголовніше – ви-
конати міфічний план із оптиміза-
ції шкіл та прозвітуватися перед 
обласним керівництвом. Бо ж сухі 
цифри паперових звітів не розка-
жуть про знівечені долі вчителів 
без роботи та дітей без навчально-
го закладу...

Анна ВОЛОЩУК,
Камінь-Каширський район

Котушці кажуть: першачків в іншу школу не поведуть

У їдальні Хотешівської школи 
умивальники гірші, ніж у тюрмі

Існування освітнього закладу 
Світлана Сидорук разом 
із селянами відстоює другий рік

Котушська початкова школа
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Facebook: Ірина Констанкевич – 
офіційна сторінка; 

сайт: imk.net.ua
Тільки разом оберігаємо дитинствоТільки разом оберігаємо дитинство

ЕПОПЕЯ З ГОСПІТАЛЬНИМИ 
ОКРУГАМИ ТРИВАЄ Міністерство охорони 

здоров’я досі не дало від-
повіді щодо створення Камінь-
Каширського госпітального 
округу.

Про це заявив начальник управ-
ління охорони здоров’я Волинської  
ОДА Ігор Ващенюк під час постій-
ної комісії з питань соціального за-
хисту населення, охорони здоров’я, 
материнства та дитинства.

Нагадаємо, що питання ство-
рення госпітального округу на базі 
Камінь-Каширської ЦРЛ неодно-
разово піднімала громадськість. 
Нещодавно представники району 
разом із народним депутатом від 
УКРОПу Іриною Констанкевич зу-
стрілися з головою ОДА Володими-
ром Гунчиком та обговорили питан-
ня створення Камінь-Каширського 
госпітального округу. Ірина Кон-
станкевич розповіла, що спілкува-
лась із заступником міністра охоро-
ни здоров’я Павлом Ковтонюком і 
він підтвердив, що на Волині потрі-
бен четвертий госпітальний округ.

– Разом із  паном Ковтонюком 
ми дивилися карту, брали статис-
тику – він погодився, що справді на 
півночі Волині потрібен четвертий 
госпітальний округ, – зауважила 
нардеп. – У Камінь-Каширському 
районі 43 населені пункти поза до-
ступністю 60 кілометрів, у Любе-
шівському районі – 47. І що робити 
тим, хто живе за дві години доїзду 
до лікарні II рівня? Помирати в до-
розі?

Володимир Гунчик тоді погодив-
ся з потребою госпітального округу 
з центром у Камені-Каширському 
та пообіцяв звернутися до Мініс-
терства охорони здоров’я щодо 
цього питання. 

Ігор Ващенюк наголосив, що 
поки немає відповіді від профіль-
ного Міністерства, реалією для 
Волині залишаються раніше запро-
поновані Волинською ОДА три гос-
пітальні округи з центрами у Ново-

волинську, Ковелі та Луцьку. Адже 
вони, як стверджує чиновник, від-
повідають усім вимогам.

Проте позиція депутатського 
корпусу – створити п’ять госпі-
тальних округів: окрім запропо-
нованих, ще Любомльський та 
Камінь-Каширський.

Голова медичної комісії, депу-
тат від фракції «УКРОП» в облраді 
Олександр  Зінчук зауважив, що за-
галом система госпітальних округів 

є недолугою для України.
– Принцип  госпітальних окру-

гів запозичений зі Сполучених Шта-
тів Америки, де діє чимало благодій-
них фондів та є страхова медицина. 
Також не варто забувати, що США 
витрачають на медицину із держав-
ного бюджету 18%, тоді як у нас це 
і близько не так. Якщо розпочинати 
процедуру розподілу на округи, то 
потрібно це робити так, щоб для 
людей послуга була доступною, а не 

РЕФОРМА В ДІЇ? навпаки – ще більше погіршила стан 
медичного обслуговування. Є рі-
шення обласної ради про п’ять гос-
пітальних округів, є думка громади, 
і цієї позиції ми не будемо змінюва-
ти, – підкреслив Олександр Зінчук. 

Потрібність госпітального окру-
гу в Любомльському районі відстоює 
депутат обласної ради Володимир 
Дибель («Наш край»). Він наголо-
сив, що на території Любомльсько-
го району є два міжнародні та один 
міждержавний автоперехід, у літній 
період понад 200 тисяч туристів від-
відують Шацькі озера. Тому є велика 
потреба у створенні госпітального 
округу на базі ТМО Любомльського 
та Шацького районів. 

Натомість Ігор Ващенюк апе-
лював до членів комісії тим, що є 
чинна постанова Кабміну про три 
госпітальні округи, а недотримання 
її вимог депутатами може призвес-
ти до недофінансування Києвом 
ремонту доріг та розвитку лікарень 
інтенсивного лікування на Волині. 

Такі заяви чиновника голо-
ва фракції «УКРОП» у Волинській 
облраді Вячеслав Рубльов назвав 
шантажем. 

– З трьома госпітальними окру-
гами на Волині велика частина жи-
телів області не зможе отримати 
вчасну та якісну медичну послугу. 
Обласна рада не просто так каже 
про п’ять госпітальних округів. Ми 
керуємося думкою громади. Дер-
жавній владі вже пора припинити 
шантажувати місцеві ради та поча-
ти працювати для людей, а не проти 
них, – заявив Вячеслав Рубльов.  

Анастасія КОРЕЦЬКА,
Волинь

КОМФОРТ – ДІТЯМ 
ЗАВДЯКИ НАРДЕПУШколи Волині розпочали 

навчальний рік 
святковими лінійками. 
День знань відзначили й у 
Любешівському районі.

ЗРУЧНИЙ ТА 
БЕЗПЕЧНИЙ 
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ВХІД 
ЛЮБЕШІВСЬКОГО НВК

Більш як тисяча учнів на-
вчається у Любешівському 
навчально-виховному комплексі 
«Загальноосвітня школа I-III сту-
пенів – гімназія». Свято Першого 
вересня у навчальному закладі 
провели на шкільному стадіоні. 

Прийшовши до школи, діти та 
батьки мали змогу побачити при-
ємні зміни, адже протягом літніх 
канікул тут реконструювали цен-
тральний вхід. Директор навчаль-
ного закладу Віктор Дубко розпо-
вів, що від часу зведення школи 
у 1983 році вхід не оновлювали, 
тому він став небезпечним та не-
зручним для учнів і педколективу.

– Наш центральний вхід був 
жахливим. Ми звернулися до 
народного депутата Ірини Кон-
станкевич, аби вона допомогла із 
розв’язанням цього питання. За 
сприяння Ірини Мирославівни та 
голови Волинської обласної ради 
Ігоря Палиці нам виділили кошти 
із обласного бюджету на рекон-
струкцію входу, частину грошей 
додала районна рада. Тут повністю 

НАЗУСТРІЧ ОСВІТІ

замінено сходи, зроблено освіт-
лення (адже учні навчаються у дві 
зміни), накриття та надзвичайно 
важливий елемент – пандус. У 
нашій школі є 35 учнів з особли-
вими потребами, один із них пе-
ресувається на візку, інший – на 
милицях. Тепер цим дітям буде 
комфортніше потрапити на на-
вчання, – зауважив Віктор Дубко.

Привітати дітей та колектив 
Любешівського НВК завітав по-
мічник народного депутата від 
УКРОПу Ірини Констанкевич 
Сергій Неймарк. 

– У цьому навчальному за-
кладі активні батьки та педагогіч-
ний колектив. Завдяки сприянню 
Ірини Констанкевич та Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» нам 
вдалося придбати спортінвентар 

Особливо раді покращенню 
діти. П’ятикласниця Іра Бондар-
чук каже, що раніше на місці бру-
ківки була земля, в дощову погоду 
годі було пройти. Тепер же дівчи-
на дуже задоволена, адже можна 
бігати і гратись перед школою.

Не менше за учнів задоволе-
ний результатом директор школи 
Микола Шукалович. Він зазначив, 
що до втілення проекту фінансо-
во долучилися також батьки та 
вчителі.

– На цьому подвір’ї ніхто ні-
чого не робив протягом 50 років. 
Тут були горби, ями і багнюка. 
Тому ми вирішили, що потріб-
но нарешті почати діяти. Проект 
міг бути реалізований на умовах 
співфінансування, вчителі своїм 
прикладом показали батькам, що 
варто долучитися. У серпні кожен 
вчитель віддав зі своєї зарплатні 
по 10%, нікого не змушували, всі 
робили це добровільно, оскіль-
ки проблема була спільна. Потім 
батьки додали ще коштів. Понад 
23 тисячі гривень виділив Фонд 
«Тільки разом». Так ми зробили 
за кілька місяців те, чого півсто-
ліття ніхто не робив, – наголосив 
Микола Матвійович.

Також директор зауважив, що 
дуже вдячний батькам за підтрим-
ку та допомогу. Завдяки спільним 
зусиллям подвір’я школи прикра-
шено різноманітними насаджен-
нями, виготовлено оригінальні 
лавки у вигляді різнокольорових 
олівців. Сьогодні В’язівненська 
ЗОШ є центром села, оскільки 
посидіти у маленькому шкільно-
му сквері приходять не лише учні, 
а й усі жителі В’язівного. 

Значні зміни й усередині при-
міщення навчального закладу. 
Батьківський та педагогічний ко-
лективи разом замінили підлогу в 
найкритичніших місцях, зробили 
ремонт деяких кабінетів. Микола 
Шукалович упевнений, що попе-
реду ще чимало роботи, але завдя-
ки наполегливості та старанням 
колектив реалізує все задумане.

Анастасія КОРЕЦЬКА,
Любешівський район

м. Луцьк, вул. Кондзелевича, 30 
м. Нововолинськ, вул. Зелена, 65

Волинська обласна регіональна 
парторганізація політичної партії 

«Українське об’єднання патріотів – 
УКРОП»: 

43025, м. Луцьк, вул. Винниченка, 26, 
0332-782-235, 

vol.party@ukrop.com.ua

Центральний офіс Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом»: 

43025, м. Луцьк, вул. Винниченка, 26, 
0332-78-22-08,  tilkyrazom@gmail.com

Фонд Ігоря Палиці

УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ Ш
н
св

нська обласна регіональна 
і і і ї ії

УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

УКРОПУКРОП

Міські організації УКРОПу

Міськрайонні організації УКРОПу

Районні організації УКРОПу

вул. Гордіюк, 37, 095-117-07-62
вул. Кондзелевича, 30, 095-117-07-88
бульв. Дружби Народів, 6, 095-117-06-08
вул. Корольова, 10, 095-117-08-16
вул. Генерала Шухевича, 6, 095-117-06-10

для шкільного спортзалу. Раніше 
у цій школі вже було реалізовано 
проект зі встановлення футболь-
ного поля зі штучним покриттям. 
Думаю, у нас попереду ще не один 
проект, який ми реалізуємо ра-
зом для розвитку Любешівського 
навчально-виховного комплек-
су, – наголосив Сергій Неймарк. 

КВІТУЧА ШКОЛА У 
В’ЯЗІВНОМУ 

В’язівненська ЗОШ I-II ступе-
нів у рази менша за Любешівський 
НВК, проте тут також працюють 
активні та творчі вчителі, які радо 
втілюють у життя цікаві ідеї. За 
словами помічника нардепа Сер-
гія Неймарка, саме завдяки ініціа-
тивності педагогів та, зокрема, 
директора школи вдалося реалізу-
вати проект із покриття шкільно-
го подвір’я бруківкою.

– Колектив навчального за-
кладу звернувся до Ірини Миро-
славівни з проханням посприяти 
у питанні благоустрою території 
біля школи. Нардеп відгукнулась, 
і за підтримки Фонду Ігоря Пали-
ці «Тільки разом» ми реалізували 
тут проект «Стежина до школи». 
Тепер це не лише гарне та охайне 
подвір’я, але й комфорт для учнів і 
вчителів», – розповів помічник на-
родного депутата. 

Вячеслав Рубльов

Нардеп Ірина Констанкевич з 
громадою Камінь-Каширського 
району на зустрічі з головою ОДА

Тепер учні В’язівненської ЗОШ можуть 
гратись на оновленому подвір’ї школи

За підтримки Фонду «Тільки разом» у Любешівський 
НВК придбали спортивне спорядження 

Офіси розвитку кварталу Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» у Луцьку

м. Луцьк, вул. Гордіюк, 37
м. Горохів, вул. Шевченка, 36
смт Іваничі, вул. Незалежності, 14б
м. Камінь-Каширський, вул. Ковельська, 16
смт Локачі, вул. Франка, 13
смт Любешів, вул. Незалежності, 79
смт Маневичі, вул. Некрасова, 10
смт Стара Вижівка, вул. Соборності, 5
смт Шацьк, вул. 50 років Перемоги, 60
смт Рожище, вул. Незалежності, 8
м. Ківерці, вул. Грушевського, 9
смт Ратне, вул. 1 Травня, 32
м. Любомль, вул. Франка, 1
смт Турійськ, вул. Сагайдачного, 1

м. Вол.-Волинський, вул. Ковельська, 42
м. Ковель, вул. Незалежності, 50
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