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Редактор Людмила ОЛІЩУК.
Во линсь ка обласна друкарня (м. Луцьк, про спект Волі, 27). 

Друк оф сет ний. Га зе та на бра на і звер ста на в ком п ’ ю тер но му центрі 
га зе ти “Вільним шляхом”. Об сяг 3 друк. аркуші. 

Індекс 61614. Зам. 1197. Ти раж 3270. 

“Вільним шля хом” — Кі вер цівсь ка рай он на га
зе та Во линсь кої об лас ті. За снов ни ки — Ківер
цівська рай он на рада, Ківер ц і всь ка рай держ
адміністрація, тру до вий ко лек тив ре дак ції. 
Виходить раз на тиж день: у су бо ту.

  
 21345 (факс) — ре дак тор;

   21535 — заступник редактора.
НАША АД РЕ СА: 45200
м. Ківерці, вул. Пар ко ва, 8. 
Email: freeway1945@gmail.com
Реє страційний номер ВЛ 113 від 27.03. 1998 р.

Відповідальність за достовірність інфор мації 
несуть автори та рек ла мо давці.

У номері використані матеріали Укрінформу

ТЕЛЕФОНИ:
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творчість

сКрАпБУКіНГ 
по-КіверцівсьКи

  Мистецтво, яким займається Оля, на-
зивають скрапбукінгом. Слово «скрапбукінг» 
походить від англійських «scrap» – вирізка й 
«book» – книга. Спершу майстри скрапбукін-
гу власними руками збирали альбоми, куди 
вклеювали різні пам’ятні вирізки, дрібнички, 
фотокартки. Згодом мистецтво набуло по-
пулярності, й тепер скрапбукінг – це ви-
готовляння вітальних листівок, щоденників, 
альбомів, блокнотів, фотолистівок.

 – Обожнюю все, що має стосунок до 
«хенд-мейду», – розповідає Оля. – З ранньо-
го дитинства захоплювалася вишивкою, 
зрештою, захотілося чогось більшого. А 
знайомство зі скрапбукінгом розпочалося 
з перегляду в Інтернеті робіт іменитих 
майстрів. Оскільки я просто обожнюю усе 
казкове, миле та чарівне, то відразу відчула: 
скрапбукінг – це те, що мені потрібно.

 Коли це мистецтво тільки-но зароджува-
лось, усі необхідні для оформлення альбому 
детальки майстрині вишуковували само-
тужки. Нині ж цьому присвячені інтернет-
магазини. Там, за словами Олі, величезний 

вибір: очі розбігаються від різнокольорового 
паперу – оздобленого орнаментами чи одно-
тонного, купи різних блискіток, мініатюрних 
фігурок, прикрас, ґудзиків, квітів.

 – Крім цього, магазини пропонують і 
кільця для скріплення альбомів, спеціальні 
пристрої для тиснення на папері, фігурні 
діркопробивачі й ножиці та ще низку інстру-
ментів, – каже мисткиня.

Та, звісно, що більше у готовому виробі 

елементів, виготовлених власними руками, 
то він оригінальніший, а отже, й цінніший. 
Оля вдало компонує в роботах вишивку, 
в’язання спицями та гачком, «печворк», при-
краси ручної роботи.

 – Подобається усе поєднувати, бо ж 
такі речі привертають більше уваги та 
викликають більше позитивних емоцій, – 
зауважує Оля. – Звісно, не обходиться й без 
«механізованих» пристосувань. У пригоді 

стає швейна машинка, яку подарува-
ли батьки, різні штампи, діркопро-
бивачі, машинки для тиснення. Все 
це полегшує роботу та покращує 
вигляд готового виробу.

Як і в будь-якому мистецтві, в скрап-
букінгу є низка стилів. Оля Кулик у 
своїх роботах найчастіше дотримуєть-
ся вінтажного.

 – Я обожнюю вінтаж і все, що хоч 
трішки стосується казковості, – 
розповідає мисткиня. – Натхнення 
черпаю й у людях, для яких створюю, 
й у тому, що мене оточує. Надихну-

ти можуть подруги, яким люблю робити 
маленькі подаруночки, улюблена орхідея, 
яка нарешті зацвіла, кіт, який знову заснув 
у смішній позі, тобто все, що викликає по-
смішку й що хочеться втілити у виріб, аби 
надовше зберегти приємні відчуття.

 – Звісно, не обходиться й без фільмів 
і книжок, звичайно, казкових, – оповідає 
Оля. – Обожнюю книгу «Аліса в країні див», 
творчість Алана Бредлі, один із улюблених 

фільмів – «Чарлі та шоколадна фабри-
ка».

 Ще й досі дівчина з хвилюванням при-
гадує, як робила перший фотоальбом на 
замовлення.

 – Майструвала його у подарунок на 
весілля, страшенно переживала. Це 
ж така відповідальність... Ночами не 
спала. А коли альбом подарували, то 
наречена була настільки рада, що для 
мене це було неймовірне задоволення. 
От народять вони діток, а ті їм – онуків, 
і колись, уже старенькі, сидітимуть і пе-
реглядатимуть створений мною альбом 
із фото, на яких найприємніші моменти 

життя, – ділиться Оля.
 Оскільки в такій роботі величезне значення 

мають деталі, то на це потрібно чимало часу. 
Так, на альбом чи щоденник можна витратити 
від кількох днів до тижня, а от листівку можна 
й за кілька годин виготовити. Ціна таких речей, 
за словами Олі, немала. Вони вартуватимуть 
значно дорожче, ніж вироби серійного вироб-
ництва. Поки що ексклюзивність та оригіналь-
ність цінують одиниці, тому клієнтів небагато. 
Та й, за словами майстрині, впливає те, що 
такі вироби в Україні ще не дуже популярні, а 
багатьом і зовсім не відомі. Навіть у сусідній 
Росії такі речі користуються більшим попитом.

 Хоча за фахом Оля інженер-механік, це 
не заважає їй мріяти про те, аби перетворити 
захоплення на справу майбутнього. Втім, до 
деталей не вдається, бо про мрії не можна 
багато розповідати.

Ольга УРИНА.
Джерело – ВідомостіUA.com

На фото Інни БАТЕНЧУК: 
Оля КУЛИК та її роботи.

Листівки ручної роботи, неймовірні альбоми для фотокарток, казкові блокноти, оздо
блені намистинками, ґудзиками, папером із цікавою фактурою і купою інших симпатич
них дрібничок — усе це творить талановита волинянка Оля КУЛИК. Її роботи обирають 
для подарунків романтичним і креативним людям, які люблять щось незвичайне й екс
клюзивне.

природолюБи

Не сКУпімося НА 
доБрі спрАви

Життя лиш доти має 
                        вартість, 
доки людина може 
              допомагати іншим.
                                І.Франко.

Крижаною чарівною палич-
кою заморозила зима землю, 
вкрила її холодною білою 
ковдрою, скувала кригою 
водойми, перетворивши їх на 
широкий льодяний каток. Одну 
із таких водойм біля села 
Носовичі, де б’ють джерела, 
облюбував гурт лебедів. Уже 
кілька років поспіль вони за-
лишаються тут на зимівлю.

Цьогорічні морози поста-
вили птахів у дуже скрутне 
становище. Водойма майже 
повністю вкрилась кригою, за 
винятком невеличкого плеса 
біля берега. Та для більше 
двох десятків лебедів цього 
місця не вистачало. Спостері-
гаючи за пернатими, дивуєшся 
їхньому благородству і величі, 
яких інколи не вистачає нам, 

людям. Старші птахи, ризику-
ючи своєю безпекою, посту-
пилися місцем на воді моло-
дим, а самі купками тулилися 
на холодному льоду.

Оскільки була велика не-
безпека загибелі птахів від 
холоду та голоду, у школі 
прийняли рішення органі-
зувати акцію «Допоможімо 
лебедям!». Кожен клас у ви-
значений день приносив їжу: 
пшеницю, кукурудзу, хліб. З 
часом птахи настільки звикли 
до дітей, що в післяобід-
ню пору уже чекали їх біля 
берега.

Варто також подякувати 
сільському голові Сергію 
Кучеру за активну участь у цій 
добрій справі, членам Україн-
ського товариства мисливців 
і рибалок Миколі Козаку та 
Володимиру Цибульському, 
усім небайдужим жителям сіл 
Носовичі та Жорнище.

Особливу подяку висловлю-
ємо виконавчому директору 

ТзОВ «Фелікс-Агро» Павлу 
Давидюку, який виділив 200 кг 
пшениці для підгодівлі птахів.

Не скупімося на добрі вчинки. 
Допомагаймо «братам» на-
шим меншим. Пам’ятаймо, що 

лебедина краса – це символ 
весни і життя, які роблять наш 
світ кращим, добрішим, доско-
налішим.

Євгенія МЕЛЬНИК, 
педагогорганізатор ЗОШ 

ІІІІ ст. с. Жорнище.

Сьогодні День наро
дження відзначає чарівна 
ківерчанка 

Оксана 
СТОЦЬКА.

З цієї нагоди дорогу іме-
нинницю вітають люблячі 
тато, мама, сестричка 
Вікторія, бабуся і дідусь 
та зичать міцного здоров’я 
при Божому благословен-
ні, гарної долі. 

Краси Тобі бажаєм світанкової
Та ніжності квітучої, бузкової,
Кохання в серці – чистого і вірного,
Здоров’я, щастя на багато літ.
Хай буде їх не менше ста, 
І шлях Твій буде світлим,
А все життя, немов кришталь, -
Прекрасним, радісним і чистим.

28 лютого відзначила 
День народження мила 
донечка, онучка, сестра, 
любляча матуся 

Оксана 
МОРЖИНСЬКА.

Бажаємо дорогій іменин-
ниці щасливої долі, море 
любові, радості і тепла. 

День сьогодні – особливий день!
І коли щороку він приходить,
Серце наче сповнене пісень,
Світ, здається, сповнений мелодій. 
Наша мила і люба, найкраща у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
Щоб завжди здоров’я у Тебе було.
Щоб смутку не знала, ми просимо долі
Добра Тобі й радості, рідна, доволі,
Бо людям для щастя багато не треба –
Сімейного затишку й мирного неба.
 З любов’ю – тато, мама, синочок Олежка, 

сестра Лілія, дідусь з бабусею. 

27 лютого святкувала 
ювілей кохана дружина, 
дбайлива матуся 

Оля АНдРІйчуК 
                   з села Озеро.
Бажаємо Тобі
Чудового настрою,
Щастя прекрасного,
Віку довгого,
Здоров’я міцного.
Від рідних – любові і щирості,
Від роботи – успіхів й наснаги,
А від людей – пошани й поваги.
Хай на обличчі Твоєму не згасає
Весела усмішка,
Як не згасає в небі
Ясне весняне сонечко!
Хай мрія та, що недомріяна учора,
Сьогодні стане світла і прозора.

З любов’ю – чоловік Василь, дочечки 
Аліна та Тоня і вся родина.

1 березня ювілейний 
День народження зу-
стріла любляча дружина, 
дбайлива мама, найніжні-
ша бабуся, чудова сваха 

Любов Андріївна 
ЛАГОдА. 

Хай ладиться скрізь: 
     на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій
             у серці не згас,

Все світле та гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!
Хай щастя приходить і ллється рікою,
Хай горе обходить завжди стороною,
Хай Бог Вам дарує довгі літа, 
А в серці завжди хай живе доброта!

З повагою і любов’ю – чоловік, 
син, внучка Євгенія, свати.  

1718 лютого в Умані Черкаської області 
відбувся Чемпіонат України по карате-
кіокушинкай (відбіркові змагання до Чемпі-
онату Європи). У ваговій категорії до 90 кг 
бронзовим призером став ківерчанин Юрій 
Малихін, який є тренером відділення карате 
в спортивному комплексі Power-Atletic.

Віктор МОСКВІЧ, президент обласної 
федерації кіокушинкайкарате.

4 березня 2012 року
районний 

Будинок культури
м.Ківерці

Почіток о 12.00


