
Гуляючи влітку центром 
Луцька, важко було не помітити 
банду хлопців, що танцювали 
просто неба. Їх усі звикли нази-
вати брейкерами. Та юнаки об-
ражаються на таке і кажуть, що 
вони бі-бої... 

cтор. 13

Дешева автоцивілка 
незабаром зникне

Ти маєш знати більше!

cтор. 3

ДАІ «винюхуватиме» 
п’яних водіїв за 300 
метрів алколазером

Брати Литвини 
мало не живуть в 
танцювальному залі

Пенсійний фонд на межі 
фінансового краху

cтор. 2

Андрій МАГЕРА: 

Жодного разу виборчий 
процес не був таким 
важким, як зараз

cтор. 2

На Заході та Півдні 
країни оголошено 
овочевий карантин  

cтор. 4

Студентські квитки 
стануть електронними

cтор. 5

Між Львовом і Луцьком 
їздитиме рейковий 
автобус

cтор. 5

Селяни отримають 
дотацію за продаж 
великовагової худоби 

cтор. 7

Туберкульоз вражає 
навіть маткові труби

cтор. 12

Луцькі фотографи 
«сушили» знімки просто 
на вулиці

cтор. 14

Пенсії перераховують 
не всім «чорнобильцям»

Рекомендована ціна - 3 грн.
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Передплатний індекс - 21769

cтор. 14

Просила десятирічна дівчин-
ка лучанку Ларису Климчук, 
у сім’ї якої було двоє власних 
дітей 

Потапа і Настю назвали найкращим гуртом Росії

Фотохудожник 
Олександр ХАРВАТ: 

№ 40 (628) 4 - 10  жовтня 2012 року

Ти маєш знати більше!

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 4

Я хочу, щоб ви були 
моєю мамою

Через бур’яни у 
селянина можуть 
забрати землю

Через погані дороги 
пам’ятки культури 
недоступні туристам 

В Україні активно готуються 
до запровадження ринку земель. 
Влада приймає закони, а селяни 
виробляють державні акти на 
право власності. Проте цей до-
кумент, виявляється, не гарантує 
того, що ділянка буде вашою на-
вічно. Адже власник землі має не 
лише права, а й обов’язки. 

cтор. 4

Чорнобильці, як і рік тому, зно-
ву виходять на вулиці українських 
міст. Вони кажуть, що уряд укотре 
не виконує своїх обіцянок і затягує 
перерахунок пенсій.  Що ж відбува-

ється насправді з перерахунком чор-
нобильських пенсій — дізнавалися 
«Відомості». 

cтор. 3

Волинян дурять нічними дзвінками на 
мобільний

Магазин 
реклама та приватні 
оголошення cтор. 10

Попри нашу обізнаність, на га-
чок до шахраїв усе одно потрапляє 
чимало волинян. Міліцейська ста-
тистика свідчить, що з початку року 
жертвами обману стало близько 
двохсот мешканців області. При-
чому ошукати довірливих волинян 
вдалося не лише особам циганської 
національності. Тепер портрет шах-

рая докорінно змінився. Тож право-
охоронці попереджають: перш ніж 
впустити когось до помешкання 
або ж переказувати гроші, переко-
найтеся у правдивості намірів тих, 
хто пропонує вам будь-що — чи то 
лічильник звірити, чи то продати 
якусь річ.

cтор. 5

Шановні освітяни Луцька!
Щиро вітаю вас із Днем працівника 
освіти та Всесвітнім днем учителя!
Низько вклоняюся вам за самовіддану працю 
і жертовне виконання такої відпові-
дальної місії, як навчання і вихован-
ня молодого покоління. Ви завжди 
були і залишаєтеся носіями висо-
кої духовності, віри, єднання та 
порозуміння між людьми. Ваші 
серця завжди наповнені добро-
тою, щирістю і лагідністю. 
Як рідна українська земля у цю 
прекрасну золотоосінню пору 
щедро обдаровує своїми плодами, 
так і Ви віддаєте дорогоцінні 
скарби знань, життєвої мудрості 
своїм учням і вихованцям. Ви роз-
криваєте дитячі таланти, вчите 
свободі та правді, допомагаєте 
повірити у свої сили і можливості.
Тож низький уклін і найщиріші 
слова вдячності вам, дорогі наші 
наставники, від учнів нинішніх і 
колишніх, від усіх, для кого слово 
«Вчитель» завжди лишається з 
великої букви.
Бажаю вам міцного здоров’я, 
щастя, благополуччя, неви-
черпної творчої наснаги, 
впевненості у завтрашньо-
му дні та багатих врожаїв 
на благодатній педагогіч-
ній ниві.

Щиро ваш народний 
депутат України Ігор 

ПАЛИЦЯ

Від щирого серця вітаю Вас із професійним святом, 

Днем учителя!

Ваша професія – благородна, об’єднує людей щирих 

помислів, сердець. Знаю, що кожен, хто обирає педагогіч-

ний шлях, бере на себе відповідальність за тих, кого вчить і 

виховує. В умовах суперечливого сьогодення все це 

вдається непросто. Та радує те, що, незважаючи ні на що, 

свій обов’язок ви виконуєте гідно, завжди були і залишає-

теся головним інформаційним джерелом у всебічному 

житті дітей, даруєте їм тепло свого серця та скарби своїх 

знань.

Низький уклін Вам, дорогі педагоги, за професіоналізм, 

витримку, терпіння, за любов до обраної справи. 

Бажаю Вам міцного здоров’я, щирої радості, 

творчої наснаги, нових педагогічних звершень 

заради рідного краю та незалежної України!
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Зі щирою повагою лідер об’єднаної опозиції на Волині,
депутат Волинської обласної ради

Анатолій ГРИЦЮК

Шановні працівники освіти!

Минулого тижня у Луць-
ку було презентовано світлини 
та фотоальбоми рівненського 
фотохудожника, краєзнавця, 
журналіста Олександра Харвата 
«Шляхами Великої Волині» та 
«150 святинь Великої Волині». 
Варто зауважити, що Олександр 
Миколайович — усебічно розви-
нута особистість...

cтор. 14

Подружжя Климчуків із 
Луцька ніколи не думало, що ви-
ховуватиме чужих дітей, адже 
у їхній сім’ї росло двійко сво-
їх. Одначе доля розпорядилась 
інакше — вони стали прийом-
ними батьками двом дівчаткам. 
Сьогодні старша, Ірина, яка по-
трапила у сім’ю в десять років, 
— уже студентка першого курсу 
педагогічного коледжу, а Тетяна, 
учениця четвертого класу, живе 
тут із п’яти років. 

cтор. 6


