
Більше трьох років у Луць-
кій гімназії № 4 імені Модеста 
Левицького діє невеликий музей 
народознавчого профілю «Світли-
ця». Згідно з вимогами, тут ведуть 
необхідну документацію: інвен-
тарну книгу, книгу обліку відвід-
увачів та екскурсій, книгу відгуків. 
Існують річний і перспективний 
плани роботи. Музей оснащений 
мультимедійним центром, який 
використовується у навчальних 
і виховних цілях. А його історія 
розпочиналася зі звичайної клас-
ної кімнати, де був облаштований 

куточок селянської хати з тради-
ційним інтер’єром...

cтор. 13

Наприкінці минулого року го-
лова ОДА Борис Клімчук доручив 
контролюючим органам перевіри-
ти якість продуктів, якими харчу-
ють у навчальних закладах наших 
дітей. Результати цієї перевірки 
шокували багатьох: із 34 зразків 
молокопродуктів 19 не відповіда-
ли вимогам нормативної докумен-
тації — у них виявили рослинні 
жири. А це заборонені для дитячо-
го харчування компоненти. 

cтор. 4

Луцькі гімназисти навчаються у музеї 

Мами всієї планети стурбо-
вані, чому їхні малюки часто хво-
ріють. Буває, що застуда, нежить 
і ще якісь болячки одна за одною 
атакують ще не сформований 
дитячий організм. «Відомос-
ті» поспілкувались із сімейним 
лікарем амбулаторії загальної 
практики — сімейної медици-
ни № 2 міста Луцька Людмилою 
Шевчук і спробували з’ясувати, 
з чим пов’язана хворобливість 
малят і як їй запобігти. 

cтор. 12

Військових із Луцька 
не пустили до Києва 

cтор. 3cтор. 7-9

На Волині рятувальники 
діставали з-під снігу 
автобуси
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16 січня депутати Верховної 
Ради з Партії регіонів, КПУ та 
позафракційні ухвалили 11 ре-
зонансних законів, які містять 
низку обмежень, а також перед-
бачають кримінальну відпові-
дальність за дії, які можуть бути 
сформульовані як екстреміст-
ська діяльність, наклеп, пору-
шення громадського порядку... 
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cтор. 4

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Дев’ятикласник Іван Оста-
пін, вихованець Рівненської Ма-
лої академії наук учнівської мо-
лоді (РМАНУМ), винайшов нові 
пристрої, які можна використо-
вувати в електроніці, машинобу-
дуванні, медицині, зокрема при 
лікуванні раку й інших хвороб. 
Свої прилади він презентував на 
конкурсній виставці «Майбутнє 
України», де виборов 2-е місце, а 
також став фіналістом конкурсу 
Sikorsky Challenge. 
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Щоби діти не хворіли, їх 
потрібно загартовувати 

Те, що у Нововолинську про-
блеми з питною водопровідною 
водою, давно не новина. Час від 
часу мешканці шахтарського 
містечка нарікають, що вона у 
них кольору чаю, та й напору 
майже нема. 

cтор. 11

Концерт «Коляда з Тетяною 
Ціхоцькою» завершено, завісу 
закрито. Артисти попрощались 
із публікою до наступних зустрі-
чей на сцені. «По гарячих слідах» 
запитуємо в солістки: які від-
чуття після концерту, які емоції 
він викликав у самих учасників 
і чи все вдалося так, як задуму-
валось? 

cтор. 14

Секретар РНБО запевняє, 
що надзвичайний стан 
в Україні не введуть 

cтор. 2

Голова Львівської облради 
просить медиків їхати 
до Києва допомагати 
постраждалим 

cтор. 3

Навчальний заклад 
виплатить студентці 
8 тисяч гривень боргу 
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За незаконний видобуток 
бурштину оштрафували 
чотирьох волинян 

cтор. 7

На Рівненщині «швидка» 
не доїхала 
до породіллі через 
заметену дорогу 
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Приватна компанія 
інвестуватиме 
в енергозбереження 
бюджетних закладів 
Волині 
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Польська родина 
дванадцять років 
бізнесує на Волині й до 
Польщі не збирається 

Тетяна ЦІХОЦЬКА:

Закони, які збурили 
українців 

Вже дванадцять років у селі 
Війниця Локачинського району 
мешкає сім’я Вжешневських із 
Польщі. Приїхали пан Казімєж 
і пані Івона на Волинь, хоч як 
дивно, щоб тут працювати, роз-
вивати свій бізнес. «Відомості» 
вирішили дізнатись у них, чому 
проміняли європейську Польщу 
на Україну, як живеться їм на чу-
жині та чи не мають наміру по-
вертатися на батьківщину. 
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Нововолинці 
скаржаться, що з крана 
біжать «черв’яки» 

Винахід юного 
рівнянина може 
змінити світ 

Від мирних протестів — 
до радикальних дій 

Посередники, які постачали дітям неякісні 
продукти торік, знову подають документи 
на тендер 

Прийняті Верховною Радою 
16 січня закони, які обмежують 
права та свободи громадян, обури-

ли українців, і 19 січня у Києві на 
мітинг знову вийшли сотні тисяч. 
Ближче до вечора мирний протест 

переріс у сутички з правоохоронця-
ми. 

cтор. 3
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Ігор Кондратюк відсвяткував 15-річчя «Караоке» 

Наш концерт зміцнює 
національну гордість 


