
Літні канікули змушують 
батьків замислитися над тим, 
куди відправити дитину відпо-
чити. Щоб дитя мало чим зайня-
тися та було під наглядом, біль-
шість купує путівки до таборів 
чи санаторіїв, мовляв, там ди-
тина і нагодована, і доглянута, і 
зацікавлена. Та придбана путівка 
не завжди є гарантією того, що в 
стінах табору дитині буде ком-
фортно. Для початку поцікавтесь 
умовами, а ще краще — поїдьте в 
обраний заклад, аби подивитися, 
де спатиме ваше чадо, що їстиме 
та куди ходитиме відпочивати. 
Бо з цим, як виявилося, є про-
блеми. 

cтор. 5

Волинь, яка має значні запаси 
підземних вод, вдосталь сонячних і 
вітряних днів, може повністю забез-
печити обігрів приміщень завдяки 
поновлюваним джерелам енергії. 
Що це цілком реально, переконує на 
своєму прикладі торговий дім «ВО 
Електрик», що в Луцьку. Цей золота-
вого кольору будинок вирізняється 
з-поміж усіх у місті. Тут багато не-
звичного для людського ока...

cтор. 6

Половина молоді хоче 
емігрувати

Ти маєш знати більше!Ти маєш знати більше!

cтор. 2

Зарплати бюджетникам 
підвищать уже з липня

Ціни на деревину 
ростуть шаленими 
темпами 

Чим харчують 
дітей у волинських 
таборах?

Туризм розвиває 
дітей фізично та 
розумово 

Віктор Янукович 
вимагає уже цього 
тижня прийняти 
пенсійну реформу

Росія помстилась 
Україні за Митний 
союз 

cтор. 2

Автотрасу Ягодин 
— Ковель — Київ 
реконструюють до 
жовтня 

cтор. 3

Священиків 
та лікарів не 
допитуватимуть як 
свідків

cтор. 3

У японському чаї 
— перевищення 
радіації

cтор. 2

На волинських 
прилавках 
підозрілими є квас, 
хліб та тістечка

cтор. 4

Володимирчани 
страждають від 
смороду з місцевої 
птахофабрики

cтор. 4

У своїй бідності 
українці 
звинувачують 
нинішню владу 

cтор. 4

Львів відмовився 
від 200 мільйонів 
гривень

cтор. 4

На Волині 
стаціонарних постів 
ДАІ не буде

cтор. 5

До урочища 
Гряда відкрили 
новозбудовану 
дорогу

cтор. 5

На Прикарпатті 
приватизують скелю

cтор. 5

З пташиного 
ринку в Луцьку 
може поширитись 
епідемія

cтор. 6

У Луцьку 
перевіряють 
транспорт на 
токсичність 
вихлопних газів 

cтор. 10

Часто у літературі зустрічаємо 
порівняння: так кохає, аж серце за-
мирає. Цьому поетичному образу є 
фізіологічне пояснення — аритмія. 
На щастя, перебої сердечного ритму 
в таких випадках викликані сильним 
почуттям і незагрозливі для життя. 
Та у старшому віці аритмія сигна-
лізує про наявність певних хвороб 
і може стати причиною зупинки 
серця. Про походження збоїв у ро-
боті головного м’яза, профілактику 
аритмії та тренування серця ми по-
спілкувалися з завідувачкою кардіо-

логічного відділення Луцької міської 
клінічної лікарні Марією Романів.

cтор. 12

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 3

Розпочався сезон відпусток. 
Окрім одвічного питання — куди 
поїхати, для волинян актуальне 
ще одне — чим доїхати. Особли-
во це стосується українського 
Півдня, де традиційно відпочи-
ває більшість краян. Чи реально 
придбати квитки на відпочинок 
— дізнавалися «Відомості». 

cтор. 4
Кабмін подав у Раду законопро-

ект про зміни до держбюджету, за 
яким зарплати працівників бюджет-
ної сфери підвищаться вже з 1 лип-
ня, а не з 1 жовтня, як планувалося 
раніше. Оклади цього року Кабмін 

пропонує підвищити чотири рази, 
а не двічі, як було записано в законі 
про держбюджет (підвищення за рік 
складе 12,6%, тоді як планувалося 
близько 9%). 

cтор. 2

cтор. 5

Кількість серцевих ударів генетично 
закладена в кожній людині

Ковельчанин, 
приховуючи 
злочин, підпалив 
власну хату

cтор. 14

Усі, хто навчався у шко-
лах іще за радянської системи, 
пам’ятають традиційні турис-
тичні змагання. Зазвичай вони 
проходили в кінці літа. Спочатку 
школи з районів змагалися між 
собою, потім — на рівні області 
й так далі. Для дітей це була хо-
роша нагода познайомитися з 
ровесниками, відпочити кілька 
днів на природі, ну й, звичайно, 
продемонструвати свої знання, 
вміння та навики з туризму. 
Сьогодні цей вид спорту трохи 
відійшов на задній план. Одначе 
є люди, які власними силами на 
ентузіазмі, незважаючи на мате-
ріальні труднощі, розвивають і 
пропагують його серед молоді. 

cтор. 13

«Холостяк» Максим Чмерковський розчарував усіх

Щодня по телебаченню по-
казують програми про красиве 
та гламурне життя. А на таке 
потрібні гроші, і чималі. А де 
їх узяти 15-річному хлопчині, 
який мешкає у селі під Ковелем? 
Юний Тарас Воронюк (прізвище 
з етичних міркувань змінено) 
цю проблему вирішив у оригі-
нальний спосіб: він імітував по-
грабування власної оселі. 

cтор. 10

Будинок у Луцьку функціонує 
на енергії сонця, вітру та води

Як доїхати на 
відпочинок

Шановні Шановні 
читачі!читачі!
Поспішайте Поспішайте 
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