Обласну дитячу лікарню
укомплектовано сучасними
медичними апаратами

Магазин

реклама та приватні
оголошення
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Східний гороскоп на 2013 рік
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Ти маєш знати більше!
h
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У новорічну ніч Луцьком
курсуватиме громадський
транспорт

Передплатний індекс - 21769

Події, які вражали
Україну і світ у 2012 році
2012 рік добігає кінця. Ми з
вами, шановні читачі, в новому
році, як завжди, очікуємо світліших, приємніших і радісніших
миттєвостей, аніж нині. Так уже
влаштована людина, що, попри
всі негаразди, намагається вірити у світле майбутнє. І щоб це
майбутнє було дійсно світлим,
треба пам’ятати своє минуле.
Чим запам’ятався 2012 рік? В
історію він увійде вже тим, що
саме на нього було призначено
«кінець світу», який так і не відбувся.
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Щоб святкові застілля
не зашкодили, треба
знати міру в їжі та питті
Наближаються новорічні та
різдвяні свята, а разом із ними
— вихідні з походами у гості й
вечірніми застіллями. Господині
ставлять на стіл традиційні страви — голубці, холодець, печені
ковбаси й бочки, готують нові
екзотичні салати і вигадують
десерти. Всю цю смакоту неодмінно хочеться скуштувати, доповнивши трапезу келихом вина
або шампанського. Та не в кожного система травлення здатна
витримати таке навантаження!
Тому в свята найбільше загострюються гастрити, панкреатити, холецистити.

Рекомендована ціна - 3 грн.

У Луцьку стріляли в
народного депутата
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«КОМО» продали
кіпрській компанії

Василь
ТОКАРСЬКИЙ

На новорічному столі
обов’язково мають бути
м’ясо, риба та вода

На «Ягодині»
побільшає
прикордонників і
митників
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На рахунках
волинських банків
зберігається близько
5 мільйонів гривень

Передусім астрологи застерігають, що Змія, господарка
прийдешнього року, не любить
галасу та метушні. Тому рекомендують зустрічати Новий
2013-й рік у тісному колі своєї
родини або в невеликій компанії. У це світле та добре свято
треба повністю розслабитись і
відкинути всі турботи й похмурі
думки.

cтор. 6

Банк «Таврика»
визнали
неплатоспроможним
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Гнучкий робочий
графік покращує
життя

Від морозів на Волині
померло 11 людей
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Лучан навчатимуть
власноруч
виготовляти
новорічно-різдвяні
прикраси

Шановні волиняни!

З Новим роком!

Дід Мороз і Снігурка
подарують маленьким
лучанам лапландську цукерку

cтор. 6

cтор. 12

Новорічна ніч викликає
багато сподівань. З року в
рік ми віримо, що з боєм
курантів перегортаємо
чергову сторінку свого
життя і з новим відліком
перед нами відкривається
новий, абсолютно чистий
аркуш. Це не зовсім так,
адже на кожній наступній сторінці, хочемо
ми того чи ні, однаково
лишаються відбитки від
писаного на усіх попередніх сторінках. І все ж ці
відбитки не повинні відволікати, адже насправді
вони ніяк не впливають
на зміст того, що ми
писатимемо далі.
Бажаю всім нам, аби в
черговому розділі нашого
життя не було жодної
помилки чи помарки.
Щоб Новий 2013 рік був
щедрим на гарні події, добрих людей і щирі емоції!
Щоб приніс мудрості та
життєвої сили, здоров’я
та оптимізму, терпіння
втілювати все задумане
та наснагу для нових
прагнень.
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«У Лапландії, де живе Дід Мороз,
росте величезний горіх. І його плоди
не звичайні, а з бажаннями. І от саме
під Новий рік ці горіхи дозрівають і
падають. Їх дбайливо збирають ельфи
та складають у торбу Дідові Морозу.

Яким був для
волинян 2012 рік
2012 рік добігає кінця.
Для українців він був роком
сподівань та очікувань. Через виборчі перипетії, що
тривали протягом останніх
місяців, для більшості 2012й видався важким, адже
довелося робити вибір, відстоювати власну думку та в
результаті розчаруватись або
ж, навпаки, отримати заряд
оптимізму. «Відомості» вирішили поцікавитись, яким
був для волинян рік, що минає, а також чого вони чекають від прийдешнього...
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Зима для луцьких
комунальників
прийшла несподівано
Снігопади
минулого
тижня стали справжнім випробуванням для комунальників. Чи впоралися вони
з ним у Луцьку? З одного
боку, на вулицях обласного
центру їздила техніка, яка
прибирала сніг, із іншого —
декілька днів місто стояло у
заторах через кучугури снігу
та слизькі дороги, а пішоходи
заледве розминалися на прочищених частинах тротуарів.
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А той розносить чарівні горішки діткам». Таку казку вигадала лучанка
Ольга Кравчук. Невдовзі разом із чоловіком подарують її усім малюкам, до
яких планують завітати...

Станом на 25 грудня на Волині від морозів постраждало 44
людини, серед яких одна дитина.
На жаль, одинадцятеро чоловік
від переохолодження померли.
У Луцьку, скажімо, лише до поліклініки №2 з обмороженнями
різного ступеня звернулося шестеро осіб.
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Шановні лучани,
дорогі земляки!
Прошу прийняти мої найщиріші вітання зі
світлими, радісними, дорогими для кожного з
нас святами – Новим роком і Різдвом Христовим!

Напередодні Нового року прийнято загадувати бажання і вірити, що
вони збудуться. Побажаймо разом, щоб 2013 рік увійшов до кожної оселі
з добром і щастям, родинним теплом і достатком, щоб у Різдвяні свята
була солодкою і запашною кутя, лунали задушевні колядки, сяяла вертепна зірка як провісник добрих
надій і сподівань!
Зичу всім вам міцного здоров’я, великого
людського щастя, прихильності долі, надійного добробуту, поваги й розуміння від колег,
друзів, тепла близьких і рідних людей. Нехай у
ваших домівках панують мир, злагода і любов!
Хай 2013 рік буде щасливим для України,
принесе їй нові здобутки і досягнення, високе
визнання у світовому співтоваристві. Будьмо
оптимістами, живімо з твердою вірою у
щасливе майбутнє нашої країни, рідного
краю, своїх родин. Твердо і сміливо
йдімо вперед, трудімося, розбудовуймо державу, робімо усе для
того, щоб розквітала Волинь
і наш рідний Луцьк ставав кращим і комфортнішим.
Успіхів вам, нових
звершень і здійснення
найзаповітніших мрій
та задумів!

Щиро ваш
народний
депутат України
Ігор ПАЛИЦЯ

