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На Різдво Христове колядники
сповнюють домівки щастям

Катерина Новак представила
на огляд лучанам в арт-галереї
«Луцьк» свою нову колекцію
скульптурних композицій на
новорічно-різдвяну
тематику
Novak JOY. Фігурки покликані
стати людям оберегами, що наповнюють позитивом і дитячою
безпосередністю, вміють приносити щастя, вертати в дитинство, а головне — допомагають
висловити те, що не вдається
сказати словами.
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Рожищенським
сирзаводом зацікавився
полтавський «Гадячсир»
Останні кілька тижнів ходять чутки про закриття Рожищенського сирзаводу, мовляв,
працівників звільнили, а боргів
населенню за здане молоко не
повернули. Офіційної інформації, яка б підтвердила або ж
спростувала ці плітки, ніхто не
надає. Проте розмови ведуться
не на одній чиновницькій нараді
та серед депутатів різних рівнів.
Що насправді коїться на Рожищенському сирзаводі, намагалися з’ясувати «Відомості».
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Зберегти зір
допоможуть оранжеві
продукти й гімнастика
для очей

Різдво — одне з найголовніших
свят у році. Традиційно в Україні
його святкують у родинному колі.
Можна сказати, що період приготування до Різдва — це Богом благо-

Закон про заборону
куріння порушують
чиновники та депутати
cтор. 5

З 2014 року всіх
українців змусять
декларувати доходи
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Ціни на хліб не
підніматимуть до літа
cтор. 4

Піна якісного
шампанського на
поверхні зберігається
довго

словенний час для того, щоб забути
старі образи, перепросити тих, кого
ми могли образити, подякувати тим,
хто зробив нам добро чи просто був
поруч із нами протягом цього року.

27 грудня в Луцьку відкрили
дошкільний навчальний заклад
№40 «Дивоцвіт». За словами його
завідувачки Ольги Швардовської,
новий дитсадок — заклад європейського зразка, в якому створені
сучасні умови для виховання дітей. «Садочок унікальний. Таких
на Волині немає. Побудовані європейські приміщення для затишку,
навчання та виховання дітей, у
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Міліціонери скаржаться
на відсутність поваги до
їхньої роботи
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Для Анатолія і Вадима Гречків
спорт — не просто захоплення на
все життя. Для батька і сина пауерліфтинг — це є саме життя, і
робота, і відпочинок. Нещодавно
спортсмени мережі фітнес-центрів

За писаннями старозавітних
пророків, Христос народився в місті
Вифлеємі у 5508 році від створення
світу.
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Жителі Клепачева
нарікають на те, що їх
не пускають до лісу

яких працюватимуть досвідчені педагоги», — розповіла Ольга
Швардовська.
Двоповерхова будівля садка
№40 утеплена екологічно чистими
матеріалами. Зроблено надвірне
освітлення, територія вимощена бруківкою, побудовано десять
ігрових павільйонів.
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Поганий зір не заважає здобувати золоті
нагороди

Лісничий брав хабарі за
ялинки

ВІЛ-інфікованим
дітям на Волині не
виплачували гроші

7 січня — це день народження
Сина Божого на землі. Від цього дня
починається відлік часу.

У Луцьку збудували дитсадок із ліфтами
та шафами з підігрівом одягу
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Сучасні люди багато часу
проводять за комп’ютером, перед телевізором, за читанням і
водінням авто. Офісні працівники по вісім годин на день не відриваються від моніторів. Школярі, щойно повернувшись із
уроків додому, застрягають біля
комп’ютерів і ноутбуків. А все це
є несприятливими чинниками
впливу на очі, а отже, на зір.

ПРО ІСТОРІЮ СВЯТА

«Інтер-Атлетика» здобули чотири
золоті медалі на першому Кубку
України з пауерліфтингу та жиму
лежачи без спеціального екіпірування. Вадим узяв два «золота» у
триборстві й у жимі лежачи, а його
батько, крім двох найвищих нагород, іще й встановив рекорд України у становій тязі — 265 кг (категорія до 90 кг). При цьому Анатолій
Миколайович перевершив власне
досягнення кількарічної давнини
— 262 кг. Волинські спортсменичемпіони сподіваються, що скоро
пауерліфтинг стане параолімпійським видом спорту.
cтор. 10

Жителі села Клепачів Озерцівської сільської ради вже не
перший рік конфліктують із
ТзОВ «Сіаль», що орендує на території сільради ліс. Люди нарікають, мовляв, керівник товариства перекрив в’їзди до лісу, ще й
здійснює масову вирубку, а вони
навіть не знають, чи є у нього на
це відповідні документи. Непокояться, що з такими темпами за
кілька років і по ягоди чи гриби
не будуть мати куди піти. Крім
цього, зауважують, що орендар
поводиться з місцевим населенням зверхньо, часто називаючи
орендовані землі приватною
власністю. З такою скаргою селяни звернулися до газети «Відомості».
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