
Планова демобілізація 
військовослужбовців пройде в 
кінці березня та в квітні

cтор. 2

Волинянам презентували 
унікальну книгу про Героїв АТО
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Українці досі оплачують 
утримання депутатських 
квартир, які давно 
приватизовані

cтор. 2

Працівникам 
професійно-технічних 
училищ Ковеля, 
В.-Волинського та 
Нововолинська нарешті 
погасять борги із 
заробітної плати

cтор. 4

Що робити, якщо не 
встиг у визначений 
термін оформити 
спадщину 

cтор. 7

Вода — це наш 
порятунок

cтор. 14

У Луцьку відбувся 
творчий ювілей 
відомого 
краєзнавця, 
етнолога, педагога 
Олександри 
Кондратович

В Ізраїлі 
волинський боєць 
Сергій Федотов 
отримав надію 
повноцінно стати 
на ноги

Правова допомога 
стала ближчою 
для населення 

З молитвами 
та за уставом 
живуть у жіночому 
монастирі 

Луцький міський голова Мико-
ла Романюк зустрівся з депутатом 
німецького парламенту Хайнріхом 
Цертіком. 
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88-річну жінку викидають з дому, як 
непотрібну річ

У Мукачеві 
не поділили 
наркобізнес

Луцьк активно працює в напрямку 
поглиблення співпраці з німецьким краєм 
Ліппе

Марія Козинець народилася в 
далекому 1928 році в селі Кобче, що 
на Рожищенській землі. Сім’я була 
простою, тут усі звикли від рання 
до смеркання працювати на землі. 
Дитячі роки Марії були несолодки-
ми. Тут і війна, і голодні та холодні 
будні… Усього набачилася, та віри 
в світле майбутнє не втрачала. Вді-
вцеві Миколі Пилип’юку із села То-
пільне дівчина припала до душі. Та, 
звісно, ветеран Другої світової війни 
обирав передусім не тільки для себе 

хорошу дружину, а й матір для сво-
єї найменшої дев’ятирічної доньки 
Оксани.         cтор. 5

Кажуть, на війні немає місця для 
любові. Та отець Ігор Бігун із Воло-
димира-Волинського це спростовує. 
На війні є місце для любові, відда-
ності, честі та гідності. І є люди, які 
за своїм покликанням не лише під-
тримують  виснажених війною бій-
ців, але й несуть правду до вражених 

інфекцією сепаратизму мешканців 
Сходу. На передовій є місце свяще-
никам, які допомагають, ризикуючи 
власним життям. І в кожного з них 
свій шлях до Бога. І на війну теж.

Отець Ігор Бігун — військовий 
капелан з Волинської єпархії КП, 
священик собору Різдва Христово-

го у Володимирі-Волинському. Уже 
двічі він побував у зоні АТО, слу-
жачи пліч-о-пліч із героями з нашої 
волинської 14-ої бригади. Востаннє 
отець Ігор разом з першим баталь-
йоном 14-ої бригади перебував у 
Маріїнці в ті дні лютого, коли її ін-
тенсивно обстрілювали.           cтор. 3 У Мукачеві 12 березня від-

булися «розбірки» зі стріляни-
ною та вибухівкою. Перестрілка 
сталася між групою молодиків 
на авто та місцевим мешканцем. 
Перші були зі зброєю, другий — 
з вибухівкою. «Підривника» з 
кульовим пораненням госпіталі-
зували в лікарню, де він через де-
який час помер. Молодики зни-
кли з місця стрілянини на авто. 
Вибухівка не спрацювала.

cтор. 9

— Не тільки у свята, а й що-
дня вранці пийте освячену воду, 
споживайте просфори, бо то 
святий хліб Христа, який долу-
чає нас до повноти божествен-
ного життя у вічності, — такими 
слова намісниця Свято-Різдва 
Христового жіночого монастир 
Української Православної Церк-
ви Київського Патріархату ма-
тінка Марія повчає всіх, хто при-
ходить у домову монастирську 
церкву Успіння Пресвятої Бого-
родиці, де вже понад десять ро-
ків звершують требні молитви. 
Невід’ємною частиною літургій 
у храмах є просфора.

cтор. 7

Капелан Ігор Бігун: священики 
вже давно довели, що можуть 
служити в армії 

Волинський краєзнавчий 
музей організував творчий вечір 
«З любов’ю до рідного Полісся» 
з нагоди 80-річчя Олександри 
Кондратович, українського ет-
нолога, педагога, краєзнавця. 
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Спеціалісти ортопедичного 
центру, що в Єрусалимі, після 
обстеження пораненої нижньої 
кінцівки волинського бійця Сер-
гія Федотова дають йому надію 
повноцінно стати на ноги. Од-
нак для цього потрібні гроші. Із 
загальної суми, що потрібна на 
лікування, родина Сергія ще по-
требує 12 тисяч доларів США. 

Мама Сергія Світлана роз-
повіла, що в Ізраїльській клініці 
син пройшов обстеження і тепер 
в кінці березня його чекають на 
надзвичайно важку операцію. 

cтор. 5

На Волині все більше людей 
починають користуватися без-
оплатною вторинною правовою 
допомогою. На сьогодні грома-
дяни можуть отримати допомо-
гу в кримінальних, цивільних та 
адміністративних справах. Для 
реалізації такої можливості в 
липні 2015 року по всій Україні 
запрацювати 100 центрів право-
вої допомоги. Зокрема, на Воли-
ні три — у Луцьку, Володимирі-
Волинському та Ковелі. 

cтор. 4
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