Зірки запалюють люди

Брак не обов’язково
викидати

Як можна вплинути на обрання
«Зірок Рівного82012», читайте на

Як можна повернути гроші за браковане
взуття, читайте на
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Купання на Басовому Куті
заборонили
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МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ

ПІВРОКУ БЕЗ ЛІФТІВ
прожили мешканці
дев’ятиповерхового
будинку на вулиці
Коновальця, 7.
Викликані цією
обставиною
незручності
спонукали людей
згуртуватися і
самим вирішити
свою проблему.
Нині ліфти запустили,
і окрилені цим
успіхом мешканці
вже планують
наступні кроки
з поліпшення життя
у своєму будинку.
Завдяки енергії та завзяттю Лариси Мочальської у всіх дев’яти під’їздах будинку №7
на вулиці Коновальця запрацювали ліфти. Цей проект став першою успішною ластівкою
у здійсненні цьогорічних заходів Муніципальної програми сталого розвитку.
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За словами головного лікаря міської
СЕС Юрія Ромця, результати аналізу
води, взятої на пробу в озері Басів Кут,
засвідчили, що кількість лактозопозитив#
ної палички у водоймі перевищує норму
в п’ять разів. Через це купання в озері
заборонене. «У п’ятницю матимемо ре#
зультати нового аналізу води. Тоді буде
прийняте остаточне рішення, чи купати#
муться цього року рівняни в озері Басів
Кут», – повідомив Юрій Ромець нашій
газеті.

Мешканців Рівненщини побільшало
За даними обласного управління ста#
тистики Рівненщини, чисельність насе#
лення області на 1 червня 2012 року
становила 1154,9 тисячі осіб. Упродовж
січня#травня 2012 року кількість меш#
канців регіону зросла на 670 людей.
Збільшення відбулося за рахунок при#
родного приросту – 1079 осіб. Водночас
зафіксовано міграційне скорочення на#
селення – 413 людей.

Джазовий фестиваль відвідає
зіркова гостя
Спеціальним гостем масштабної мис#
тецької події Рівного та Луцька – міжна#
родного фестивалю «Art Jazz Cooperation
2012» – стане культова співачка Ніно
Катамадзе. Такий подарунок його орга#
нізатори зробили шанувальникам джазу
до п’ятиріччя фестивалю.

За півроку усиновили 20 дітей
Цього року на Рівненщині вже усино#
вили 20 сиріт. Для порівняння, торік нові
родини знайшли таку ж кількість дітей,
позбавлених батьківського піклування,
упродовж 9 місяців.Частіше усиновлю#
ють сиріт та позбавлених батьківського
піклування віком до 10 років. Загалом в
області налічується 51 прийомна сім’я
(4 з них створили цього року) та 19
будинків сімейного типу (один новоство#
рений).

Зустріч молодіжних лідерів
З другого по п’яте серпня в селі Хо#
тинь близько п’ятдесяти молодіжних
лідерів та громадських активістів Рівнен#
щини і заходу України зберуться в та#
борі, основна мета якого – збільшення
активності молодіжних інститутів грома#
дянського суспільства.

Хто краще гасить пожежі?
Завтра у Рівному стартують обласні
змагання з пожежно#прикладного
спорту. Участь візьмуть 23 команди з
усіх підрозділів МНС.Рятувальники бу#
дуть змагатися на швидкість у підйомі
по штурмовій драбині у вікно 4#го повер#
ху навчальної вежі, пожежній естафеті,
подоланні 100#метрової смуги з пере#
шкодами та бойовому розгортанні. Для
показових виступів запрошені команди#
призери чемпіонатів України з Волинсь#
кої, Житомирської та Тернопільської
областей.
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