
Упродовж тижня у Нетішинському акушерсько-гінекологічному від-
діленні народилося 12 малюків (7 хлопчиків та 4 дівчинки). Цього разу 
нетішинських малюків – 7 (4 хлопчики, 3 дівчинки).

27 вересня Юлія Якушевська народила найбільше немовля тижня - 
дівчинку – 4 140 г, 54 см.  Хай дітки ростуть здоровими та щасливими!

  Погода в Нетішині від
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Провідний спеціаліст Кримської асоціації 
лікарів-психотерапевтів лікар-нарколог

 вищої категорії  СЕМЕНОВ В.М.

13 жовтня ц.р. позбавить від  алкоголь-
ної,  ігрової залежності, куріння і зайвої ваги за методом 
О.Р.Довженка. Анонімно, індивідуально, безболісно.  
При необхідності лікар застосовує психофармоблоку-
вання.

 Прийом  проводиться  в м.Славуті в примі-
щенні центральної районної бібліотеки з 10.00, 
запис -  з 9.00,  тел. 2-27-90, 0674225474, 
0964353733. У м.Шепетівці  - в центральній 
районній бібліотеці   з 13.00. Тел. 5-24-27, 

5-66-96, 0674225474, 0964353733.  
Ліцензія Серія АВ № 554834 від 22.07.2010 р.

Ремонт 
холодильників, 
пральних машин-ав-
томатів, оригінальні  
запчастини. 
Гарантія на роботу.
 Виїзд додому.
 097 530 28 38 (Сергій)

Ремонт
ТЕЛЕВІЗОРІВ-

МОНІТОРІВ... у вас вдома 
або в майстерні  (доставка 
безкоштовна).  4-12-67, 

098 9540157
067 307 38 85 

св. № 155125

електро-
 і бензоінструментів
М-Н «ПРОФЕСІОНАЛ»

ТЦ «Дитячий світ», 
вул. Будівельників, 7 а

Вітаємо!

Правильно українською
ПРОПОНУЄМО КОРИСНУ ШПАРГАЛКУ   

З УКРАЇНСЬКИМИ СЛОВАМИ

НЕПРАВИЛЬНО - ПРАВИЛЬНО
В порядку винятку - Як виняток
Всякий раз - Кожного разу (щоразу)
Гірше всього - Найгірше
Детальніше про виставку - Докладніше про виставку
Даром потратив час - Даремно (марно) втратив 

(згаяв) час
З відому дирекції - З відома дирекції
Згідно розкладу дня - Згідно з розкладом (за роз-

кладом)
Порушення існуючих законів - Порушення чинних за-
конів
Кілька підходящих кандидатур - Кілька відповідних 
кандидатур
Супроводжуючий документ - Супровідний документ

Лелечі новини 

ЮНІ ЛІСІВНИКИ

ПРОДАМ ПОРОСЯТ  (КАРМАЛИ) 
народились 26 серпня, сироїди, їдять все.  Моро-

зостійкі, можуть зимувати без хліва, не хворіють, 
не потребують щеплення,  відмінний імунітет, ге-
нетична пам'ять від диких кабанів. В дорослому 
стані  вага до 250 кг і більше. Люблять ласку, відгу-
куються на імена. Ціна 1200 грн. 

тел.097 48 52 743

Календар стрижок 
на жовтень

У жовтні найбільш сприят-
ливими для стрижки вважа-
ються дні, коли місяць знахо-
диться в першій або останній 
чверті. З настанням прохо-
лодної та дощової погоди 
недоглянуте волосся буде ви-
глядати ще більш неохайним і 
неакуратним, а найякісніша укладка не зможе протрима-
тися довго під дією вологості і вітру. Виходом із ситуації 
стане стильна стрижка, що пасує до вашого іміджу і типу 
обличчя. Щоб після такої процедури волосся випромі-
нювало здоров'я, рекомендується обстригати його в 4,5 
6,7,9 13,15,19, 20,21,22, 24,25,27 і 30 числа.

Магнітні бурі у жовтні будуть до-
волі інтенсивними. Жителям 

планети варто готуватись до чоти-
рьох бур та чотирьох магнітних збу-
рень, які можуть завдати дискомфор-
ту метеочутливим людям.

Середина жовтня обіцяє тривалий 
період серйозної активності Сонця. 
Три магнітні бурі першого рівня очі-
куються 7, 10 і 19 жовтня. 8 жовтня 

Землю накриє потужна магнітна буря 
другого рівня.

Окрім того, 11, 18 і 20 жовтня люди 
можуть також відчувати вплив маг-
нітних збурень.

Під час магнітних бур та геомагнітних 
коливань чутливі люди можуть відчувати 
головний біль, безсоння, порушення ро-
боти серцево-судинної системи, знижен-
ня працездатності та втому, зростання 

адреналіну у крові, загострення хроніч-
них захворювань, стреси та депресію.

Стан можна полегшити хорошим від-
починком, збалансованим харчуванням і 
прогулянками на свіжому повітрі.

 Магнітні бурі у жовтні

Народний КАЛЕНДАР

9 ЖОВТНЯ - Івана Богослова
СВЯТА ТА ПАМ'ЯТНІ ДНІ
5 ЖОВТНЯ - Всесвітній день посмішки
7 ЖОВТНЯ -   День працівників освіти 
8 ЖОВТНЯ - День юриста
9 ЖОВТНЯ - Всесвітній день пошти
11 ЖОВТНЯ – Міжнародний день дівчаток
12 ЖОВТНЯ - Всесвітній день яйця

Працювали юні краєзнавці у 
надзвичайно мальовничому 

кривинському парку, створеному 
у другій половині 1799-1800 рр., 
який є пам’яткою садово-паркової 
архітектури. Ось кілька штрихів з 
його історії. Для створення парку 
тодішній власник Кривина Антоній 
Барнаба Яблоновський запросив 
модного на той час знаменитого 
ірландського майстра садово-пар-
кового мистецтва Діонісія Мак Кле-
ра. Він зумів шмат землі з пісковим 
грунтом перетворити на один з 
найгарніших куточків Волині. Поль-
ський історик Роман Афтаназій на-
зивав кривинський парк (сад англій-
ського стилю) одним із найгарніших 
на Волині. В’їзд до парку був через 
великий вражаючої краси кам’яний 

міст, через канал, який зберігся й 
дотепер.

Хмельниччина долучилася до  
програми збереження і нарощуван-
ня площі дібров - однієї з найголов-
ніших порід лісів області. Лісівники 
роблять усе, щоб не пропав жоден 
жолудь. Тим більше, якщо це еліт-
не насіння таких відомих могутніх 
дерев-патріархів, віком понад  два 
століття. Це дуже символічно - про-
довжити їхнє життя у саджанцях.

Всі школярі охоче долучились 
до операції "Жолудь" і працюва-
ли дуже дружно. Зібрали близько  
170 кілограмів. Окрім того вони 
мали гарну нагоду помилувались 
осінніми барвами природи красе-
ня парку, де поряд із столітніми 
дубами  ростуть різні породи со-

сен, липи, граби, ясени.
Понад 50 кг жолудів зібрав разом 

зі своїм батьком і вихованець гурт-
ка «Природа рідного краю» (керів-
ник Людмила Троцик)  В'ячеслав 
Білоус.  

Лісничий Нетішинського лісни-
цтва Андрій Ткачук подякував шко-
лярам за роботу, а вони, у свою 
чергу, дуже вдячні йому за гарну 
організацію роботи, за автобус,  за 
змістовну екскурсію перлиною са-
дово-паркової архітектури. Жолуді 
нетішинські   природолюби переда-
дуть на збереження у ДП «Славут-
ське лісове господарство», звідки 

вони потраплять на лісові розсад-
ники. З вирощених сіянців  навесні 
заліснять кілька гектарів лісу.

 Днями на території Партизан-
ського лісництва (лісничий Климчук 
В.М.) учні Славутської загально-
освітньої школи №7 також зібрали 
близько 90 кг жолудя. Наразі заго-
тівля жолудів триває.

Галина КОСІК

За підготовку матеріалу 
редакція дякує Андрію Ткачу-
ку,  лісничому Нетішинського 

лісництва 

На Славутчині шкільні лісництва
ДОПОМАГАЮТЬ ЗАГОТОВЛЯТИ ЖОЛУДІ

25 вересня відзначали День позашкілля. У комунальному по-
зашкільному освітньому закладі «Центр туризму і краєзнавства уч-
нівської молоді» міста Нетішина він пройшов по-особливому. Вихо-
ванці гуртків «Юні лісівники», «Юні охоронці природи», «Екологічне 
краєзнавство» (керівник гуртків Аліна Біла) та «Джура» (керівник гурт-
ка Сергій Новицький)  долучилися до  операції «Жолудь». 

Прийшли Заєць і Вовк в ресторан. 
Офіціант підійшов і запитує:

- Що будете замовляти?
Заєць каже:
- Я буду морквину.
Офіціант запитує у Вовка:
- А ви що будете їсти?
А Вовк відповідає:
- Якби я хотів їсти, то За-

йця б уже тут не було!

ВІТАЄМО нашого класного керівника Марію 
Адамівну МОЦИК,  директора школи  Олександра 
Агейовича РОЮКА,   колектив НВК З ДНЕМ ВЧИ-
ТЕЛЯ ТА З НАГОДИ 30-РІЧЧЯ ШКОЛИ!

Щиро і сердечно вітаємо вас з професійним святом.
Цей день об’єднує всіх тих, хто відкриває для нас двері
у квітучий сад знань та мудрості.
Життя кожної людини важко уявити без
«майстра життя» - учителя, який навчає,
допомагає, скеровує, підказує.
Прийміть найщиріші вітання.
Бажаємо вам здоров’я, миру і успіхів, радості, вдяч-

ності, розуміння, високої оцінки вашої праці і матері-
ального достатку.

Нехай ваш непростий, але благородний життєвий 
шлях буде широким і світлим.

                             
                      З повагою батьки та учні 9-в класу


