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ДОРОГІ ДРУЗІ!ДОРОГІ ДРУЗІ!

Триває розіграш призів 
для річних передплатників 
газети на 2020 рік. 
Телевізор рідкокриста-

лічний з діаго наллю екра-
на 32 дюйма та інші не-
обхідні для комфортного 
життя речі чекають на вас.

Ïåðøî¿ íåä³ë³ ëèñòîïàäà ïðîôå-
ñ³éíå ñâÿòî â³äçíà÷àþòü ñîö³àëüí³ 
ïðàö³âíèêè. Íàïåðåäîäí³ êîðåñ-
ïîíäåíòêà ãàçåòè çóñòð³ëàñÿ ç 
ïðåäñòàâíèêàìè òåðèòîð³àëüíîãî 
öåíòðó ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ 
(íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã) Êðàñ-
íîãðàäñüêîãî ðàéîíó òà ïîïðîñèëà 
¿õ ðîçïîâ³ñòè ïðî òðóäîâ³ áóäí³.

Î âîñüì³é ðàíêó çàñòàëà ãåðî¿â 
ðîçïîâ³ä³ íà âèõîä³ ç ïîäâ³ð’ÿ çàêëàäó. 
Îçáðîºí³ ãîñïîäàðñüêèìè ñóìêàìè 
òà âåëîñèïåäàìè, âîíè ïîñï³øàëè äî 
ë³òí³õ ñàìîòí³õ ³ çàçâè÷àé îñëàáëåíèõ 
â³êîâèìè õâîðîáàìè æèòåë³â êðàþ, ÿê³ 

ïîíàä óñå ÷åêàþòü ï³äòðèìêè òà óâàãè.
— Òóò ÿ ìàéæå äâàäöÿòü ðîê³â. Òàê, 

áóâàº íåëåãêî, àëå æîäíîãî ðàçó íå 
ïîøêîäóâàëà, ùî çàéìàþñÿ ö³ºþ ñïðà-
âîþ, — ãîâîðèòü Íàòàë³ÿ Ò³ìîùóê. — Ó 
ìåíå ïåäàãîã³÷íà îñâ³òà. Îäíàê äîëÿ 
ïîºäíàëà çîâñ³ì ç ³íøîþ ïðîôåñ³ºþ. 
Çàðàç ï³ä îï³êîþ ìàþ äâàíàäöÿòü ÷óäî-
âèõ æ³íîê ñòàðøîãî â³êó. Äëÿ ìåíå âîíè 
âñ³, íåìîâ îäíà ñ³ì’ÿ.

Äåÿê³ ãîñïîäàðñüê³ ðîáîòè íå ï³ä 
ñèëó æ³íî÷èì ðóêàì. Áàãàòî òèõ, êîãî 
îáñëóãîâóº òåðöåíòð, ìåøêàþòü ó 
ñ³ëüñüê³é ì³ñöåâîñò³ òà ó ïðèâàòíîìó 
ñåêòîð³ ì³ñòà, äå ³ ãîðîä ïîòð³áíî 
ñêîïàòè, é ïîäâ³ð’ÿ óïîðÿäêóâàòè. 

Òîä³ íà äîïîìîãó ïðèõîäÿòü ÷îëîâ³êè 
— Àíäð³é Âàêàë ³ Âàëåð³é Çîëîòóõ³í. 
¯õí³é ïðîô³ëü — êîìïëåêñíèé äîãëÿä 
çà æèòëîâèìè ïðèì³ùåííÿìè ³ ïðèáó-
äèíêîâèìè òåðèòîð³ÿìè.

— Íàøà ñëóæáà ñïðàâä³ îõîïëþº 
âåñü ðàéîí, — êàæóòü ðîá³òíèêè. 
— Àëå âîíà íå îáìåæóºòüñÿ ò³ëüêè 
ô³çè÷íîþ ïðàöåþ. Âàæëèâó ðîëü 
â³ä³ãðàº åìîö³éíà ñêëàäîâà. Àäæå 
ë³òí³ì ãðîìàäÿíàì íåð³äêî áðàêóº 
ñàìå ñï³ëêóâàííÿ. Òîæ íàìàãàºìîñÿ 
êîìïåíñóâàòè ¿ì äåô³öèò êîìóí³êà-
ö³é. Òîä³ ðîçóì³ºìî, ùî ïðèíîñèìî 
ñïðàâæíþ êîðèñòü ëþäÿì.

Ïðîäîâæåííÿ íà 2 ñ.

Про цих людей не пишуть романів і не знімають фільмів. Про цих людей не пишуть романів і не знімають фільмів. 
Однак щодня вони долучаються до багатьох життєвих історій, Однак щодня вони долучаються до багатьох життєвих історій, 
вартих уваги іменитих літераторів та режисерів. вартих уваги іменитих літераторів та режисерів. 
І хоча офіційно працюють п’ять днів на тиждень, часто бувають І хоча офіційно працюють п’ять днів на тиждень, часто бувають 
завантажені роботою в режимі двадцять чотири на сім. завантажені роботою в режимі двадцять чотири на сім. 
Адже для своїх опіканців залишаються переважно єдиним Адже для своїх опіканців залишаються переважно єдиним 
зв’язком із зовнішнім світом. зв’язком із зовнішнім світом. 

У центрі турботи — 
життєва осінь

Ëþáîâ Ïðîíÿê³íà, Òåòÿíà Ëàíøèíà, Àíäð³é Âàêàë, Íàòàë³ÿ Ò³ìîùóê, ßí³íà Ãóñà÷åíêî, Òåòÿíà Ñèòíèê, Âàëåð³é Çîëîòóõ³í

3 с.

Безпека життяБезпека життя
Рибні консерви стали Рибні консерви стали 
причиною ботулізму. причиною ботулізму. 
У фахівців є претензії і У фахівців є претензії і 
до вершкового масладо вершкового масла

5 с.

Чи варто Чи варто 
боятися боятися 
ринку земліринку землі
Кореспондентки Кореспондентки 
«Вістей...» «Вістей...» 
досліджують досліджують 
актуальну темуактуальну тему

6 с.

Прославили Прославили 
свій рідний свій рідний 
край край 
Творчий успіх Творчий успіх 
вокального ансамблю вокального ансамблю 
«Тишенківські зорі»«Тишенківські зорі»

12 с.

Король Король 
осіннього менюосіннього меню
Що ми знаємо Що ми знаємо 
про джерело вітамінів про джерело вітамінів 
і корисних речовин — і корисних речовин — 
гарбузгарбуз
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