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Настання теплого сезону є приводом замислитися про відпочинок
на природі. У нас різні можливості
та вподобання, але ніхто не буде
сперечатися, що пізнання рідного
краю як дорослими, так і дітьми є
важливим для гармонійного розвитку особистості. Отже, пропонуємо
більше дізнатися про територію
природно-заповідного фонду Миколаївщини – регіональний ландшафтний парк «Приінгульський».
У Новобузькому районі довкола
р. Інгул та Софіївського водосховища на площі трохи більше 3 тис. га
зберігається куточок «дикої» природи. Це – парк «Приінгульський».
Тут гармонійно поєднуються природні та штучні водойми, ділянки
степу та лісові насадження, виходи
скельних порід.
Русло річки Інгул розділяє парк
«Приінгульський» на дві майже рівні частини. Вони належать до різних фізико-географічних районів
і, відповідно, мають несхожий набір ландшафтів. На території парку
відслонюються граніти, вапняки,
леси й піски, тому рослинний покрив дуже різноманітний.
Парк «Приінгульський» включає
ділянки малих річок Стовпова, Березівка, що на межі з Кіровоградською областю. Так звані «березівські кам’яні стовпи» утворилися в
давно минулі епохи міжльодовикових періодів. Вони є однолітками
первісних людей з розташованої
неподалік стоянки.
Тут є мальовничі краєвиди – скеля Стовп, або скам’янілих богатирів, плато Чортів міст, виходи
скельних порід.

На околиці с. Щорсове знаходиться віковий будинок – колишній маєток мирового судді Новобузької та Миколаївської волостей
Херсонського повіту, титулярного
радника по міністерству юстиції
Олександра Степановича Тропіна.
Він – представник великого роду
Тропіних, які проживали на теренах Херсонської губернії та залишили помітний слід в історії краю.
Садиба перебуває в оперативному
управлінні дирекції парку. Тут планується зробити центр відвідування та еколого-освітньої роботи.
Поряд з маєтком розкинувся
старовинний парк, протікає р. Інгул
з мальовничими берегами та виходами скельних порід, є дерев’яний
підвісний пішохідний міст.
Подорожуючи по Приінгуллю, можна відвідати як природні
об’єкти, так і сакральні, історичні. Поруч – окраса краю – СвятоМихайлівський храм Свято-Михайлівського жіночого монастиря (більш
відома назва – Пелагеївська церква). Це – місце паломництва багатьох вірян та пам’ятник архітектури з мальовничою природою
довкола.
Запрошуємо усіх бажаючих ближче познайомитися з регіональним
ландшафтним парком «Приінгульський». Більше інформації можна
знайти на сайті http://pryingul.inf.
ua, сторінці https://www.facebook.
com/Pryingulsky.Park або безпосередньо відвідати Приінгулля.

 Дирекція
регіонального ландшафтного
парку «Приінгульський»

Ми починаємо
футбольний фестиваль

До участі у розважальних заходах були залучені всі бажаючі діти із загальноосвітніх шкіл.
Це двісті вісім дітлахів віком від
семи до тринадцяти років, серед
яких третину складали дівчатка.
Потрібно сказати, що це одна із
умов норвезької сторони.
Змагань, як таких, на фестивалі не було, бо головна його
мета – досягнення радості та
задоволення дітьми, а також
популяризація футболу. Все, що
проходило на фестивалі, відповідало його головному гаслу: «Гра, як ключовий елемент
вдосконалення».
Обов’язковим етапом фестивалю стала зустріч кожної
команди, а всього їх було дванадцять, з працівниками кримінальної міліції у справах дітей,
які теж в ігровій формі, із застосуванням наочних посібників,
розповіли дітлахам про їхні права та обов’язки, норми поведінки у спортивних закладах тощо.

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Кулачный бой в специальных перчатках. 5. Парфюмерное изделие.
8. Русская мера длины. 9. Физическое
явление, вызываемое колебательными
движениями частиц воздуха. 11. Цифровая отметка успехов. 12. Солдат в
русской артиллерии. 15. Вымогательство путём угрозы разглашения компрометирующих сведений. 16. Одна
из составных частей птичьего яйца.
17. Шаблон для выделки кривых линий.
19. Огороженное место для содержания
одного животного. 21. Приспособление для выгула собак. 24. Количество
скошенной травы. 25. Углубление, по
которому течёт водный поток. 26. Лабораторный сосуд. 27. Музыкальный
смычковый инструмент несколько больше скрипки. 28. Технический углерод.

Любящую жену, доб
добрую мамочку и заботливую бабушку поздравляют муж, дети и внучка.
Ты отдала семье так много лет,
Готовила, стирала и пекла.
Дарила нам своей улыбки свет,
Очаг семейный чутко берегла
Заботой на заботу отвечая,
Мы все тебя боготворим!
Здорова будь и счастлива, родная!
От всей души
за все тебя благодарим!

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Откорм. 2. Каша. 3. Бархат. 4. Низ.
5. Фен. 6. Сервис. 7. Брат. 8. Опилки. 12. Огурец. 15. Хроноскоп. 16. Кустарник. 17. Импульс. 18. Палитра. 20. Лопасть. 21. Калинка.
22. Кукла. 23. Кража. 29. Реликт. 33. Тропик.
34. Крючок. 35. Гигант. 36. Зенкер. 39. Шток.
40. Дача. 42. Сор. 43. Ода.

ПОГОДА НА ТИЖДЕНЬ

 Наталія КЛИМЕНКО

27 мая отметила свое 57-летие жительница пгт Кривое
Озеро, прекраснейшая женщина – Маламанчук Раиса
Леонидовна.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Лёгкое воздушное пирожное из
яичных белков. 2. Учреждение, занимающееся финансовой или коммерческой деятельностью. 3. Взимание
непомерно высокой цены. 4. Характеристика автомобильного двигателя.
6. Состояние крайнего возбуждения
и помрачения чувств. 7. Месяц года.
10. Струнный музыкальный инструмент. 11. Собиратель книг. 13. Военный корабль. 14. Передняя часть шеи.
18. Непрерывно возобновляющийся
процесс движения капитала. 19. Ход
событий, направление их развития в
жизни человека. 20. Каждая из девяти богинь, покровительниц наук и искусств. 21. Время суток. 22. Наружный покров тела человека, животного.
23. Сражение.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В НОМЕРЕ ОТ 22.05.14
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Бенефис. 9. Утрата. 10. Европа. 11. Резонёр. 13. Зола. 14. Тюль. 15. Халтурщик.
17. Импорт. 19. Суслик. 22. Клерк. 24. Пол.
25. Пул. 26. Иголка. 27. Канава. 28. Лот.
30. Сон. 31. Арена. 32. Станок. 35. Гильза.
37. Противник. 38. Ковш. 40. День. 41. Чистота. 44. Кимоно. 45. Ночлег. 46. Курсант.

Протягом трьох
днів на стадіоні
вирувало захоплююче та динамічне свято,
яке подарувало
масу позитивних
емоцій усім його
учасникам.
Ось що про
це говорять самі
діти, зокрема із
команди школиколегіуму № 15:
– Ми щасливі,
що саме нам довелося стати учасниками проекту, бо це маса позитивних
емоцій, адреналіну та високого
емоційного підйому. Наступного разу ми знову хотіли б погратися у футбол.
Та чи буде проведений наступного разу фестиваль на теренах Первомайщини – час покаже, а поки було підбито його
підсумки. Організатори проекту
висловили задоволення гарним
ступенем фізичної підготовки,
спритністю, азартом, а також
надію на те, що для кожного з
учасників фестивалю заняття
спортом (зокрема футболом)
стануть нормою життя. А наприкінці заходу всім дітям залишили на пам’ять спортивну форму,
командам передали спортивний інвентар, а найбільш організованій та підготованій команді
подарували комплект дитячої
футбольної форми.
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ПАРК «ПРИІНГУЛЬСЬКИЙ»!

П

ервомайщина – футбольний край здавна. Вона має
свої футбольні традиції,
іменитих гравців, тренерів та
давніх шанувальників. Власне, з цим усе зрозуміло і просто. А ось щодо футбольного
фестивалю – то це абсолютно
нова форма спортивного руху,
яка прийшла в Україну з Норвегії, і Первомайськ став одним із
перших, хто взявся реалізовувати футбольний проект у себе
на місці.
Фестиваль проходив у межах
міжнародного проекту футбольних шкіл «Open Fun», заснованого датською організацією
«Крос-культура» та футбольною
організацією Норвегії за сприянням Асоціації аматорського
футболу України. Для ефективного проведення фестивалю
ініціатори проекту надали необхідний інвентар (м’ячі, фішки,
скакалки, сітки тощо) та спортивну форму (футболки, майки
та кепки-блайзери).
«Відкриті і веселі» – саме так
у перекладі з англійської читається Open fun, так називають
і школи футболу в Україні, які
виникли на базі вищеназваного
проекту. У Первомайську ідею
масового футболу втілював у
життя тренер місцевої дитячоюнацької школи Олексій Доценко, який і став координатором
фестивалю. Тренер розповідає,
що йому свого часу пощастило
побувати на семінарі у Сімферополі, де проводили навчання з футболу норвезькі фахівці.
Власне, звідти він і привіз ідею
до Первомайська, і уже в травні цього року фестивальні нотки
забриніли на первомайському
стадіоні.
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