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ПОДАРУНОК ВІД ДЕПУТАТА
Жук. – Усі ці люди завжди надавали мені велику підтримку.
Саме тому, я, як людина, якій
довірили представляти інтереси
громади 129 округу в Верховній
Раді, зобов’язаний виконувати
всі ті побажання, які люди висловили під час виборчої кампанії, і
ті проблеми, що є сьогодні.
У своєму виступі Микола Жук
також зазначив, що незалежно
від суспільно-політичної ситуації
в країні він буде продовжувати
допомагати батькам та відстоювати інтереси дітей, щоб дати
їм можливість спокійно вчитися, займатись спортом, грати,
розвиватися.
На свято до Костянтинівки
з’їхались дорослі та малі з навколишніх сіл. Майданчик біля сільської школи був переповнений.

МАРИНІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ
Доманівського району Миколаївської області оголошує набір учнів
на 2014-2015 навчальний рік з наступних професій:
На базі 9 класів
з отриманням середньої освіти
Термін навчання 3 роки:
– Тракторист-машиніст с/г виробництва
(категорії «А1», «А2», «В1»); слюсар з ремонту с/г машин та устаткування; водій автотранспортних засобів (категорії «С»).
– Кухар; бармен.
– Оператор комп’ютерного набору; конторський (офісний) службовець (бухгалтерія).
– Продавець продовольчих
товарів; продавець непродовольчих товарів.

Термін навчання 1,5 року:
– Продавець продовольчих товарів; продавець непродовольчих товарів.
– Кухар.
Термін навчання 5,5 місяця:
– Водій автотранспортних засобів категорії «В», «С».

На базі 11 класів
Термін навчання 1 рік:
– Тракторист-машиніст с/г виробництва (категорії «А1»).

Подякувала Ніна Григорівна
і за допомогу у відкритті другої
групи в дитячому садку, завдяки
чому в усьому с. Новомиколаївка
було вирішено проблему з чергою в садочок.
У цей день – і під час концерту,
і після – до Миколи Жука підходили жителі Жовтневого району
зі своїми проблемами, з питан-

Навчання в ліцеї на всі професії безкоштовне, всі учні забезпечуються безкоштовним триразовим харчуванням, проживанням
у гуртожитку. Стипендія в розмірі від 275 грн.
і вище.
ТЕРМІН ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ
ДО 26 СЕРПНЯ 2014 РОКУ
Абітурієнти подають наступні
документи:
1. Заява на ім’я директора.
2. Свідоцтво про народження (паспорт).
3. Свідоцтво про освіту (атестат).
4. Фотокартки – 6 шт. (3х4), а водії – 3,5х4,5.
5. Медична довідка (форма 086 У).
6. Довідка з місця проживання та про склад
сім’ї.
7. Ідентифікаційний код.
8. Копія приписки до РВК (юнаки)
Наша адреса: 56425, Миколаївська область, Доманівський район, с. Маринівка,
вул. Радгоспна, 8. Тел.: (05152) 9-10-45,
9-36-93.

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Местное учреждение, являющееся частью
сети учреждений. 8. Растение с фиолетовыми или
белыми цветками. 10. Огородное растение с продолговатым зелёным плодом. 12. В царской России – высший гражданский чин. 14. Бесцветный горючий газ. 15. Что-то отрадное, выделяющееся на
общем мрачном фоне. 16. Жидкость, насыщенная
соком того, что в ней варилось. 17. Нестройный,
неясный шум множества голосов. 19. В царской
армии военный из частей так называемой лёгкой кавалерии, носивший венгерку. 21. Человек,
склонный к праздности, изнеженный роскошью.
24. Архитектурное украшение в виде носовой ча-

сти древнего судна. 25. Автор сочинения, письма
скрывший своё имя. 26. Возведение на царство.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Металлическая или деревянная пробка. 2. Болотный газ. 3. Птица семейства вьюрковых. 4. Важное, значительное лицо, персона. 6. Медицинская
профессия. 7. Форма вокально-музыкального произведения. 9. Солдат в артиллерии русской и некоторых
других армий. 11. Крупный садовый цветок. 13. Надкопытная кость у лошади. 18. Участок, выделяющийся
чем-нибудь среди остальной местности. 20. Литературное произведение, рисующее идеальный общественный строй будущего. 22. Титулованный дворянин. 23. Устройство для обнаружения объектов.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В НОМЕРЕ ОТ 29.05.14
По горизонтали:
1. Бокс. 5. Духи. 8. Аршин. 9. Звук. 11. Балл. 12. Бомбардир. 15. Шантаж. 16. Желток. 17. Лекало. 19. Стойло. 21. Намордник. 24. Укос. 25. Ложе. 26. Колба. 27. Альт. 28. Сажа.

По вертикали:
1. Безе. 2. Клуб. 3. Грабёж. 4. Литраж. 6. Угар. 7. Июль.
10. Контрабас. 11. Библиофил. 13. Капер. 14. Горло.
18. Оборот. 19. Судьба. 20. Муза. 21. Ночь. 22. Кожа. 23. Сеча.

ПОГОДА НА ТИЖДЕНЬ

нями про соціально-політичний
стан у країні, з вдячністю за
увагу до проблем громади. Політик вислухав кожного, тому
що бачить у прямому контакті
з людьми свою важливу функцію – знати позицію жителів
Жовтневщини і відстоювати її в
парламенті.
 Микола КРУТИХ

До Дня журналіста

УКРАЇНИ
ПЕРА Справдешнім
ЗОЛОТІ
колегам
Світ вирує, мов несамовитий,
Ще й цунамі землю потряса,
Та квітує й родить в полі жито,
І бринить на колосі роса.
І біжить до отчого порогу
Мамина стежина в споришах,
І до слова правди, як до Бога,
Вічно спрагла тягнеться душа.
Як дитя, всміхається до сонця,
Ніби птаха, прагне висоти,
Слово те – у світ її віконце,
З правіків до вічності мости.
В ньому – її альфа і омега,
В ньому – меч, що розсіка пітьму,
Відшукай те слово, мій колего,
Щоб душа довірилась йому.
Відокрем зерно, відвій полову,
За терези маючи життя,
Знай, зійде лише вагоме слово,
А пусте залишиться сміттям.
Лише правда сходи дасть на ґрунті,
А якщо те слово – підла лжа,
Бути назавжди тобі банкрутом,
І не сподівайся на врожай.
…Гріє серце спогад про минуле,
Екскурс в нього – то бентежна мить,
Там ми досі є, хоч кажуть: «були»,
Звідти в’ється в сьогодення нить.
Там писали про сучасність повість,
На життя дивились не з котурн,
А така субстанція, як совість,
Була вище будь-яких цензур.
Імена зі шпальт не стерти наші,
Хоч бува по-різному в житті…
Славлю вас, а надто-що без фальші,
України пера золоті!
 Олександр УДОВИЧЕНКО
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Свято Дитинства депутат Верховної Ради зустрів з дітьми свого 129 округу. З самого ранку
солодощами та подарунками
Микола Жук вітав дітей Центрального району м. Миколаєва.
Після чого відправився до с. Костянтинівка Жовтневого району,
щоб привітати малечу та подякувати дорослим за підтримку
протягом усього року. В подарунок народний обранець привіз радіомікрофони для школи,
дітям – шоу-програму з мильними бульбашками та клоунами
і дав старт будівництву нового
дитячого майданчика для дітей
с. Костянтинівка.
– Даний населений пункт
знаходиться на території мого
округу, де я обирався як народний депутат, – говорить Микола

Голова Новомиколаївської сільської ради
Ніна Стогній привітала всіх і відзначила, що масові заходи
проводяться часто,
незважаючи на всі обставини, які сьогодні
відбуваються в країні, та на важке матеріальне становище
сільської ради. Частим гостем і правим
плечем у підтримці
є депутат Верховної
Ради Микола Жук.
– Микола Васильович дуже добре знайомий з нашими проблемами і завжди намагається
допомогти. Дитячий майданчик
у Костянтинівці – це чергова виконана обіцянка нашого депутата. Наразі продовжується вирішуватись питання з придбанням
музичної апаратури для Будинку
культури в с. Новомиколаївка, а
також будівництва в цьому ж селі
дитячого майданчика.

РОЗКЛАД МАГНІТНИХ БУР
НА ТИЖДЕНЬ (05.06-11.06)

Народний депутат України у День захисту дітей дав старт будівництву нового дитячого
майданчика в с. Костянтинівка Новомиколаївської сільської ради Жовтневого району.
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