ЗА ЧЕРВЕНЬ 2019 РОКУ
ПО НОВОЄГОРІВСЬКОМУ
ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ ОРГАНУ
Піратські пригоди у Новоєгорівці до Дня захисту дітей!

Весела піратська пригода : Новоєгорівський СБК в партнерстві з сільською бібліотекою
організували для місцевих дітлахів справжні веселі піратські випробування«Мені здається, що одна з
найбільших удач у житті людини - щасливе дитинство» Агата Крісті.
1 червня традиційно на площі біля будинку культури людно та шумно. Адже саме найгрізніший
пірат семи морів Капітан Джон Блат вирішив організувати справжню піратську гулянку .Пірати
зібралися в цьому місці недарма, адже дізналися, що у місцевих дітлахів справжнє свято - День
захисту дітей. Тож і вирішили організувати для них “бойове хрещення” та виховати собі справжнє
поповнення - нове покоління лютих піратів, які не будуть поступатися своєю хоробрістю та
мужністю самому головному Пірату.
Свято вирішили зробити в дуже оригінальному вигляді,все трималось у великому секреті. Для тих
хто гарно себе вів, хто гарно вчився та хоче гарно відпочити ця «Весела піратська пригода Капітана
Джона Блата ». Спраглі до пригод та блискучих піастрів морські дияволи взялися за маленьких
новоєгорівців. Тож на території розгорілися справжні баталії.Найвойовничіші та запекліші пірати
набрали до своїх команд поповнення та почали «запеклі бої».Це цілий комплекс заходів, які
розміщені на багатьох локаціях.« Секрет у тому, що правила нашої пригоди будуть постійно
змінюватися - це стиль життя піратів. А головний сюрприз чекатиме вас хоробрі пірати в кінці,ми
повинні знайти цей загадковий острів Скарбів «-наголосив грізний Пірат
Всі пірати люблять шукати скарби, тому фінальний конкурс піратської пригоди - «Пошук скарбів».
Не обійшлося й без розваг, адже що то за пірати які можуть обійтися без гулянок та звісно ж
справжніх трофеїв Під час заходу діти змагалися в різноманітних конкурсах: відгадували загадки,
демонстрували спритність,була і піратська дискотека .Аніматорами свята були працівники закладу
культури Володимир Заболотній,Надія Коломецова,бібліотекар - Марина Даценюк
Тож задоволеними залишилися всі без винятку. Особливо батьки дітей у яких залишилися тільки
найкращі емоції від організованого заходу.

Сільський бібліотекар Марина Даценюк

14 червня 2019 року в Новоєгорівському БК відбулося «СВЯТО ТАНЦЮ»
,запрошено було всіх бажаючих насолодитися мистецтвом танцю. Присутні
були- вельмишановні гості з м.Баштанки директор відділу освіти зі своїм
коллективом та громадяни нашого села Новоєгорівка.
Святкова программа пройшла на високому рівні , кожен присутній в залі
отримав массу задоволення. Староста Світлана Чухаренко подякувала від
усієї громади та від себе особисто директору БК Фігурі Л.В. та всім задіяним
до участі в святковій програмі.Святкова программа закінчилася бурхливими
оплесками!!!

Сільський бібліотекар Марина Даценюк
*************************************************************************************************************************************

Шановні жителі нашої громади і не тільки
Запрошуємо Вас 21 червня 2019 року на благодійний концерт
«Твори добро» добро починається з тебе, подаруй надію
на життя Оксані Вербі . Ми розраховуємо на Вашу
підтримку. На Вас чекає концерт , караоке , також у нас
буде гарна фото зона. Навіть невелика ваша допомога
надзвичайно важлива. Давайте на власному прикладі
доведемо що мрії збуваються що ми єдині ,
що ми разом.

Директор БК Лариса Фігура

З повагою староста Світлана Чухаренко

ОГОЛОШЕННЯ!

Шановні жителі села!

Будь ласка, підтримуйте в чистоті територію, на якій ми з вами
проживаємо, вчасно прибирайте її, косіть траву та не смітіть самі і не
дозволяйте це робити іншим.
Ми заслуговуємо на те, аби жити в чистоті. Порядки за нас ніхто не
наведе.
До тих, хто забруднює територію, будуть застосовані штрафні
санкції.
Новоєгорівський територіальний орган
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