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9 Травня 2020 року 

Шановні ветерани,  земляки, жителі громади 
           
       Ця дата є для нас найсвітлішою і найдорожчою датою, в якій воєдино злилися почуття неймовірної гіркоти і болю, 
а також безмежної радості і гордості за свій великий народ. Ми низько схиляємо голови перед світлою пам'яттю тих, 
хто, нехтуючи смерть, зупинив фашистську навалу ціною власного життя, складаємо глибоку шану всім, хто виборював 

перемогу в жорстоких боях і самовіддано трудився в тилу. 
        Від імені Пісківського ТОВК сердечно вітаємо ветеранів-фронтовиків, працівників тилу, всіх жителів наших сіл з 
великим і світлим святом Перемоги! 
       Бажаємо вам, дорогі наші ветерани, бадьорості духу, міцного здоров’я, оптимізму та активного довголіття! Нехай у 

ваших родинах панує злагода, оселі повняться достатком, а всі теплі слова і побажання, які ви почуєте в ці дні, додають 

сил і душевного спокою! З святом! 
 
 

 

                                           

  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

  В пам’ятний  день 
Перемоги  відвідали з 
тортом та цукерками  
пенсіонерку, дитину 
війни, жительку села 
Костянтинівка Савенко 
Марію Василівну, яка 
завжди зі сльозами на   
очах зустрічає день 
Перемоги. В 1941 році 
вона разом з братами та 
матір’ю  бігли  за 
кургоном  аж за село,  в 
якому везли чоловіків 
на війну. Пам’ятає, що в 
батька на плечах висів 

рюкзак. Більше діти його не бачили, десь  похований, як 
невідомий. 
 Марія Василівна завжди з радістю нас чекає, пригощає , 
роздає пакунки з  печивом, цукерками, пиріжками та 
обов’язково крашанкою,  « за батька, щоб пом’янули» каже .  
  Довго були в Марії Василівни , вона згадувала ті страшні 
роки, розповідала про тяжке дитинство, та й все життя. 
Проживає одна,  немає вже  давно сина та чоловіка.   Але 
життя продовжується, тому згадували і сміялися. Залишали  
домівку з хорошим настроєм. 
                                                                            Надія Стовба 

 

   

  

  

Незабутня весна 1945-го 

    Проходять роки, і все далі від нас  незабутня весна 
1945-го. Саме з тієї весни  9 травня є для нас 
найсвітлішою і найдорожчою датою, в якій воєдино 
злилися почуття неймовірної гіркоти і болю, а також  

безмежної радості і 
гордості за свій 
великий народ,  за 
наших односельчан. 
   Ми 75 років низько 
схиляємо голови 
перед світлою 
пам’яттю тих,  хто 
нехтуючи смерть, 
зупинив війну ціною 
власного життя.  Але 
в цьому році  
вшанували пам’ять 

загиблих воїнів у Другій світовій війні наодинці. Жителі  
громади приходили  до могили воїнів не в визначений 
час, а цілий день кожен окремо, покладаючи квіти  , 
схиливши голови перед  пам’яттю своїх  батьків, дідів, 
братів. 
 8 травня в День пам’яті і примирення  ввечері були 
запалені свічки і покладені квіти. 

 

Там, де Інгул тихо воду несе, 
Де ніжно шепочуть тополі, берізки, 
Розкинулось світле і ніжне село, 
Найкраще у світі, село моє  Піски. 

ЦЦииккааллоо    ММииккооллаа  

  



     

        

                      УВАГА!!! 
КОРОНАВІРУС! 
Зміцнюйте імунітет та 
слідкуйте за самопочуттям 
Повноцінне харчування, здоровий сон, фізичні 
вправи та водний баланс організму 

 За перших симптомів 
звертайтеся до лікаря 

 У разі появи перших симптомів ГРВІ невідкладно 

зверніться до свого сімейного лікаря. 

 Мийте часто руки з милом 
упродовж 20-ти секунд 

 Або користуйтесь антисептиком, вміст спирту в 

якому не повинен бути менше 60-80% 

 Уникайте контакту з 
людьми із симптомами ГРВІ 

 З тими, хто має симптоми застуди. Мінімальна 

дистанція — 1,5 метра. 

 Уникайте дотиків до свого 
обличчя 

 Не торкайтеся брудними руками своїх очей, носа 

та рота. 

 Термічно обробляйте 
продукти 

 Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти та яйця. 

За даними Центру громадського здоров’я,  в Україні 

20148 лабораторно підтверджених випадків COVID -

19, з них 588 летальних, 6585 пацієнтів 

одужало. Загалом захворіли 1434 дитини та 3907 

медиків.  Миколаївська область – 277 випадків.  

 

 «  З повагою та вірою в краще майбутнє» Т.в.о.старости   

   
   

               За плечима 87 років 

   
     В ці  прекрасні, весняні дні привітали поважного 
пенсіонера, жителя нашого села  вже  десять років – 

Дячину Каленика Івановича, якому виповнилося 87 

років.  Він все своє життя прожив з сім’єю в селі 
Плющівка. 
 «Разом в радості і в горі, доки смерть не розлучить…» 50 

років прожили в 
парі Каленик 
Іванович зі своєю 
Надією 
Григорівною. На 
жаль останні 5 
років ця присяга 
стала 
випробуванням  
для нього. У 
затишний двір  
увірвалася 
хвороба,  вона 
зробила 
безпомічною його 
дружину Надію, 
спочатку 

відібравши руки, тоді ноги, а згодом й зовсім прикувала 
до ліжка. Та Каленика Івановича це не злякало. Навпаки, 
додало сил боротися за кожен світлий ранок у житті 
дорогої Наді, яка не підпускала до себе, щоб доглядали за 
нею, навіть дочок. Лише  Він.  Своєю любов’ю він склав 
екзамен на людяність і вірність. 
   Коли залишився один, приїхав в село Піски до своїх 
дітей. Прижився з усіма людьми, сусідами,  наче жив тут 
все життя. Каленик Іванович – щира й проста, приємна 

людина, справжній 
християнин.  Він 
живе, щоб нікого 
не образити, щоб 
всі були 
задоволені, щоб 
все було добре, як 
він каже.  Ця 
людина любить 
дітей, онуків, 
правнуків, любить, 
щоб всі збиралися 
за столом,  а голос 
який, любить 
співати разом з 
дітьми. 
 Найголовніше в 

житті кожного з нас - здоров’я, то ж ми бажаємо, щоб Ви 
Каленик Іванович і Ваші діти завжди були здорові. Решта 
все додасться, адже все залежить лише від Вас.  
 Нехай Господь оберігає Вас від негараздів, а Матінка 
Божа буде Вашою помічницею в усіх справах на многії  
літа. З Днем народження! 
                                                    Надія Стовба 

   

 

         



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 


