
 

 

 

 

 

 

 

Бюлетень  про  життя  територіальної  громади,  започаткована  

Пісківською  сільською  радою  відповідно  рішення  виконкому  № 

2  від  22  липня 2011 року 
 

                                    Березень  2019  року 
 

 

 

 

  

Концерт до Міжнародного 

жіночого Дня 8 Березня 
З початком 

березня приходить 

весна, а разом із 

нею і свято всіх 

жінок. До цього 

свята працівники 

Пісківського СБК і 

аматори художньої 

самодіяльності  

підготували та провели концерт для жителів села, 

який відбувся 8 березня 2019 року в приміщенні 

Будинку культури. 

Всіх жінок привітав зі святом тимчасово 

виконуючий обов’язки старости села Халабуда 

Олександр Васильович. В святковому концерті 

прозвучали гарні нові пісні у виконанні Тетяни 

Пластун, Тетяни Дробко, Світлани Петрук, Олени 

Зайченко, Альони Петрук. 

Анастасія Курієцька, сестри 

Хоменко, Роман 

продемонстрували 

сатиричну сценку та 

запальні танці, які весело 

сприймали глядачі. 

Прозвучали в програмі і 

веселі гуморески, і гарні 

поетичні слова у виконанні 

художнього керівника Любові Колодзей та 

ведучої Анни Хмель. Продовжився вечір 

святковою дискотекою. 

 

Пісківський ЗДО «Краплинка». 

Прийшла Весна. 
Прийшла весна і принесла нам чудове свято всіх 

жінок – 8 Березня. 

Вже стало традицією 

в нашому садочку 

проводити саме 

родинне свято, пошановуючи і маму , і тата, і 

бабусю з дідусем. Вцей день  

 

 

 

 

прозвучало багато пісень, малята розповідали 

гарні вірші, весело гралися в ігри  «Зав’яжи 

бабусі хустину» та « Дочки- матері», під час Якої 

діти годували своїх мам кашею. Всім присутнім 

сподобались таночки «А я возьму у  

мами буси». Які виконали дівчата, та  « А ми 

удвох в одне дівча закохані» в виконанні старшої 

групи, зачарував всіх танок з тканиною «Весняні 

фантазії». Також діти запрсили на танок всіх мам 

та подарували подаруночки, які виготовили 

своїми руками. Свято прйшло в затишній, 

доброзичливій атмосфері. 

 
Село Піски відзначило 75-річницю  

визволення 
  У день 75-річниці  визволення України та 

с.Піски  від нацизму в другій світовій війні жителі 

громади , дітки шкільного віку з вчителями, 

закладу дошкільної освіти з вихователями 

прийшли на урочистий мітинг-реквієм та 

покладання квітів, який був проведений біля 

меморіалу загиблим воїнам-захисникам. 
    Мітинг розпочався урочистими словами 

художнього-керівника будинку культури 

Л.Колодзей  з нагоди пам’ятної дати. 

Тимчасово виконуючий обов’язки старости  

О.Халабуда  передав найкращі побажання з 

приводу річниці визволеня України та 

с.Піски жити у мирі, бути щасливими та 

здоровими на рідній землі, також Олександр 

Васильович привітав учасника АТО Ліньова 

В.В. та вручив відзнаку від Президента 

України. 

   Діти поклали квіти до підніжжя солдату. 

Закінчився мітинг словами завідуючої сільської 

бібліотеки Т.Зінько з вірою в майбутнє нашої 

України, для наших дітей, в якому немає місця 

нацизму. 

 
Велике служіння на благо людей 

 

 В переддень жіночого свята, хочеться розповісти 

про жительку села Піски, жінку благородної 

 

 

 

 
                                   

Там, де Інгул тихо воду несе, 

Де ніжно шепочуть тополі, берізки, 

Розкинулось світле і ніжне село, 

Найкраще у світі, село моє  Піски. 

ЦЦииккааллоо    ММииккооллаа  

  

  

  

 



професії, яка десятиліттями стояла, стоїть на варті 

недуг і болю, працюючи, подеколи, без вихідних. 

   Юрчик Зінаїда 

Петрівна - сестра 

медична  

Пісківської 

територіальної 

громади, праця якої 

складна і 

відповідальна. Від 

кваліфікації  до 

професіоналізму, найгуманнішої у світі професії, 

від якої залежить здоров’я людей, пройшла шлях 

довжиною в 43 роки. 

  Свою трудову діяльність медика почала ще в 

м.Очаків, а  з 1980 року почала  працювати  в 

Пісківському фельдшерському пункті с.Піски , 

куди молода дівчина приїхала в 1979 році. 

Вийшла заміж за піщана так і залишилася на все 

життя. Де б вона не  була, її поважають, бо від 

природи вона добра,чуйна і порядна людина. 

Завжди готова дати слушну пораду, допомогти в 

скрутну хвилину. А ще Зіна – чудова господиня, в 

її хаті завжди пахне хлібом та смачними 

стравами, дбайлива дружина, мати та бабуся з 

великої букви. 

  У медицини немає випадкових співробітників і 

це теж про Зінаїду Петрівну. Дякуючи їй, яка 

вірна своїй професії, багато жителів набули 

впевненості у завтрашньому  дні, знову відчули 

радість життя. За вагомий внесок в благо-  родну 

професію - має нагороди, подяки. 

А кажуть, що в лікаря чиста робота, 

Тут білі халати, стерильні бинти… 

А в неї – покликання є і охота, 

Бажання від лиха нас берегти. 

      Бо стільки тут болю, що не розказати, 

      Страждань і пекельної муки в очах. 

      А лікар готовий іти й рятувати, 

      Загоїти рани, розвіяти страх. 

Спасибі за добрі і мудрії руки, душевне тепло, 

Бо в світі від цього зникають розлуки. 

Дай бог, щоб розлук тих ще менше було. 

       Шановна Зінаїдо Петрівно, прийміть 

найщиріші  вітання зі святом весни, жінки і миру,  

бажаємо міцного здоров’я на многії та  щасливі 

літа. 

 Прийміть слова вдячності за Вашу самовіддану 

працю, гуманізм, високий  професіоналізм та 

компетентність, адже медичний працівник завжди 

був і залишається затребуваним, необхідним від 

народження і на все життя. 

 

У вінок Кобзареві… 

 
На початку березня 2019 року   в Пісківській  

філій І-ІІ ст.були проведені дні вшанування 

пам’яті національного генія, народного поета 

України Тараса Григоровича Шевченка. З 

метою поглиблення знань учнів та вияву 

поваги і любові до Кобзаревого слова 

відбулася низка різноманітних  заходів. 

Розпочалися урочистості з лінійки «Тарас 

Шевченко – України син», яку підготували 

учні 5-9-х класів під керівництвом учителя 

української мови і літератури Новицької Л.О.  

На уроках української мови вчителі провели 

«Хвилинки Кобзаря», наповнивши змісту 

років величними словами  Тараса 

Григоровича. 

Для всіх учнів школи було 

проведено театралізовану літературно-

музичну композицію «І став для нас він 

світочем в віках!», підготовлена учителем 

української мови і літератури Луценко 

А.М., яка  допомогла школярам пізнати 

соціальні, політичні, життєві ідеали великого 

поета. Урочисто прозвучали фінальні слова 

заходу – вірш В.Симоненка: 

У росяні вінки заплетені суцвіття 

До ні гтобі, титане, кладемо.  

Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття. 

Тебе своїм сучасником звемо. 

Минуло 205 роки від дня народження Т.Г. 

Шевченка, але й сьогодні його слово живе 

між нами. Свідченням цього став шкільний 

конкурс  читців-декламаторів «Вінок 

Шевченко віс плітаємо із віршів», проведений 

учителями української мови і літератури 

КурасоюТ.Я. та                          Новицькою 

Л.О.  Читання поезій  Т.Г. Шевченка  

викликало жваве зацікавлення серед  учнів 3-

4 класів, яких підготували учителі 

початкових класів Храмцова О.В. та Олійник 

Н.М..  

Змінюються часи, але незмінним, 

невичерпним і, по суті, не до кінця  

прочитаним і розгаданим  залишається сам Т. 

Шевченко. І вистачить його, поза всяким 

сумнівом, ще на багато-багатопоколінь –  

допоки житиме український народ, допоки 

буде жити наша Україна! 

Ми впевнені, що ці та інші заходи, які 

відбулися в школі, допоможуть молодому 

поколінню зрозуміти та усвідомити 

неоціненний вклад Тараса Шевченка в 

зародження та розвиток української культури, 

мови, нашої державності.  І ще раз 

переконатися, що 

Поезія Шевченка – це вогник, 

 схожий на полум’я свічки, 

 що запалює душу людини… 

 

 

Т.в.о старости с.Піски, с.Костянтинівка  

О.Халабуда 

 

З повагою і вірою в краще майбутнє. 


