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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ЮВІЛЕЇ 
 

   * Вітальна листівка* 

  Виконком Пісківського ТОВК, Пісківська ветеранська організація щиро вітають з 90 річним ювілеєм 

    Тиць Івана  Івановича 

Хай Вас люблять і шанують люди, 

Хай ясним і мирним кожен ранок буде, 

Хай серце не знає печалі й розлуки,  

Живіть у здоров’ї ще багато літ 

На радість родині та  друзям усім. 

Привітання з 90 річним ювілеєм 
 

18 березня відзначив свій 90-річний ювілей житель села 
Піски Тиць Іван Іванович.  З таким поважним ювілеєм 
Іван Івановича привітали помічник  старости Надія Стовба, 
фахівець з соціальної  роботи,  які побажали  міцного 
здоров’я, щастя, радості, затишку та тепла, Божого 
благословення, життєвого оптимізму, бадьорості духу та ще 
довгих років життя. До теплих слів привітання приєднався  
голова Пісківської ветеранської організації Микола Петляєв,  
який подякував за невтомну працю. 
   Привітати ювіляра прийшли всі троє синів та донька, деякі 
онуки. А в ювіляра 6 внуків, 4 правнуки та  1 праправнук.  
За святковим столом  було шумно, весело, всі згадували про 
минуле , обговорювали сьогоднішні   дні. Гості щиро вітали 
довгожителя квітами та подарунками. 
 Сам же іменинник радів гостям і дякував за увагу до нього 
та теплі слова привітання.  Іван Іванович зі сльозами на очах 
дякував, що не забули  про нього , що всі прийшли його 
привітати. Він із задоволенням  згадував  як після чотирьох 
років служби в армії повернувся до сім’ї  і почав працювати 
в колгоспі на гарбах, на комбайні, тракторі, а пізніше за 
станом здоров’я перейшов  на тваринницьку ферму,  звідки 
й пішов на відпочинок.  Тому  секретом його довголіття є 
праця. Саме завдяки цьому Бог і подарував йому щастя 
дожити до такого поважного віку. 

                                Надія СтоВБА 

КОЛИ ВИКОРИСТОВУВАТИ МЕДИЧНУ МАСКУ? 

Якщо ви здорові, маску пот рібно носити лише у 
випадку догляду за людиною з підозрою на 
інфекцію 

Надягайте маску, якщо кашляєте і чхаєте. 

  

  

                                        КОРОНАВІРУС: 
 

                    ЯК ЗАХИСТИТИ СЕБЕ ВІД         

        КОРОНАВІРУСУ  covid-19 
 

 

•  Мийте руки 20-40 секунд 

• Обробляйте дизенфекційними 
засобами 

• Не торкайтеся брудними руками 

очей, носа, та рота 

• Уникайте скупчень людей 

• Тримайте дистанцію в 1-1,5м 

• Дезинфікуйте особисті речі 
телефони,комп’ютери,окуляри,сто-

ли, сумки 

• Не вживайте сире м’ято та яйця 

•  

   ЩО РОБИТИ,ЯКЩО У ВС 
СИМПТОМИ ГРВІ? 

 

-ЗАЛИШАЙТЕСЯ ДОМА 

-НАМАГАЙТЕСЯ САМОІЗОЛЮВАТИСЯ 

-ЗАТЕЛЕФОНУЙТЕ СВОЄМУ СІМЕЙНОМУ 
ЛІКАРЕВІ 
                   АЛЕ: 

ЯКЩО У ВАС ТЕМПЕРАТУР ВИЩЕ №38* І ВАЖКО 
ДИХАТИ – ОДРАЗУ ТЕЛЕФОНУЙТЕ 103 ТА 
ВИКЛИКАЙТЕ ШВИДКУ 

 

 

         

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

ЦЦииккааллоо    ММииккооллаа  

  



Шановні, дорогі жінки 

Вітаємо вас  із святом 

8 Березня! 

Миру і сонця, світла і тепла, добра і радості 
Щирої любові й жіночого щастя, міцного здоров’я, 
домашнього затишку, достатку й сімейного 
благополуччя бажаємо вам від усього серця. 
                                Колектив Пісківського ТОВК  

А жінка в світ приходить для любові… 
      06 березня в Пісківській школі відбулося свято до 
Дня 8 Березня «А жінка в світ приходить для любові..!». 
Цей день по вінця був наповнений весняним, сонячним 
теплом, ніжними барвами квітів.   
    Сьогодні важко назвати хоча б одну сферу діяльності, 
де б не працювали жінки, як неможливо собі уявити будь-

яку професію без чарівних посмішок, дбайливих рук і 
небайдужих жіночих сердець. Дуже важко жити без 
лагідного маминого погляду і лагідних рук, які завжди 
втішать і заспокоять, без очей коханої жінки, які 
розуміють все, чим ти живеш, без голосу донечки, який 
дає наснагу і надію на майбутнє. 
       Учні школи подарували чудовий концерт. Своїми 
запальними танцями, піснями, вони вітали мам, бабусь, 
сестричок, учителів. У це прекрасне свято від усієї душі 
бажали любові, добра, успіхів. 

Заступник завідувача Пісківської філії  
Альона Луценко 

 

                                           *** Поради до часу     

                                   ПРИВАТ24 
 Радимо  не відвідувати відділення  та користуватися 
147 послугами.Перейти на дистанційне обслуговува-

ння 

                   ПРОПОНУЄМО: 
 

      КЕРУВАТИ ФІНАНСАМИ ЧЕРЕЗ ПРИВАТ 246: 
 

-надсилайте та отримуйте міжнародні переказна 

-переказуйте гроші на картки всіх банків України. 
 

     ОПЛАЧУВАТИ ПОСЛУГИ: 
 

  -комунальні платежі , рахунки мобільного та 
інтернету 

  - замовляйте товари 

  Їжа, вода, тощо 

  -здійснювати платежі за телефоном 3700. 
 

    ПЛАТИТИ БЕЗКОНТАКТНО: 

 

оплачувати покупки можна карткою або стартфоном, 
щоб не контактувати з готівкою та персоналом. 
   

 ***** 

         БО ТИ НА ЗЕМЛІ ЛЮДИНА 

Мені здається, що людина  - це  звання. І як кожне звання, воно 
передбачає високу відповідальність. Людяність – це добро, це 
чесність, це турбота про інших, це здатність прийти на 
допомогу. Тільки такою може бути справжня людина, такою, я 
вважаю, є наша листоноша   Світлана Бордовська. Ця людина 
робить добро не чекаючи  винагороди за це, робить від чистого 
серця, їй притаманна доброта – це те, без чого  не може обійтися 
в житті кожна людина.  
 Без цієї  професії важко уявити наше життя. Спеціальна освіта 
для професії листоноші не потрібна – було б лише бажання 
любити і поважати людей. 
Листоноша- це та трудівниця, яка безпосередньо налагоджує            

 

                                                                                                    

                            Журавлі принесли Вам весну шістдесяту 

 

     Самий  чудовий, золотий день народження у Василя 
Федоровича Новицького з села Піски. Йому всього лише 60! 
Це означає, що краща частина життя ще попереду. Цей час 
ти можеш присвятити собі і коханим людям, виконати свої 
давні бажання. 
   Біографія ювіляра, як-то кажуть, звичайна і не позначена 
надзвичайними подіями. Народився в селі Піски, змалечку батьки 
привчали до праці, без якої не уявляли свого селянського життя. 
Навчався в місцевій школі, після закінчення  школи  почав 
працювати в колгоспі, потім пішов служити у Збройні Сили 
колишнього СРСР. Звільнившись  у запас, продовжив працювати в 
колгоспі імені Шевченка механізатором, де й працює по 
теперішній час, лише назва змінилася - виробнича компанія 

«Прометей». Стажу  має  34 роки. Колеги по роботі говорять про 
нього лише хороші слова: справжній чоловік, вірний друг і 
наставник, відмінний й співрозмовник і просто гарна людина. 
  А самий надійний тил ювіляра – сім’я. Він дорожить сімейними 
узами, як навчали це робити його батьки.  Василь – це батько , який 
готовий прийти на допомогу, батько якого турботу відчувають 
сини, а їх у нього четверо, який готовий зрозуміти, пробачити. 
Його засмучують невдачі синів, радість  приносять успіхи. Він 
вважає, що сини не повинні ховатися за спину батьків, а віддати 
військовий обов’язок  перед українським народом, тому всі сини 
служили  в  Збройних Силах України, мають нагороди. Троє за 
покликом серця і душі, не вагаючись, стали на захист нашої країни, 
були учасниками  бойових дій у зоні АТО. Старший Ігор, середній 
Віталій та найменші, двійня Сергій та Олександр роз’їхалися з 
рідного дому, вони дякують батькові: « Спасибі тобі батько, за 
життя і за те, що завжди вселяв упевненість у кожного з нас! 
Спасибі за доброту, за справедливість». Василь з дружиною все 
життя працювали і  все життя  надавали допомогу дітям, які тепер 
всі працевлаштовані, мають свої сім’ї  і всі невістки  для них стали 
дочками.   
   Найбільш зворушливими і душевними для ювіляра слова від 
коханої дружини, яка говорить: «життя звело нас одного разу і ми 
вже прожили разом 39 років, ти кращий і  самий головний мій 
подарунок в житті. Стільки років минуло, а він залишається 
найдорожчим мені чоловіком, милим і красивим». 
 Понад усе Василь любить риболовлю та полювання, це його 
відпочинок, це стан душі. На річку  їздить в будь-яку пору року, 
риба та рибальство, полювання – є основною темою розмов: про 
надзвичайний улов, про наживки, про нові снасті. 
 Як не дивись, з якого боку, він чоловік іще нівроку, хоч за плечима 
шістдесят, як кажуть ,є ще порох в порохівницях. 
Ну а завершить усе це такою фразою хотілось, аби  гаряче серце ще 
довго без ремонту билось. 
      Хай здоров’я і щастя будуть з Вами у злагоді, сонця, неба,       
достатку і, звичайно любові!           Надія Стовба 

                                                                                                                 

                                                             

  стосунки з клієнтами, відкрита для спілкування, кмітлива та 
добродушна, тільки з таким рисами характеру можна працювати  
листоношею та любити свою роботу. Це все  про нашу листоношу 
Світлану, яка обслуговую двори села Піски та Костянтинівка. Вона 
не  тільки відповідальний та надійний працівник, а й любляча мати, 
хороша людина.   Часто звучать слова вдячності від пенсіонерів: « 
Хочемо сказати від чистого серця багато хороших слів про нашу 
листоношу Світлану Бордовську,  яка  завжди усміхнена, привітна, 
відповідально доставляє листи, газети, пенсії.  Як її виглядають 
люди! Завжди несе для них солодощі, печиво, інші товари і вони 
любов’ю віддячують їй за це». Всі говорять про Світлану теплі 
слова – і добра, і чуйна, і добросовісна. 
 Світлана встигає і на роботі,і по господарству, без якого в даний 
час не прожити і в  усьому цьому  її помічником  є люблячий син. 
Це робота для тих, хто любить і вміє спілкуватися, - впевнена 
Світлана. Коли приходиш із поштою, багато людей, особливо 
похилого віку, хочуть поговорити, розповісти про свої справи. 
Іноді просять принести різні товари, прийняти комунальні платежі.  
Так і працюється. 
 В ці березневі теплі дні хочеться привітати Світлану з жіночим 
святом і побажати їй  саме жіночого Щастя. 

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



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 


