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   роки, згадує весело про женихів, про залицяння. Зараз 
Марія Варфоломіївна  не встає після того, як упала. Жінка 
все життя працювала та займалася родиною, своїми синами, 
з якими часом було «воювати» тяжко. Нині столітня жінка 
проживає з сином Василем та прекрасною невісткою 
Марією, яка весь час опікується старенькою матір’ю, хоч  і  
її часто здоров’я підводить.   Вона завжди посадить на візок  
матір, повозить по вулиці, завжди  принесе лакомства, 
завжди постіль чиста, свіжа, в кімнаті тепло, затишно. За це 
їй низький уклін. 
 Та онуки, правнуки не забуваюь  про бабусю, приїздять до 
неї з подарунками.  
З нагоди 100-літнього ювілею  вся наша громада від душі 
щиро і сердечно вітає  Марію Варфоломіївну. Щиро 
бажаємо міцного здоров’я,тепла, родинного затишку, щоб  
Вас зігрівало тепло рідних і близьких  ще не один рік. 
                                                                 

                                                         Надія Стовба *** 

 

Провів   прийом начальник бюро правової  допомоги   
 21 лютого 2020року в приміщенні ТОВК провів  прийом 
начальник Баштанського бюро правової допомоги О.Зубков. 
Громадяни, які звернулися, отримали консультації з 
проблемних для них питань. Також О.Зубков коротко 
зупинився на питаннях: що таке безоплатна первинна 
правова  допомога , кому надається ця допомога. Ознайомив 
які види правових послуг:-надання правової інформації, яку 
запитує клієнт; 
-надання консультації і роз’ясненьіз правових питань, які 
виникли в  життєвих обставинах клієнта; 
-складення заяв,скарг та інших документів правового 
характеру; 
-надання допомоги в забезпеченні доступу особи до 
вторинної правової допомоги. 
Начальник бюро залишив буклети для населення та 
повідомив, що бюро надання правової допомоги  за 
адресою: м.Баштанка вул.Баштанської  республіки,41А   
тел.(2-71-52)    

 

  *** 

Вісті зі школи. 
  Герої не вмирають 

"Герої не вмирають" - перше, про що думає кожен, 
згадуючи Героїв Небесної Сотні. 

20 лютого з метою гідного вшанування подвигу 
Героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя під час 
Революції гідності, захищаючи ідеали демократії, 
відстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє 
України, у Пісківській школі вчителькою історії Ларисою 
Кравченко була проведена година пам’яті  «Зима, що нас 
змінила» для учнів 5 - 9 класів. 

 Учнівський та педагогічний колективи вшанували  .   

  
ВІСТІ ГРОМАДИ  

  

Вона прожила ціле століття 
22 лютого святкуватиме свій мудрий та поважний життєвий 
ювілей – 100-ліття  від дня народження – прекрасна жінка  
трудівниця, жителька села Піски  - Марія Варфоломіївна 
Кривокульська. Багато довелося пережити цій  жінці на своєму 
довгому життєвому шляху, проте вона  не втратила найкращих 
людських якостей, залишається доброю, щирою, позитивною, 
має гарний  вигляд , «красуня». Вона є гарним прикладом для 
свого сина Василя, п’яти  онуків,  дев’яти правнуків  та 
праправнука. 
  Народилася Марія Варфоломіївна в селі Соколівка на 
Тернопільщині  в селянській багатодітній  сім’ї, у неї було  два 
брата та три сестри, на жаль, вже всі померли. Навчалася в 
школі в іншому селі, проживала , як вона говорить,в багатій 
сім’ї, вчилася та доглядала за дітьми. Дуже сумувала за 

домівкою, каже: « вийду на вулицю і дивлюся в сторону, де 
рідне  село, думаю, хоч би горобці зі свого села прилетіли». 
Закінчила 7 класів. 
В 16 років вийшла заміж за Кривокульського Касяна. В 1943 
році родився син Гриша, а в 1944 році чоловіка заслали в Сибір.  
Жилося  тяжко, а в сорок шостому році відправили в заслання 
всю сім’ю, навіть 82-річного батька, який прожив там недовго. 
Молода Марія з сином та батьками проживали в холодних 
бараках, працювала по дві зміни на шахті. І щоб врятувати 
маленького    синочка від холоду та голоду вона  відповіла на 
залицяння місцевого  хлопця Олексія і пішла до нього жити. 
Щоб врятуватися від шахти, від частих завалів у ній , від тяжкої 
праці – завагітніла і народила в 1950 році сина Віталія. 
Чоловік Касян все розшукував свою сім’ї  і знайшов. Написав 
листа, як добратися до нього  і Марія з двома дітками шість 
суток пливли пароплавом, тоді автобусом, машинами добралася 
в село Усть Нера Оймяконського району в Якутії.  Чоловік 
відносився до її сина  з повагою, не образив, все розумів, тому 
що кохав дружину. В 1957  році народився ще  один син  
Василь, який єдиний живий, і з ним проживає Марія 
Варфоломіївна в даний час. Жили, працювали, вже була 
побудована своя хатина там на чужині, гроші заробляли  хороші 
і коли появилася можливість поїхати на Україну, зразу ж 
поїхали на Миколаївщину, де вже жив брат Петро з сім’єю. 
В 1960 році побудували свою домівку.  Марія як почала 
працювати в колгоспі на полі, сапала буряки, варила обіди 
механізаторам, так і пропрацювала до пенсії. Касян був 
чоботарем, помер в 1987 році. 
   Довгожителька має хорошу пам’ять про тяжкі прожиті   
роки, згадує весело про женихів, про залицяння. Зараз Марія 
Варфоломіївна  не встає після того, як упала. Жінка все життя 
працювала та займалася родиною, своїми синами, з якими часом 
було «воювати» тяжко. Нині столітня жінка проживає з сином 
Василем та прекрасною невісткою Марією, яка весь час 
опікується старенькою матір’ю, хоч  і  її часто здоров’я 
підводить . 

         

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

ЦЦииккааллоо    ММииккооллаа  

  



  

 

  

 

 

 

 

 подвиг героїв Небесної Сотні хвилиною мовчання.    

Захоплюючі відеоролики залишили сльози на очах 
дорослих та дітей. «Їх назвали «небесною сотнею» тому, 
що вони загинули за правду, свободу, незалежність своєї 
держави і ціною жертовності показали, що наш 
український дух є незламним, а народ – нескореним. Ми 
змінилися самі і змінили країну. І нехай там, на небі, вони 
усміхнуться разом з нами. Слава Україні — Героям слава, 
Слава Героям Майдану», — ці слова лейтмотивом 
прозвучали на заході. Поіменно згадали героїв, які 
загинули на Майдані Незалежності.  

 

Альона Луценко 

заступник завідувача з НВР 

 

  

День Святого Валентина 

   14 лютого-  День Святого Валентина- день, коли люди 
відкрито говорять про найпрекрасніше у світі почуття – по 
кохання. Сьогодні можна приділити більше уваги, 
потурбуватися про близьких та друзів… 

  Рано- ранесенько всі вітали одне одного валентинками та 
теплими словами. День продовжився святковим дійством, « 
Солодке серце», яке підготували педагог-організатор 
Руслана Костенюк разом із класоводами та класними 
керівниками.Святий Валентин подарував всім учасникам 
чарівні сердечка. Різноманітні конкурси, веселі забави, 
чарівні танці, мелодійні пісні створили атмосферу радості й 
тепла. 

             

    

 

                      День Соборності України 

     Державне  свято День Соборності України учні Пісківської 
філії відзначили урочисто та патріотично. Для школярів 5-9 

класів були проведені тематичні уроки національно- 

патріотичного спрямування: « Єднання заради Незалежності»,  
« Соборна мати Україна – одна на всіх, як оберіг». До школи 
на свято завітали працівники сільського Будинку культури з  
літературно- музичною композицією « Україна – Єдина!». Під 
час свята діти згадали важливі моменти історичного минулого. 
У шкільному коридорі була оформлена книжкова тематична 
виставка літератури « Соборна Україна», бібліотекарем 
Тетяною Карпенко. 
      З учнями 3 та 4 класів педагог- організатор Костенюк 
Руслана провела патріотичну гру « Жовто- синя палітра», учні 
із великим задоволенням виконували цікаві інтерактивні 
вправи. 
      День Соборності – це нагадування про те, що сила нашої 
держави не тільки в єдності українських земель, але і в єдності 
наших сердець. 

 

                                                                               Альона Луценко 

                                                            заступник завідувача з НВР 

    

                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    «З повагою та вірою в каще майбутнє» т. в. о. старости села               
Піски та Костянтинівки   Халабуда О. 

 

 

 


