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Престольный
праздник в селе
Капустино

Сильные духом в кругу друзей
Их называют
людьми с функциональными ограничениями, или попросту
инвалидами. Хотя,
как по мне, скорее
их надо бы отнести
к сильным духом и
жизнерадостным людям. У них столько
силы воли и желания
жить, что любому из
нас надо бы поучиться. Они не ленятся
собираться вместе, в
отличие от нас, вечно
занятых. Они выезжают на семинары,
обмениваются информацией, реализуют себя в творчестве и
стараются быть в курсе всех событий как
общегородских, так и
всеукраинских. Вот и
последняя их встреча
в осеннем парке в кругу друзей и
под гитару – прямое доказательство вышесказанного.
Конечно же, их помощники
всегда рядом с ними – это близкие и работники соцуправления. Они им подставляют свое
плечо и стараются, чтобы те
не чувствовали себя обделенными или забытыми. Кстати,
вот такие встречи на природе
под открытым небом уже стали
традиционными. В управлении
социальной защиты говорят,
что именно такие мероприятия
дают возможность еще больше
сплотиться и получить хороший
заряд бодрости.

В этом году это уже третья
встреча друзей. Сейчас они рассказывали о своих достижениях
и новых впечатлениях. Алиса
Гинкул недавно побывала на
Всеукраинской фотовыставке
«Незламні», которая проходила
в киевском музее имени Тараса Шевченко. Суть ее в том, что
украинские знаменитости поддержали людей в инвалидных
креслах и сделали памятное
фото. Алисе удалось побывать
на этом мероприятии, получив
заблаговременно такую возможность. Главной целью выставки,
как рассказала девушка, стало
привлечение внимания обще-

ственности к людям с ограниченными возможностями.
Поделился своими впечатлениями и руководитель ОО «Прометей» Олег Шемчук, который в этом сезоне побывал
на нескольких семинарах, где
рассматривался вопрос предоставления санаторных услуг инвалидам-спинальникам. Вместе с
ним путешествовала и Виолетта
Кочешвилли. Ей, кстати, удалось еще в этом году побывать в
Миргороде.
Надо сказать, что, несмотря
на трудности, которых у ребят
предостаточно, они выглядят
вполне счастливыми и успешны-

ми людьми. К сожалению, в этом году Олегу
Шемчуку не удалось
собрать своих друзей на традиционных
«Бугских порогах», но
в управлении соцзащиты пообещали помочь к весне провести
это мероприятие.
И возвращаясь к
событию в парке. Ребята в этот день успели еще посоревноваться, спеть песни под
гитару и собраться за
праздничным столом
в уютной кафешке на
набережной, любезно предоставленной
местным предпринимателем Валентиной.
День выдался поистине насыщенным и
по-дружески теплым.
И самое важное, в который раз
было продемонстрировано,
что инвалиды такие же люди,
как и мы все.
Очень хочется выразить
огромную благодарность организаторам акции – работникам Первомайского терцентра
для инвалидов и пожилых людей Анатолию Халковскому и
Ольге Лепской и начальнику
соцуправления Ольге Колесниченко, которые помогают инвалидам преодолевать границы
и рамки прижившихся стереотипов, невзирая ни на какие
обстоятельства.
 Наталия КЛИМЕНКО

ГРУШІВЦІ – 260 РОКІВ
Не встигли відгриміти святкування у Первомайську, як підхопила цю урочисту нотку і Грушівська
сільська рада. Цього року мальовничому населеному пункту Грушівка виповнилося 260! Так співпало,
що День народження села поєднався відразу ще з двома святами
– Різдвом Пресвятої Богородиці та
Міжнародним днем миру. Тож символічність цього свята збільшилась
утричі.
Для довідки. Село Грушівка, що
на Первомайщині, розташувалося
на березі Південного Бугу і є своєрідною відправною точкою для подорожі по національному ландшафтному парку «Бузький Гард». Високі
кам’яні береги Південного Бугу утворюють неповторну атмосферу
гірського оазису серед безмежного
українського степу. Природа тут
дивує гостей своїми унікальними
творіннями – каньйонами та порогами. До Грушівки приїжджають
не просто відпочити, а зайнятися

від спуску бурхливими високогірними річками. Тут сплавляються на
байдарках і на рафтах. Цю природну водну трасу облюбували професійні спортсмени для проведення
різних змагань. А ландшафтний парк
став притулком для майже 50 видів плазунів і комах, занесених до

активним туризмом і спортом. На
високих скелястих схилах каньйону
проводять свої тренування альпіністи. Порожиста й бурхлива річка
манить до себе любителів водного
екстриму. Водний слалом порогами
Південного Бугу нічим не поступається емоційністю та враженнями

В селе Капустино 30 сентября состоялся
престольный праздник. Заранее работниками «Золотого Колоса» был выполнен на
территории Капустинской церкви текущий
ремонт бассейна, наведен порядок. Литургию и церковные церемонии провёл протоиерей отец Виктор: благословил прихожан
на благие дела, рассказал о своем недавнем
паломничестве в Иерусалим во главе николаевской делегации, многие прихожане получили от отца Валерия подарки, привезенные со священной земли. Поздравил также
отец Виктор с Днем рождения Иванову Надежду, поблагодарил за ту помощь, которую она оказывает.
Надежда Валериевна поздравила людей
с престольным праздником: «Крепкого вам
здоровья, почитание Божьего закона даёт
вам цель в жизни, дарите любовь и делитесь тем, что у вас есть, с ближними».
Прошу выразить глубокую благодарность директору элитсемхоза «Золотой
Колос» Ивановой Надежде Валериевне
за постоянную помощь, которую она нам
великодушно оказывает.
А так же за праздник, который
организовали для людей 27 сентября.
Большое Вам спасибо!
Городской территориальный
центр соцобслуживания,
Садовая Н.А.
Выражаем благодарность Надежде
Валериевне Ивановой, директору ООО
«Золотой Колос», за постоянную помощь, внимание и заботу, которую она
оказывает людям с ограниченными
возможностями.
Желаем Вам здоровья, стабильности
и процветания.
Организация инвалидов
Центрального р-на, Лиляк А.Ф.

Червоної книги. У прибережній смузі
водиться близько 180 видів птахів.
Багатий і рослинний світ парку. Та
найбільшим багатством Грушівки
є його талановиті та працьовиті
люди, які забезпечують успіх і процвітання рідного села.
Відсвяткувати День рідного села
прийшли усі – від мала до велика.
Сільський голова Віктор Багнюк
привітав односельців з нагоди
260-ї річниці від заснування Грушівки та зазначив, що сьогоднішнє
процвітання села – це натхненний
труд його жителів. Слова подяки
грушівській громаді звучали й від
голови ФГ «Сатурн» А. Біднарика,
секретаря сільської ради Н. Лебеденко, заступника командира в/ч
майора медичної служби І. Шатіло, настоятеля грушівської церкви
Різдва Пресвятої Богородиці отця
Георгія та волонтерської організації «Ніхто крім нас». Уcі промовці
побажали жителям села процвітання, добробуту та мирного неба.
Теплими словами вдячності згадали найстарішу жительку села
Зінаїду Тумку, яка готується святкувати 96-й день народження. Не

ПОГОДА НА ТИЖДЕНЬ

оминули увагою й наймолодшу
жительку, яка народилась у родині
Унгуряну. На їхню адресу лунали
щирі слова, мелодійні пісні та було
вручено невеличкі подарунки.
Цього дня особливу повагу та
шану висловлювали й землякам
– захисникам України, учасникам
АТО: П. Мельнику, С. Допілці, В. Коробці, О. Шаюку, О. Салагору,
А. Бабошці, Г. Крушельницькому,
М. Маркову, О. Мігді, С. Хрипливому, С. Ілляшенку, Д. Коваленку, М. Касьяненку та І. Климу. Від
земляків вони отримали подяки та
квіти, а головне – незабутню вдячність українського народу за мирне
життя, сонячне небо та сміх наших
дітей.
Художні колективи району порадували селян піснями, віршами
та творчими номерами художньої
самодіяльності. Проте родзинкою
свята стали виступи аматорського
гурту «Грушівський велосипедний
батальйон» та членів літературного клубу «Книголюб», без яких
свято села не було б таким веселим
та душевним.
 Наталія КЛИМЕНКО
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