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У 2010 році
у Зазим’ї народилося
10 хлопчиків та
10 дівчаток:

Дорогі односельчани!
Щиро вітаю Вас з Різдвом Христовим.
Народження Сина Божого – це торжество справедливості і
перемоги добра над злом, воно відкрило людям світло ясніше зірок
і сонця.
Цьому Божественному Різдву наш народ присвятив народження
Нового року, яке символізує сподівання на здійснення заповітних
мрій, нових ідей та планів.
Бажаю від усього серця, дорогі зазимці, хай у Новому році у
Ваших домівках панує взаєморозуміння і злагода, у серцях – добро і
любов, у справах – мудрість.
Нехай 2011 рік об’єднає нас у спільному прагненні зробити рідне
село щасливим і багатим, стане для нас роком нових досягнень.
Щасливого Нового року і щедрого Різдва Христового.
З любов'ю, Ваш сільський голова.

1. Таринська Тетяна
2. Ващенко Кіра
3. Данчишена Анастасія
4. Кучерявий Микола
5. Потапенко Аріна
6. Особа Руслан
7. Яковенко Владислав
8. Бондаренко Софія
9. Спичак Ігор
10. Лобко Іван
11. Суворін Тимур
12. Селик Даніїл
13. Карсим Софія
14. Ткачук Вероніка
15. Монастирська Зоряна
16. Дайнецький Едуард
17. Проценко Тимур
18. Тіток Софія
19. Власюк Соломія
20. Особа Богдан

Вітаємо батьків
новонароджених!
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ІНФОРМАЦІЯ
про стан виконання Програми соціально – економічного,
культурного і духовного розвитку територіальної
громади села Зазим'є за 2010 рік та плани на майбутнє
Новий рік – це час підведення підсумків та
планів на майбутнє. Отож, і наша сільська рада не
стала виключенням та обговорила дане питання у
грудні на засіданні виконкому та сесії.
Мабуть, найкращим критерієм розвитку населеного пункту є будівництво. В минулому році в
селі було прийнято в експлуатацію 16 житлових та
6 садових будинків. Розпочалось будівництво
дитячого дошкільного навчального закладу на 110
місць, продовжилось будівництво недільної школи.
В 2011 році планується продовжити будівництво
цих об’єктів та розпочати будівництво будинку
дозвілля, на який вже виготовлено проект, а також
будівництво мережі скидання стоків на очисні
споруди м. Києва, проект якого вже пройшов
експертизу. Планується завершення будівництва в
школі спортивного майданчика із штучним покриттям, яке було розпочате в минулому році.
У 2010 році прокладено декілька кілометрів
асфальтного покриття по вулиці Осинки та
вулиці С. Марущака, проведено ямковий ремонт
вул. Пролетарської та пров. Київського.
Проведено заміну даху на багатоповерховому
будинку по вул. Київська, 4. В 2011 р. планується
будівництво свердловини і бювету в урочищі
“Хвощі”, що суттєво поліпшить водопостачання
населеного пункту.
Значні роботи з благоустрою зробили наше село
ще гарнішим, все більше з’являється квітників та
газонів в громадських місцях та біля дворів,
облаштовується сквер біля багатоповерхових
будинків. Проведено санітарну очистку вулиць
Зазим'я, обрізування дерев та їх кронування.
Регулярний вивіз побутового сміття створив усі
можливості для боротьби з стихійними звалищами.
Облаштовано джерело “Кип’ячка” з встановленням Хреста. Забезпечено освітлення вулиць села,
планується розчистка озера Ковалівське та
облаштування пляжів на озері Хома, продовження
інших робіт з благоустрою. В селі завдяки
зусиллям комунального підприємства та окремих
депутатів і підприємців немає проблем з розчищенням снігу. А сьогодні КП “Добробут” ще й
придбало сніговідвал на екскаватор. Отож,
засніжена зима нам не страшна.
Значну
роботу
сільська
рада
постійно
проводить з культурних та соціальних проектів.
Так, з року в рік, все краще й краще проходить

улюблене свято зазимців “Моє рідне село”,
традиційним стало свято для людей, яким вже за
70 років “Людина з планети зрілість”, проходять
заходи по вшануванню ветеранів Великої
Вітчизняної війни, учасників військових конфліктів
в Афганістані та інших країнах, учасників ліквідації
аварії на Чорнобильській АЕС. Традиційним для
нашого села став Міжнародний марафон та,
спільно з Федерацією легкої атлетики, “Кубок
України з марафонського бігу”. В цьому році свято
бігу проходитиме 21 травня і за погодженням з
керівництвом ЗАТ “Оболонь” буде носити нову
назву Міжнародний марафон “Зазим’є – Оболонь”.
На досить високому рівні проходять свята в
НВК. Це і вечір зустрічі з випускниками, і
випускний вечір, свята, присвячені першому та
останньому дзвонику, а особливо тепло та
хвилююче проходять родинні свята в рамках
концепції “Школа – родина”. Стали вже улюбленими для наших школярів та їх батьків змагання з
водних видів спорту “День Нептуна”, а також
“День туризму”, який проходить за найактивнішої
участі батьків, дідусів та бабусь. І, безумовно, всі
ці заходи в Зазим’ї проходять завдяки нашим
славетним аматорським колективам – дитячому
колективу “Перепілочка”, дівочому “Калинові
роси” та вічно живому “Живемо”, що нещодавно
відсвяткував свій 15-річний ювілей. Сільська рада
і надалі планує всебічну підтримку цим незвичайним колективам.
В 2011 році плануємо продовжити роботу по
організації відпочинку дітей в оздоровчому таборі,
який в минулому році було організовано на досить
високому рівні завдяки старанням учителів НВК та
наявності шкільного автобуса, до якого всі вже
звикли і не уявляють життя без нашого “Богдана”.
Спортивне життя в НВК стає все цікавішим: це і
секція з боксу, і гурток з спортивного орієнтування,
і туристичний гурток з своїми цікавими походами.
Проведення в селі Свята бігу з міжнародним
статусом спонукає багато школярів серйозно
зайнятися бігом. Сподіваємося, новий спортивний
майданчик дасть поштовх подальшому розвитку
здорового способу життя серед школярів та молоді
села.
Продовжується випуск інформаційних вісників :
сільської ради - “Зазимський вісник” та СвятоВоскресенського храму - “Зазимський благо-
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вісник”. 2010 рік закінчився
фінансуванням випуску історії
“Село Зазим’є на Київщині”,
автор Клишта Петро Іванович, це науково- дослідницький твір,
над яким працював автор вже
не один десяток років. Такому
детальному висвітленню історичних подій можуть заздрити
не тільки села, а й міста. В
цьому році планується випуск
книги “Історія Свято-Воскресенського храму”, автор ієрей
Анатолій (Слинько).
Одним з найважливіших
завдань, що стоятимуть перед
виконкомом сільської ради, є
поліпшення матеріально-технічної бази закладів та установ,
що перебувають на бюджетному утриманні, і в нинішньому
році всебічно намагатимемося
сприяти, щоб наші бюджетні
підприємства жили якомога
заможніше. У минулому році
для НВК було придбано новий
сучасний комп’ютерний клас,
завдяки чому сьогодні оголошено конкурс на створення
інтернет сайтів Зазимського
НВК та сільської ради силами
старшокласників. Закуплено й
інші матеріальні цінності, щоб
наша школа і надалі підтримувала репутацію найліпшого
навчального закладу району.
Придбано нову музичну апаратуру для сільського клубу та
нове обладнання для медамбулаторії.
За цими скупими рядками
стоїть велика робота всього
депутатського корпусу, членів
виконкому, а особливі слова
вдячності ми кажемо нашим
підприємцям, які відносяться
надзвичайно уважно до нагальних проблем нашого села, яке
для багатьох з них вже стало
рідним. Отож, побажаємо у
Новому році процвітання їхнім
підприємствам і хай Господь
благословить на хороші справи.
Спичак Л. В.
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За численними зверненнями жителів села надаємо список
депутатів Зазимської сільської ради VI скликання
Округ №1
Рижа Світлана Миколаївна
пр. Озерний – повністю, вул. Деснянська буд. №136-106,
буд. № 139-109.
Округ №2
Тимченко Юрій Володимирович
вул. Деснянська буд. № 100-48, буд. № 97-41.
Округ №3
Бондаренко Олег Вікторович
вул. Деснянська буд. № 34-2, буд. № 37-1, вул. Осинки повністю,
вул. Незалежності повністю, вул. Ковалівська повністю,
вул.Каштанова повністю, вул.Терешкової буд. № 5-19, буд. № 6-20.
Округ №4
Олійник Артем Володимирович
вул. Терешкової буд. № 1, 2, 3, 4 вул. Ватутіна повністю,
вул. Новоселиця буд. № 74-54, буд. № 39-31.
Округ №5
Щиголь Володимир Валерійович
вул. Новоселиця буд. № 52-2, № 29-1, вул. Мельника повністю.
Округ №6
Щиголь Микола Вікторович
вул. Київська буд. № 75-61, буд. № 54-36, вул. Т. Радченко
повністю, вул. Пролетарська буд. № 1, 3, 4.
Округ №7
Дацишин Михайло Михайлович
пр. Київський повністю, вул. Київська буд.№ 59-21, буд. № 28-16.
Округ №8
Селик Ганна Миколаївна
вул. Кірова буд. № 1-23, буд. № 2-28, вул. Гагаріна буд. № 2-6,
буд. № 1-7.
Округ №9
Габорець Юрій Юрійович
вул. Кірова буд. № 30-48, буд. № 25-43, вул. Шевченка буд. №1-25.
Округ №10 Піхотник Євгеній Петрович
вул. Шевченка буд. № 29, буд. № 2-14, вул. Гагаріна буд № 9-27,
буд № 10-36, вул. Марущака буд. № 45-17.
Округ №11 Пасіченко Ольга Михайлівна
вул. Пролетарська буд. № 5-41, буд. № 10-42, вул. Л. Українки
повністю, вул. Тростянецька повністю, вул. Берегова повністю.
Округ №12 Калениченко Тетяна Василівна
вул. Садова повністю,вул. Пролетарська буд №43-61, буд №44-64.
Округ №13 Пилипчук Галина Віталіївна
вул. Пролетарська буд. № 66-84, буд. № 65-87, вул. Щорса
повністю.
Округ №14 Павлюк Світлана Григорівна
вул. Нова повністю, вул. Н. Барбон буд. № 14-36.
Округ №15 Гасло Михайло Володимирович
вул. Н. Барбон буд. № 59-1, вул. Лугова повністю, вул. Лісова
буд. № 2-24, буд. № 3-11.
Округ №16 Барбон Валентина Григорівна
вул. Лісова буд. № 26-102, буд. № 13-47.
Округ №17 Кирилюк Володимир Анатолійович
вул. Лісова буд. № 49-73, буд. № 104-142, вул. Київська буд. № 610, буд. № 7-15, вул. Богуна повністю, вул. Марущака буд. № 5-23,
буд. № 10-20.
Округ №18 Делайчук Олег Володимирович
вул. Лісова буд. № 144-210, буд. № 75-111.
Округ №19 Спичак Марія Дмитрівна
вул. Київська буд. № 1 кв. № 1-18, буд № 2 кв. № 1-18.
Округ №20 Бондаренко Тетяна Володимирівна
вул. Київська буд. № 3 кв. № 1-18, буд № 4 кв. № 1-18,
вул. Залізнична повністю.
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“ЖИВЕМО” - 15 років

вілей – почесна дата. Про це нагадали
учасникам ансамблю “Живемо” їх шанувальники, які зібралися 12 листопада в актовій
залі Зазимського НВК на святкування 15-річчя
створення колективу.
Зазимці добре пам’ятають перше свято села,
коли зазвучали лункі пісні новонародженого
ансамблю, який організувало подружжя Тулік:
Павло Іванович та Оксана Миколаївна.
Надзвичайно цікава назва у нашого ансамблю “ЖИВЕМО”. Живемо коли весело, коли народжуються діти, коли гуляємо весілля, коли
відчай, коли сумно - також живемо.
Оптимістичну назву ансамблю дала Касянчук
Надія Іванівна. Тяжка хвороба забрала її з життя.
Хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять
про Надію Іванівну.
І, мабуть, завдяки цій назві та наполегливій
праці учасників колективу уже через 2 роки, у
1998, ансамбль здобув звання “Народного”.
15 років звучать по Україні і в ближньому
зарубіжжі пісні у виконанні ансамблю “Живемо”. В
репертуарі колективу сумні й веселі українські
народні пісні, жартівливі обряди - обжинки, вечорниці, заговини на піст. Неодноразово колектив був
переможцем районних та обласних конкурсів.
Ансамбль став переможцем у сезоні “Осінь 2008 - проекту “Фольк-music”.
Весною 2010 року виборов призове місце у
фольклорно - етнографічному конкурсі “Золоті
ключі”, що проходив у м. Ворзелі.
Влітку 2010 року в місті Алушта ансамбль
“Живемо” на Першому Всеукраїнському фестивалі “Червона калина” здобув перше місце та
отримав нагороду - Почесну Грамоту Всеукраїнської музичної спілки за підписом професора

Анатолія Авдієвського та заслуженого працівника
культури України Петра Андрійчука.
На цьому ж фестивалі їм вручено запрошення
на участь у зйомках чергової передачі “Фолькmusic” та позаконкурсну участь у Другому Всеукраїнському
фестивалі “Червона калина” у
м. Алушті наступного року.
Пісня рідна розквітає
Будить все село
Зустрічайте - Вас вітає
Рідне “ЖИВЕМО”.
Прозвучали слова ведучих свята Щиголь Анни
та Туліки Анни і до залу під оплески глядачів
зайшли ювіляри.
Перші почесні слова вітання по праву належить
сільському голові Спичак Л. В.
Величезний вклад в розвиток творчості та
процвітання цього колективу внесла Людмила
Валентинівна.
Адже кому, як не їй, піклуватися про розвиток
культури рідного краю. Багато зусиль докладає
Людмила Валентинівна, аби зростав культурний
рівень односельчан, повноправно функціонували
культурно - освітні заклади, а до талановитих
людей ставиться з особливою повагою.
Своїм талантом, а головне – великим бажанням
зберегти і передати нащадкам скарб – українську
народну пісню, ансамбль робить значний внесок
у справу естетичного виховання молоді, всього
населення села, в деякій мірі району й області.
Тому привітати ювілярів прийшли заступник
голови Броварської районної держадміністрації
Деменко А.В., директор районного будинку культури Лисенко С. М., методист Тимошенко Т. П.,
директор обласного центру народної творчості
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Подолянець І. І., а також методист цього центру
Михайлинин Н.П
Великий вклад в розвиток духовності села
вносить “Живемо”, і тому привітати їх прийшов
Отець Олександр.
Привітати ювілярів прийшли всі найближчі з
найближчих, найбажаніші із
найбажаніших. Всі ті, з ким не
лише пересікалися пісня та
стежки, а й в одному спільному пісенному ритмі б’ються
серця. Такими гостями на святі були подружжя Кожушків із
с. Літки та керівник ансамблю
“Спадщина” Бардаченко І. Г.
із с. Плоске.
Приємно почути вітання
односельців, в душах яких
віддзеркалюється вся бездонна глибина української
поезії. Свої вірші колективу
присвятили Щиголь Ольга
Федорівна та Ващенко Алла
Олександрівна.
Більшість із пісенного
репертуару знайдено тут, у
рідному Зазим’ї. Невмирущою
пісенною криницею є, були й
сьогодні залишаються сестри
Якуша Ольга Микитівна та
Заєць Валентина Микитівна.
Вони і пісню забуту подарують,
і пиріжків з пампушками напечуть, ще й в гості
запросять. Учасники ансамблю, в свою чергу,
подякували своїм наставницям і побажали міцного
здоров’я, довгих років життя.
На сцену вийшли всі ті, хто на очах колективу
“Живемо” зростав, виспівувався і дорослішав. Це
дівочий ансамбль “Калинові роси”.
Вони постійно дарують пісні у прекрасному
виконанні. Таку любов, таке диво створити помахом чарівної палички за один раз неможливо - це
тривалий час, це копітке навчання, виховання,
переконання,
репетиції,
бажання
передати
молодому поколінню найкращі багатства таланту
і душі.
Оксані Миколаївні Туліці - керівнику дівочого
ансамблю “Калинові роси” все вдається. Тому
сьогоднішній її ювілей плідний, багатий, доброзичливий, наповнений красою людської душі. А ці
юні послідовники – то головна відрада її творчості.
За “Калиновими росами” підростають молоді
таланти, які закохані у музику, у пісню. На сцену
вийшов Зразковий ансамбль “Перепілочка”. У їх
щирих та змістовних виступах зоріє подяка за
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творчу працю шановної Оксани Миколаївни, за
той талант, який вона віддає дітям, безкорисливо
пропагує народну пісню, підтримує традиції, вчить
молодь любити рідний край.
Люблять і шанують наших дівчат не тільки в
Броварському районі. І, як святковий сюрприз, на
нашій сцені з’являється
знімальна група телевізійного проекту “Фолькmusic”. Люди творчі з
добрим серцем і відкритою душею, усі вони
заслуговують найвищої
оцінки за щиру працю,
за особистий приклад.
Бурхливими оплесками
вітали в нашому невеликому залі на цій
святковій сцені талановиту ведучу проекту
Оксану Пекун, яка подарувала колективу та
всім присутнім пісню.
Тоді ж стало відомо,
що
“Живемо”
знову
вибороли почесне місце
у сезоні “Осінь - 2010 проекту “Фольк-music”
та отримали запрошення на зйомки новорічного вогника, який
транслювався в Новорічну ніч по Першому національному каналу.
Для всіх глядачів, добрих друзів, присутніх на
святі фольклорний аматорський колектив дарував
свій виступ.
По закінченню виступу учасники запросили на
сцену усіх тих, хто в різні роки були у складі
ансамблю.
Слова вдячності прозвучали тим, хто впродовж
15 років підтримував ансамбль “Живемо”, хто
допомагав і допомагає у вирішенні будь-яких
питань.
Основні спонсори ювілейного свята: сільський
голова Спичак Людмила Валентинівна та
жителька нашого села Валентина Тимофіївна
Котлярова.
Хочеться
сказати слова
вдячності нашій
молоді, що прикрасили святковий зал: Загурі
Людмилі, Загурі Аллі, Демченко Наталії.
Хай же звучить пісня в чарівному куточку
Придесення. А ми, глядачі, любимо наш ансамбль
“Живемо” і будемо любити.
Бокач Лідія Федорівна
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Новорічні свята у дитячому садочку

адісно й весело відзначали зазимські
малята Новорічне свято у дитячому садочку.
Зранку, у рясному сяйві блискіток, обшитих
дощиками та зірочками, батьки несли чудові
карнавальні костюми. Адже це
незвичайне свято. Воно іскристе,
осяйне, якого чекають із нетерпінням дітки. Тут і сніжинки, і
пірати, зайчики і різні гномики,
мушкетери і петрушки, зореліт і
клоуни. Словом, справжнісінький
карнавал. Хороводи, пісні, новорічні вітання – все як на святі!
Тільки гості нині особливі. Десь
взялася капосниця Солоха, яка
познімала на небі всі зірочки,
аби Дід Мороз не приїхав у
дитячий садок. Та коли побачила, які тут хороші, талановиті
діти, як вони гарно співають, а
ще краще танцюють – відразу всі
зірочки висипала із торбинки.
Дід Мороз по тих зіркочках і
віднайшов стежку в зазимський

дитсадочок. А ще, мабуть, він здалеку чув, як
його дружно гукали малята. Скільки ж то було
радості, коли Дідусь придумував різні ігри,
змагання, конкурси, загадував цікаві загадки,
слухав віршики. Спочатку Солоха Діду Морозу
заважала, а потім їй самій стало цікаво, і вона
просилася прийняти участь у змаганнях, а далі –
стала допомагати Дідусеві. І всі дітки Солоху
полюбили. Хочеться сказати велике спасибі
Барбон Анастасії Михайлівні, яка майстерно
обіграла свою героїню і запам’яталася діточкам
та їхнім батькам, а також Негоді Ользі Іванівні –
справжній артистці - аматору.
Був іще один сюрприз у цей святковий день.
Крім постійного жаданого гостя, якого радісно
зустрічають діти – сільського голови Спичак
Людмили Валентинівни, яка не приходить на
свята без подарунків, цього разу разом із нею
завітали депутати Броварської районної ради
Зайцев Сергій Олександрович та Іваненко Павло
Олександрович. Вони з дітками весело жартували, співали, а в кінці свята дали подарунки та
ще цілий мішок солодощів. По дорозі із свята
гості завітали в початкові класи, переговорили з
молодшими школярами, послухали, як вони
навчаються, відпочивають, як готуються до
Нового року і вручили новорічні подарунки.
Всім, хто не байдужий до дитячої радості і хоч
чимось сприяє цьому, величезне спасибі!
Директор Зазимського НВК
Корнійчук Ніна Анатоліївна
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І знову свято “Людина із планети Старість”

І

сторія села Зазим’є сягає глибокої давнини.
Традиційно склалося так, що люди старшого
віку були завжди прикладом, взірцем для молоді.
Вони були в пошані. Адже навіть у звертанні
відчувалася велика повага та шана – до батьків
зверталися на “Ви”.
Заслуга старшого покоління дуже значима. Їм
довелося винести на своїх плечах страшні воєнні
часи, відбудову господарства в післявоєнні роки,
а бідним вдовам - самотужки піднімати не лише
домашнє господарство, а й поставити на ноги
своїх діточок.
Наскрізною ниткою через десятки років проходить шанування людей старшого покоління.
Вони заслуговують бодай теплого слова, ніжного
відношення і найщирішої подяки.
Хорошою традицією в нашому селі стало свято
для людей похилого віку “Людина з планети
Старість” У всьому світі цей день відзначається
першого жовтня. У нас, як зазначила сільський
голова Спичак Людмила Валентинівна, це свято
перенесли на Різдвяні свята. В цьому є логіка:
закінчився піст, нова радість стала – народився
Ісус Христос! Небо і Земля торжествують та
дзвінко співають. У кожного на серці затишно і
тепло. Коли ж, як не в ці радісні, світлі дні
висловити і свою любов до людей?!
Сам Господь благословив дату проведення
цього веселого, чудового, незабутнього свята. Вже
тринадцятий раз збираються до актової зали
нашої школи поважні гості: шановні зазимчани,
ветерани праці, війни, усі ті, які внесли великий
вклад у добробут і процвітання рідного села.
Кожне свято розпочинається благословенням
батюшки Олександра, настоятеля Свято-Воскресенського Храму та молитвами “Царю Небесний”
і “Отче наш”, бо церква була і є берегинею села
Зазим’є та його жителів. Варто зауважити, що за
останні роки до церкви стали ходити не лише
люди старшого віку, а й молоді та їхні діти. А
взірцем для зазимців є сама сільський голова.
Дорогих гостей за давнім українським звичаєм
Людмила Валентинівна зустріла хлібом - сіллю.
Теплі слова з вуст цієї людини не залишили
байдужими нікого, адже скільки ніжності і любові
звучало у її привітанні.
Сюрпризом для всіх став виступ ансамблю
“Деснянські зорі” з села Вища Дубечня. Масу
задоволення одержали присутні від почутих у залі
колядок, щедрівок, жартівливих пісень та їхнього
настрою, який переливався “від серця до серця”.
Але не менш приємне враження справив виступ
наймолодших артистів – вихованців дитячого

садочка, яких підготувала Потоцька Катерина
Савелівна .
Чудову пісню “Діти – це квіти” своїм оксамитовим голосом співав Андрій Геннадійович Мішаков.
А в унісон йому линули духовні пісні у виконанні
Світлани Потери, яка не вперше є нашою гостею.
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А яке ж свято без нашого улюбленого “Живемо”.
разом з дитячим колективом “Перепілочка”. Щирі
слова вдячності Туліці Оксані Миколаївні, яка
всім серцем любить українську пісню та активно її
популяризує серед жителів села, молоді та дітей.
Активними учасниками свята були й самі
запрошені. Зазимська земля багата талантами,
своїми щедрими доробками (віршами) порадували:
Побережський Борис Прокопович, Ващенко Алла
Олександрівна та Щиголь Ольга Федорівна, а всі
присутні об’єдналися в мелодійній українській
пісні. Українська пісня, як доля – то журба, то
радість.
Зі щирим словом звернулася до запрошених
директор Зазимської школи Ніна Анатоліївна
Корнійчук. Особливо всі ми вдячні нашим
підприємцям, котрі не пошкодували власних
коштів, щоб вручити різдвяні подарунки кожному
жителю кому за 70, а таких у нас майже триста

осіб.
Велике спасибі сільським депутатам, працівникам сільської ради, вчителям та багатьом багатьом добрим людям за їхню клопітку роботу
в підготовці та проведенні чудового свята. За
отримані запрошення і подарунки, а також щиро
вдячні водіям: Шаповалу Анатолію Івановичу,
Ломоносу Олександру Григоровичу, які терпляче
привозили і розвозили по домівках запрошених.
Нескінченим потічком лилися чарівні, ніжні,
підбадьорюючі, теплі і чуйні
слова в адресу
пенсіонерів від шановних ведучих святкового
дійства: Галини Павлівни Соловей та Володимира
Григоровича Пасіки.
Низький уклін Вам, добрі люди, за ваші палкі
серця, за піклування про нас, “Людей з планети
Старість”.
Щиголь Ольга Федорівна

До уваги жителів села
Дорогі односельчани! Потребують допомоги дітки з врожденими патологіями в Центрі медикопсихологічної домомоги при НДСЛ “Охматдит”. Кожен житель села може допомогти, якщо принесе
дитячі речі, іграшки і т. п. Звернувшись за нижчевказаними телефонами, Ви зможете отримати
детальнішу інформацію. Не будемо байдужими, якщо маємо змогу допомогти. Заздалегідь дякую.
Бондаренко Любов Вікторівна т. 067-319-34-36, 095-055-40-17
У зв’язку з тим, що у Зазим’ї відомі випадки нападу собак
на людей, повідомляємо про те, що кожна собака, яка
знаходитиметься на вулицях села без нагляду, буде
вважатися бродячою та підлягатиме відлову. Також
нагадуємо, що кожен власник собаки повинен раз на рік
робити своєму домашньому улюбленцю щеплення від сказу у
ветеринарному пункті.
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