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      Новини громади 
 

  Поїздка до театру 

Все те, що відчуває наша душа у 

вигляді туманних, неясних відчуттів,  

театр підносить нам у гучних словах і 

яскравих образах, сила яких вражає нас.  

Йоганн Крістоф Фрідріх Шиллер 

     

У швидкоплинному бурхливому 

сьогоденні, з притаманними йому 

проблемами та негараздами, багатьом з нас 

буває не до театру, але чи не варто 

замислитись над тим, наскільки ми через це 

духовно бідніємо, віддаляючись від 

високого мистецтва. 

Тож цілковито підтримуючи вислів 

Ромена Ролана про те, що: «Театр повинен 

просвітлювати розум та наповнювати 

світлом наш мозок», учні 7-8 класів 

Пісківської філії разом зі своїми 

наставниками Курасою Тетяною 

Ярославівною, Луценко Альоною 

Миколаївною, Савченко Світланою 

Анатоліївною та Безпалько Любов 

Борисівною долучилися до чарівного світу 

мистецтва, відвідавши Миколаївський 

академічний український театр драми та 

музичної комедії. 

    Вистава «Засватана – невінчана» за 

драматичною поемою  І.Карпенка-Карого 

«Лиха іскра поле спалить і сама щезне», 

справила незабутнє враження, особливо на 

тих, хто перший раз поринув у атмосферу 

сценічного дійства. 

 
 

  

   Ми впевнені, що те величезне 

задоволення, яке ми отримали завдяки магії 

театру, спрямує нас у напрямку більш 

глибокого розуміння величі цього виду 

                ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 

 

Амброзія  полинолистна -   
один  з  найбільш  шкідливих  
карантинних  рослин . Засмічує   
практично   всі  угіддя   і наносить   
величезні  збитки    сільському  
господарству,  здоров’ю   людей:  
засміченні  ними   посіви   раптово  
знижують    урожайність,   а   його  
пилок   в  період   цвітіння   визиває  
у  людей   масові  алергійні  
захворювання,   так   звану осінню   
сінну  лихоманку»  
Тому   звертаємося   до  всього   
населення   з  проханням   
знищувати   цю   шкідливу   
рослинну  та  вивозити  за   межі   
села. 

 

 
ОГОЛОШЕННЯ 

Шановні жителі громади, просимо вас 

навести лад біля своїх присадибних  

ділянок . Викосити, висапати  бур’яни, 

убрати   сміття  

 

Фотосюжети  з 

життя  села влітку 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

ДО  ВІДОМА  ГРОМАДЯН 

Адмінпослуги  надані  Пісківським  

територіальним  органом  

виконавчого  комітету  Баштанської  

міської  ради   

Станом  на  01.08.2019 року  надано  

таку  кількість  адмінпослуг: 

1. Довідки  різних  видів – 471 

З  них  

про  реєстрацію – 33 

2. Реєстрація та зняття громадян 

реєстрація – 29 

зняття – 15, 

3. Нотаріальні  дії: 

Довіреності – 29, 

Завірено  копії – 10, 

Завірено  підпис – 7 

Заповіт     -      13 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

Дирекція  Пісківського  БК  

запрошує  всіх  жителів  громади  

взяти  участь  у  підготовці  та  

проведенні  Дня  Села,  яке  

відбудеться  21 вересня  2019  року. 

Давайте всі активно  готуватися  до 

свята. 

 

З повагою і вірою в краще 

майбутнє. 

Т.В.О. старости с.Піски, 

с.Костянтинівка  О.В.Халабуда 

Там, де Інгул тихо воду несе, 

Де ніжно шепочуть тополі, берізки, 

Розкинулось світле і ніжне село, 

Найкраще у світі, село моє  Піски. 

ЦЦииккааллоо    ММииккооллаа 


