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12 грудня відбулася черго-
ва сесія міської ради.

На початку роботи сесії го-
ловний бухгалтер міської ради 
Лариса Трохименко інформува-
ла присутніх про зміни до бю-
джету, а також виступила з ряду 
інших питань порядку денного.

На сесії було прийнято і 
затверджено зміни до Правил 
благоустрою, які попередньо 
обговорювались на нещодавніх 
громадських слуханнях. Серед 
них, заборона на спалювання 
опалого листя, трави, стерні та 
бур’яну (крім карантинного). Від-
нині порушники цього правила 
будуть притягуватись до адмі-
ністративної відповідальності. 

Інша зміна стосується питання 
вивозу твердих побутових від-
ходів. Відтепер власники квар-
тир багатоквартирних будинків 
зобов’язані заключати договір 
на регулярне вивезення сміття 
з одним із суб’єктів, визначе-
них виконкомом міської ради. 
Із цих та деяких інших питань 
інформував депутатів перший 
заступник міського голови Ана-
толій Вибрик.

Прийняття депутатами цих 
рішень є безумовно важливим 
кроком у підвищенні санітарної 
культури громадян, запобіганні 
негативних і небезпечних явищ, 
які неабияк шкодять нашому 
здоров»ю.

Було також одностайно 
підтримано пропозицію щодо 
придбання для потреб КП «Ко-
мунальник» пилорами. Це дасть 
змогу поліпшити фінансовий 
стан підприємства.

З ряду земельних питань 
інформував присутніх заступ-
ник міського голови Микола 
Скалига. На сесії були також роз-
глянуті заяви громадян, по яких 
прийняті відповідні рішення.

Загалом сесія пройшла у 
діловому режимі. Швидко, кон-
структивно і злагоджено було 
розглянуто близько 60-ти пи-
тань порядку денного.

Вів сесію міський голова 
Олександр Зварич.

На загальних зборах Чер-
каського регіонального відді-
лення Асоціації міст України та 
громад (далі РВ АМУ) обгово-
рювались першочергові заходи, 
спрямовані на послаблення 
впливу фінансово-економічної 
кризи. Зокрема, це стосується 
необхідності реформування 
законодавчої бази задля роз-
ширення повноважень органів 
місцевого самоврядування, що 
дасть змогу підвищити їхню ді-

євість. Порушено питання про 
створення при АМУ юридично-
правової адвокатської групи для 
надання на громадських засадах 
практичної допомоги міським, 
селищним, сільським головам, 
виконкомам, громадам, а та-
кож про створення у Черкасах 
філіалу Інституту підвищення 
кваліфікації працівників органів 
місцевого самоврядування.

Про роботу проведену у 
2008 році та про плани на на-

ступний рік звітував виконавчий 
директор РВ АМУ Іван Лебедь. 
Голова обласного регіонального 
відділення асоціації, мер Черкас 
Сергій Одарич нагородив По-
чесною грамотою АМУ міського 
голову Городища Олександра 
Зварича – за партнерство з міс-
тами Черкащини і захист інтер-
есів територіальної громади.

Олег ПОКАСЬ

ÙÎ ÏÐÎÒÈÑÒÀÂÈÒÈ ÊÐÈÇ²?
АСОЦІАЦІЯ МІСТ

Згідно з листом Мініс-
терства аграрної політики 
від 11.11.2008 року No 37-157-
12/19118 відповідно до п.10 
постанови Кабінету Міністрів 
України від 01.03.2007р. No 348 
„Про затвердження порядку ви-
користання у 2008 році коштів, 
передбачених у державному 
бюджеті для розвитку тварин-
ництва”(із змінами та доповне-
ннями) до переліку документів, 
які подаються сільськогоспо-
дарськими підприємствами та 
фізичними особами державно-
му інспектору по якості сіль-
ськогосподарської продукції в 
Городищенському районі для 
отримання бюджетної дотації 
за вирощений і проданий на 
забій молодняк великої рогатої 
худоби, входить відповідно ви-
тяг з Реєстру тварин чи довідка, 
видана сільською (селищною, 
міською) радою, яка містить 
ідентифікаційний номер тва-
рини, серію та номер паспорта 
великої рогатої худоби та вете-
ринарної картки до паспорта.

З огляду на те, що протягом 
2007-2008 років власники тва-
рин порушували семиденний 
термін проведення ідентифіка-
ції тварин, тобто ідентифікували 
та реєстрували худобу безпо-
середньо перед вибуттям чи 
забоєм тварин, що в кінцевому 
результаті призводило до не-
узгодженостей при нарахуванні 
державної тваринницької до-
тації, і з метою упередження 

таких ситуацій в подальшому, 
починаючи з 2009 року іденти-
фікація і реєстрація великої ро-
гатої худоби с/г підприємствами 
і фізичними особами нашого 
регіону проводитиметься в такі 
терміни :

-тварини, народжені у 2009 
році, – не пізніше 3-місячного 
терміну від дня народження ;

-тварини, народжені у 2010 
році, – не пізніше 1 - місячного 
терміну від дня       народження;

-тварини, народжені у 2011 
році, – не пізніше 7- денного 
терміну від дня народження, але 
раніше ніж тварина залишить 
господарство.

Починаючи з 2009 року при 
формуванні державним підпри-
ємством „Агенство з ідентифіка-
ції і реєстрації тварин” витягу з 
Реєстру тварин, який підтвер-
джує ідентифікацію і реєстрацію 
в установленому порядку вели-
кої рогатої худоби, буде врахо-
вано дотримання власниками 
вищезазначених термінів про-
ведення ідентифікації тварин, 
тобто худоба, ідентифікація 
якої була проведена з пору-
шенням терміну, до витягу 
включатися не буде.

Володимир ОСТАПЕНКО, 
начальник управління 

агропромислового 
розвитку 

райдержадміністрації

ÏÐÎ ÎÒÐÈÌÀÍÍß
                ÄÎÒÀÖ²¯

ВЛАСНИКАМ ВРХ

Останнім часом в Україні 
багато людей розводять та від-
годовують травоїдних свиней. 
Від усіх інших сільськогосподар-
ських тварин травоїдні свині від-
різняються відносно коротким 
періодом поросності, багато-
плідністю, високою продуктив-
ністю, всеїдністю та широкими 
адаптаційними можливостями. 
Близько 12 років, як завезена в`-
єтнамська та корейська породи, 
понад п`ять років тому в Україну 
потрапив мангал. Це дуже вигід-
ні тварини, тому що мало їдять, 
особливо зерна. 

Мангала виведено шля-
хом схрещування дикого за-
хідноєвропейського кабана з 
карпатською мангалицею. Це 
зовсім невибагливі тварини. За 
зовнішнім виглядом вони нага-
дують дику свиню, проте мають 
масивніше і атлетичніше тіло, 
а також швидше ростуть.Дуже 
важливо знати, що вони не-
вислочереві, а отже не мають 
схожості з в`єтнамською та ко-
рейською породами. Цю породу 
ми вважаємо елітою з-поміж 
травоїдних свиней. Кожен, хто 
бачив цих свиней залишався під 

враженням від побаченого.
Всім відомо: щоб виростити 

звичайну свиню потрібно тонну 
зерна, а для травоїдних мангалів  
– лише 200-300 кілограм. У сви-
ней породи мангал генетично 
закладена інтенсивність наро-
щування м`язової, а не  жирової 
тканини. Однією з головних осо-
бливостей є їхня всеїдність. Сви-
ні поїдають як рослинні корми, 
так і тваринного походження, 
продукти їх переробки, різно-
манітні харчові відходи. Взимку 
раціон складається з сіна, січки 
з кукурудзиння, коренеплодів,  
каштанів, жолудів, відходів бо-
рошномельного і спиртового 
виробництва, висівок, браги, 
кісток, субпродуктів низької 
категорії. Головне -- привчити 
поросят їсти все, а не до одних, 
скажімо, буряків чи гарбузів. 
Влітку сіно і січка замінюється 
різнотрав`ям, падалицею фрук-
тових дерев, ряскою. Свині 
цієї породи дуже полюбляють 
молоді пагони дерев, кору та 
коріння.

Якщо для корейської свин-
ки взимку потрібне тепле при-
міщення, то мангали не мають 

у цьому потреби. Утримувати 
їх можна і влітку, і взимку на 
вигулі. Восени вони покрива-
ються густою довгою шерстю 
від світлобурого до чорного з 
сіруватим відтінком кольору. За 
виглядом вони дуже нагадують 
дику мисливську свиню.

Також не слід плутати 
мангала з породою “мангаліца” 
(угорською пуховою свинею), 
яка за статурою нагадує свій-
ську свиню і вкрита шерстю, по-
дібною до баранячої. Це зовсім 
різні породи і не мають спорід-
неності.

Що ж до мангала, то це до-
волі  масивна тварина. Якщо 
маса дорослої корейської свин-
ки становить 80-120 кг, то маса 
дорослого мангала -- 300-380, 
а в деяких господарів досягає і 
420 кг, залежно від умов утри-
мання. Якщо планується відго-
дівля молодняка, то кабанчиків 
краще каструвати у віці 1-2 міся-
ці, тоді вони швидко набирають 
вагу. Статевозрілими свинки 
стають у 5-7 місяців. Поросність 
триває 116-120 днів. Потомство 
свинки з’являється без людської 

допомоги (корейська свинка 
потребує нагляду і допомоги). 
У середньому приплід складає 
12-15 поросят.  

Незалежно від кількості 
молока в свиноматки, поросят 
з 3-5 днів підгодовуємо зерном 
ячменю, ріденькою бовтанкою, 
а також мінеральними корма-
ми, такими як крейда, кісткове 
борошно, червона глина. У на-
пувалках постійно тримаємо 
чисту воду. В тритижневому 
віці малюки вже самі гризуть 
буряк, яблука, їдять траву, сіно 
і т.д. До 2-х місяців поросята 
смугасті, згодом смугастість зни-
кає. Відлучати поросят бажано 
в місячному віці. Через 5 днів 
після відлучення поросят свиню 
знову парують. Цим свиням не 
потрібно ніяких щеплень, вони 
мають сильну імунну систему. 
Якщо за корейською свинкою 
потрібен ретельний догляд, то 
для мангала це зайве: він легко 
може обійтися залишками під-
ніжних кормів.

Свині швидко звикають до 
людей, легко піддаються дре-
сируванню, звикають до свого 

житла. І навіть коли відходять 
далеко від дому, всеодно повер-
таються по власним слідам. 

Вирощувати цю породу 
можна для різної мети: на м`ясо, 
заради молодняка, а також для 
дресирування мисливських со-
бак та спортивно-мисливської 
мети.

Мангалів уже утримують в 
багатьох областях України. Та 
щоб мати дійсно чисту породу 
рекомендую перед купівлею 
порадитися з господарями, які 
мають племінне поголів`я, та по-
дивитися на дорослих особин. 
Для ілюстрації вищесказаного 
подаю фото десятимісячного 
кнура.

За детальною інформаці-
єю прошу звертатися до Коло-
мійця Петра Миколайовича 
в с. Журавка Шполянського 
району Черкаської області, 
тел.: 8 (096) 338-45-43, 8 (067) 
835-71-39, 8 (099) 047-77-37.

Наша довідка: вартість 
пари мангалів до 3-місячного 
віку  – 4 000 грн., пари корей-
сьих поросят – 1 000 грн.

ДЛЯ СВЯТ І БУДНІВ

Історична довідка
Продукти тваринництва завжди були досить дорогими. В дореволюційні часи більшість 

селян худобу кололи раз або двічі на рік, на великі свята: Різдво й Паску. Українці надавали 
перевагу свинині. Телятину або воловину й баранину продавали майже завжди, а із свинини 
робили запаси часом на цілий рік для власного споживання. Нутряний жир присолювали, 
завивали рулетом і зберігали у полотняних торбинках, використовуючи потім для заправки 
страв. Зі здору та з кишкового жиру витоплювали смалець, шкварки. Сало різали смугами, 
солили і зберігали у скринях або торбах, підвішених на горищі або у димарях. М’ясо готували 
свіжим або свіжозамороженим, іноді його присолювали й зберігали у діжках. Кишки й шлу-
нок після ретельної обробки начиняли м’ясом, салом, кров’ю - з них виходили ковбаси, ков-
бики, кров’янка. Для тривалого збереження смажені ковбаси заливали смальцем і тримали 
на холоді.

Ó Ä²ËÎÂÎÌÓ ÐÅÆÈÌ²
ВІД СЕСІЇ ДО СЕСІЇ
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ÃÎÐÎÄÈÙÅ ² ÑÂ²Ò
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР

ТРАДИЦІЇ ТА ВПОДОБАННЯ

Новий Рік завжди асоці-
юється з певними традиці-
ями й уподобаннями. Деякі 
іноземні новорічні традиції 
можуть здатися нам аж занад-
то дивними, але у новорічну 
ніч можна спробувати щось 
новеньке…

У новорічну ніч чопорні 
англійці не дозволяють собі 
зайвого, власне, як і в інші дні. 
Бабусі ведуть онуків до величез-
ної ялинки на Трафальгарській 
площі. Усі англійські годинники 
близько 12-ї огортають ковдрою 
і лише о 12-й їх “роздягають”, 
щоб вони почали вітати Новий 
Рік.

Сусіди й вічні суперники 
англійців французи набагато 
демократичніші. У Парижі в ніч 
з 31 грудня на 1 січня можна 
цілуватися з ким завгодно і до-
несхочу. На площі Бастилії грає 
акордеон і, незважаючи на пого-
ду, танцюють парижани різного 
віку. А традиційний новорічний 
подарунок у сільській місцевос-
ті – колесо.

По обидва боки Атлантич-
ного океану люди дарують один 
одному новорічні подарунки, 
але лише в Сполучених Штатах 
під час зимових свят у покупців 
трапляється справжня істерія. 
Усі магазини в цей час роблять 
шалені знижки, тому американці 
закуповують усе --  від сувенірів 
до автомобілів. До того ж, за 
традицією, подарунки роблять 
абсолютно всім, навіть двірнику.

Так уже склалося, що Різдво 
вважається родинним святом, а 

ось Новий Рік святкують весело 
і безтурботно, з веселою компа-
нією. Тому і подарунки на Новий 
рік практичніші, ніж різдвяні. 
Однак “практичність” у тради-
ціях різних країн має часом 
незвичний для нас характер. У 
деяких італійських провінціях 
найціннішим подарунком вва-
жається “нова вода” -- з чисто-
го джерела, вона приносить 
щастя в дім. А в Японії існують 
спеціальні новорічні набори -
-  “осейбо”, до яких входять такі 
практичні речі, як консерви, 
шматочки мила. У гостинній Гре-
ції йдучи в гості святкувати Но-
вий рік, беруть із собою камінь, 
який залишають біля порога 
будинку, куди прийшли. Якщо 
камінь важкий, говорять: «Нехай 
багатство хазяїна буде важким , 
як цей камінь». А якщо камінь 
маленький, то бажають: «Нехай 
негаразди в домі господаря бу-
дуть такими ж незначними, як 
цей камінь». Отже, пригадуючи 
давні традиції, можна навіть 
непогано зекономити на ново-
річних витратах.

Іноді формування тради-
цій відбувається під впливом 
певних кліматичних умов. У 
холодних Нідерландах люди, 
незалежно від вікової категорії, 
обожнюють кататися на ковза-
нах. Новорічна ніч не виняток, 
у цей час на ковзанках можна 
побачити найповажніших гро-
мадян міста, навіть мера.

А ось у теплій Італії ново-
річні емоції так переповнюють 
мешканців, що вони кричать, 

до того ж дуже голосно. У та-
кий дивний спосіб і без того 
галасливі італійці проводжають 
Старий Рік і вітають Новий. Ще 
одна цікава традиція вже відома 
всьому світу, але повторювати 
її досі мало хто наважувався. 
У новорічну ніч з вікон, прямо 
на вулицю летять різні речі: це 
може бути телевізор, одяг, усе, 
що на цей момент вважається 
непотрібним. Якщо старих ре-
чей немає, доводиться викидати 
нові, інакше щастя обійде дім 
стороною. Уранці вже тверезий 
господар може здивуватися 
власній щедрості, але шкоду-
вати за мотлохом вже запізно. 
Також італійці намагаються роз-
рахуватися з боргами.

У Бірмі й Тайланді Новий 
рік святкують у найбільшу спеку, 
тому люди при зустрічі полива-
ють одне одного водою. Це сво-
єрідне побажання щастя в Ново-
му році. Болгари, зібравшись на 
Новорічне торжество, на кілька 
хвилин гасять світло. Ці хвилини 
називають хвилинами новоріч-
них поцілунків, таємницю яких 
зберігає темрява.

На Кубі в Новий рік годин-
ник б’є тільки 11 разів. Оскільки 
12-й удар приходиться саме на 
Новий рік, годиннику дають від-
почити і спокійно зустріти свято 
разом з усіма. Опівночі кубинці 
вихлюпують воду через відчи-
нені вікна на вулицю, бажаючи, 
щоб Новий рік був таким же 
світлим і чистим, як вода. У Ла-
тинській Америці зустріч Ново-
го року супроводжують масові 

карнавальні дійства, театралізо-
вані вистави.

У ніч на 1 січня на майданах 
Іспанії мешканці всіх міст зустрі-
чаються, вітаються, куштують 
виноград. Коли годинники б’ють 
дванадцять разів, треба встиг-
нути з’їсти дванадцять ягідок 
– кожна за відповідний місяць 
року, що наступає. Тут треба 
бути дуже обережним і обрати 
такий виноград, яким не вда-
вишся, але він не має бути дуже 
дрібним, бо тебе не поважати-
муть. До того ж у цю чудову ніч 
завершити святкування можна 
там, де ти й не очікуєш. Сангрія 
і реха (іспанське червоне вино) 
ллються, як ріка, і зайти цієї ночі 
можна навіть до незнайомців 
– там тобі будуть раді. Традиція 
з поїдання винограду існує й на 
Кубі та в Португалії.

Улюблений напій австрій-
ців не шампанське, а глінтвейн, 
який можна купити дешево і 
будь-де, але знайти щось по-
поїсти дуже важко, та й грошей 
шкода. Саме тому серед австрій-
ців у новорічну ніч тверезого 
знайти неможливо. 1 січня на 
вулицях майже нікого не по-
бачиш – австрійці відсипаються 
до вечора, а потім втамовують 
знесилений алкоголем організм 
кислою капустою і гарячими со-
сисками.

В Австралії влаштовуються 
шоу з полінезійськими танцями. 
А ще гарною забавою є про-
гулянка скляним тунелем, про-
кладеним у воді -- так можна 
роздивлятися мешканців під-
водного світу.

Новорічні і різдвяні свята 
вважаються святими і віщими, 
тому саме в ці дні прийнято 
гадати. На відміну від України, 
де гадають переважно неза-
міжні дівчата, в такій країні, як 
Швеція про своє майбутнє хоче 

дізнатися кожен. Напередодні 
новорічної ночі в усіх магазинах 
продаються невеличкі олов’яні 
фігурки. Їх розтоплюють на вогні 
і виливають у холодну воду, по-
тім дивляться на що схожі ці за-
стиглі краплинки – це і є символ 
успіху на наступний рік.

У Японії замість звичних 
дванадцяти ударів дзвони луна-
ють аж сто вісім разів. За пере-
конаннями японців, кожен удар 
вбиває людські хиби: жадібність, 
злість, дурість, легковажність, 
нерішучість, заздрість. До того 
ж кожен з них має вісімнадцять 
відтінків. Після того, як усі хиби 
буде “вбито”, потрібно голосно 
й щиро сміятися – це приносить 
щастя.   

Під час новорічних свят по-
блажливішими стають охоронці 
правопорядку всіх країн. Навіть 
у багатьох ісламських країнах 
у цю ніч відпочивають суворі 
борці за мораль. Правоохоронці 
всіх країн поблажливо ставлять-
ся до нешкідливого бешкетуван-
ня. Наприклад, у Маракеші цієї 
ночі на вулицях ви не зустрінете 
жодного поліцейського, лише 
захмелілих мешканців. Тут жінки 
в Новий рік можуть собі дозво-
лити короткі спідниці.

Колись в Америці фірма, 
яка надає різдвяні та новоріч-
ні послуги, випадково вказала 
в рекламі телефон Центру 
керування польотами. Однак 
веселі службовці відверто 
побавилися, розповідаючи 
малюкам, що телефонували, 
про пересування Санта-Кла-
уса в повітряному просторі. 
Зараз ця забавка для службов-
ців уже традиційна.         
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«Найбільша розкіш 
на Землі – це розкіш 

людського спілкування»
Антуан де Сент-Екзюпері

Людина прагне спіл-
куватися із собі подібними. 
Спочатку придумала пошту, 
конверти, марки.... Надсилаю-
чи листи, чекала на відповідь 
місяці, а то й роки. З розви-
тком науки і техніки в життя 
ввійшло радіо, яке давало 
змогу оперативніше і якісніше 
передавати інформацію і не 
тільки службового характеру. 
На цьому ґрунті зародився ра-
діоаматорський рух. Аматори 
отримали змогу спілкуватися 
без меж і кордонів з допомо-
гою домашніх радіостанцій. 
У 80-х роках Нетребін О.В., 
автор цієї публікації, Вере-
щака М.А. (до речі, про цю 
непересічну людину хочеться 
написати більше, що і буде 
зроблено в подальших публі-
каціях), а також багато інших 
аматорів з Городища і нашого 
району ночами, серед шумів 
і хаосу ефіру слухали позивні 
далеких і екзотичних терито-
рій всієї Планети, «стукали» 
на ключах азбукою Морзе 
свої імена і місцезнаходження 
радіостанцій, гордо називаю-
чи м.Городище -- територію, 
на якій працює радіостанція. 
Зараз активно «працюють» в 
ефірі Тесленко А.М., Збайков 
Ю.М., і кількість радіостанцій 
зростає, реєструються, отри-
мують дозвіл на користування 
нові закохані в радіосправу 
аматори. Не так давно влився 
в ці ряди Цимбал А.В. 

Час не стоїть на місці. Кі-
нець XX й початок XXI сторіччя 
принесли людству не тільки 
глобальні потрясіння і нега-
разди, а й новітні технології, і 
зовсім інші методи спілкуван-
ня між людьми. 

Масова копм’ютеризація 
.... І вже у багатьох сім’ях є в 
наявності це геніальне тво-
ріння людського розуму, яке 
й дає змогу при підключенні 
до Інтернету, спілкуватися, 
передавати фото- і відеома-
теріали, читати періодику. З 
мікрофоном і веб-камерою 
стає спілкування ще комфорт-
нішим і інформативнішим. І 
знову городищани «не пасуть 
задніх», блукаючи по безмеж-
ним просторам Інтернету, де 
серед реклами в необмеженій 
кількості і непотрібної нікому 
інформації (деякі називають 
Інтернет світовим звалищем) 
часто можна знайти згадки 
про Городище і побачити 
сліди діяльності городищан. 
На популярному сайті «одно-
классники.ру» створена група 
«Городищенська діаспора», де 
висвітлюють новини і пишуть 
про наше рідне місто, даючи 
змогу землякам, які прожива-
ють далеко за межами Горо-
дища, спілкуватися між собою 
і оперативно дізнаватися про 
все, що відбувається в нашому 
рідному місті. Хочеться по-
дякувати за цю ідею всім, хто 
приймав участь у створенні 
цієї цікавої і потрібної сторін-
ки в Інтернеті. Де кожен може 
знайти для себе щось цікаве і 
де так багато висвітлено тем 

для обговорення та спілку-
вання. 

Своїми силами на го-
лому ентузіазмі Ігор Кол-
туцький створив сайт http:
//www.gorodyszcze.narod.ru/
,а потім нову сторінку http:
//gorodyszcze.hmarka.net/, 
постійно оновлюючи її дизайн, 
якісно підбираючи матеріал, а 
деякий компетентно створю-
ючи сам. Не можу не сказати 
про яскраво представлений 
в Інтернеті ФК «Цукровик», де 
детально описане спортивне 
і громадське життя цього фут-
больного клубу (адреса  http:
//cukrovyk.blog.net.ua/). До 
створення цього сайту доклав 
рук відомий широкому загалу 
журналіст та письменник Во-
лодимир Чос, користуючись 
нагодою, рекомендую від-
відати і його власну сторінку 
в Інтернеті за адресою: http:
//vchos.l ivejournal.com/ . 
Також діють місцеві сайти 
“Заводський Форум” http:
//zavod.mybb2.ru/, “Інфор-
м а ц і й н о - р о з в а ж а л ь н и й 
портал міста Городище” http:
//gorodische.org.ua/. 

При нагоді відвідайте ці 
сайти і ви не будете жалку-
вати, що згаяли час марно,  
отримаєте насолоду від щи-
рого спілкування з далекими 
і близькими городищанами. 
Інтернет безмежний, може, я 
щось пропустив, когось не на-
звав -- напишіть на адресу ale-
ks45@ukr.net, і ми виправимо 
цю помилку.

Олексій ТИЧКО

Фінансова криза поступово 
перетворюється на популярну 
пісню, яку крутять у всіх за-
кутках. Цей шлягер впевнено 
лідирує в хіт-параді політичних 
тем на сакральній українській 
кухні, на роботі та автобусних 
зупинках. На обличчях простих 
громадян вперше масова розгу-
бленість. Але наперекір усьому 
зберігається зацікавленість до 
друкованого слова! 

Головній газеті області “Нова 
Доба” виповнилося 10 років. Весь 
цей час у Городищі діє кореспон-
дентський пункт видання. Тому 
практично кожне число газети міс-
тить наші місцеві новини. Це гаран-
тує високу популярність видання. 
На 2009 рік “Нову Добу” перед-
платили близько 1200 жителів ра-
йону. У свіжому номері газети міс-
титься розповідь про колишнього 
директора ВАТ “Мліївський ЗТО” 
Володимира Андрійовича Ропала. 
Він має 50 років трудового стажу. 
Коли виповнилося 70 літ -- пішов 
на пенсію. Тепер уже рік удома за-
ймається пасікою й городом. Але 
сумує за колективом. Тому радить 
молодим не поспішати мріяти про 
пенсію. Доки є здоров’я -- треба 
ходити на роботу. 

Тижневик “Вечірні Черка-
си” повідав про передноворічні 
клопоти. Більше 1,5 тисячі ялинок 
і сосон реалізувало до свята Горо-
дищенське лісництво. На базар не 
вивозили, торгували на території 
лісництва. Люди добре знають їхню 
адресу, тому приїздили із усього 
району. Деревце висотою до 1 ме-
тра коштувало 18 грн., більше -- 24 
грн. Підприємці купували ялинки 
оптом, найбільша партія була в 500 
штук. Потім на базарах їх перепро-
дували. Лісництво пропонувало за 

60 грн. також ялинки, що ростуть 
в пластикових горщиках. Їх потім 
можна посадити у дворі. Але люди 
не звикли до такої культури і май-
же не купували. Брали одноразову 
хвою. У Старосіллі встановили 3-
метрову ялинку, яку придбали у 
Закревському лісництві. 

Газета “Прес-центр” повіда-
ла про те, як понад 70 байкерів з 
України та Молдови відсвяткували 
30-ліття місцевого байкерського 
клубу “Маніжа”. Це один із найстарі-
ших клубів любителів мототехніки 
країни. На вертелі засмажили ціло-
го бичка. Вшанували найстарших 
та наймолодших байкерів, вручи-
ли їм шоломи та комбінезони від 
спонсора зльоту -- магазину “Мото-
експрес” з Черкас. Клуб “Маніжа” 
був створений 1978 року, названий 
іменем місцевого кутка. Органі-
заторами були місцеві хлопці, які 
ганяли на “Явах”, на їхніх шкіряних 
куртках була намальована підко-
ва й назва “Маніжа”. Влітку всією 
бандою мчали у Крим і Карпати. 
В пам’ять про ті часи сьогоднішні 
байкери зберігають назву клубу. 

Столична “Газета по-укра-
їнськи” надрукувала замітку, як 
у Городищі зграя бродячих собак 
пробралася до двору місцевого 
жителя і пожерли кролів. Пси були 
такі голодні, що розтрощили де-
рев’яну клітку. Господар запевняє, 
що собак було не менше десяти. 
Пробував відганяти їх лопатою, але 
злякався, що нападуть і на нього. 
Тепер побоюється навіть виходити 
на вулицю. 

Зіпсований годинник двічі на 
добу показує точний час. Чого не 
скажеш про газету -- читачам 
потрібна тільки свіжа преса. 
Тому криза кризою, а газети чи-
тати треба! 

З ІНШИХ ДЖЕРЕЛ
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