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МІСЬКА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА

7 ГРУДНЯ – ДЕНЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Шановні городищенці!
Прийміть мої найщиріші вітання з Днем місцевого самоврядування. Це наше спільне
свято, оскільки місцеве самоврядування – найбільш наближений до людей рівень влади.
Активність та ініціатива громадян відіграють велику роль у налагодженні співпраці з обраними ними представницькими органами, сприяють вирішенню повсякденних проблем територіальних громад.
Діяльність Городищенської міської ради завжди на виду. Ми прагнемо зробити її якомога більш відкритою та ефективною. Використовуємо всі наявні у цей скрутний час можливості і резерви для задоволення потреб жителів нашого міста.
Нехай це свято стане ще одним об’єднуючим фактором у спільному прагненні депутатів, членів виконавчого комітету, голів вуличних комітетів, працівників апарату міської
ради, всіх городищенців зробити наше місто комфортним і красивим.
Бажаю всім Вам наснаги на добрі справи.
З повагою,
міський голова
Олександр ЗВАРИЧ

ДЕПУТАТСЬКА АКТИВНІСТЬ
Головним критерієм продуктивності
праці депутата є його участь у засіданнях
сесії міської ради. Оскільки саме тут приймаються найголовніші рішення, вирішуються
принципові питання життєдіяльності міста.
Згідно з проведеним підрахунком найбільш активними є депутати міської ради
Микола Негрун, який відстоював інтереси
городищенців на 32 із 35 проведених пленарних засідань, та Олеся Щибря, на рахунку
якої 31 засідання. Далі рейтинг участі депутатів у сесіях такий: Сергій Сокур, Андрій
Биба та Олександр Мусієнко (28 засідань),
Ігор Швець, Катерина Сукач, Олександр
Сидоренко, В’ячеслав Олексійчук, Михайло
Ніколаєнко, Олександр Біба, Олександр
Орел та Віталій Хоменко (26 засідань), Людмила Немикіна та Матрона Лисенко (25
засідань), Віктор Труш (24 засідання), Іван
Сиченко (23 засідання), Віктор Томіленко (21
засідання), Володимир Дашевський та Микола Скрипник(14 засідань), Людмила Подорога (13 засідань). А депутат Тетяна Бондаренко, хоч і пізніше увійшла до складу депутатів і
нещодавно стала мамою, коли дозволяли їй
обставини, з завидною регулярністю відвідувала сесії і має на рахунку 12 засідань. Також
не зразу, а в кінці 2007 року до депутатського
корпусу увійшли Сергій Чеботарьов (15
засідань) і Петро Харенко (13 засідань). Депу-

тат Людмила Подорога тепер проживає у Черкасах. Дехто із депутатів не міг бути на сесіях
через зайнятість за основним місцем роботи
або через хворобу.
У будь-якому випадку для міського голови, для всієї нашої громади важливою є
позиція кожного обранця, яка реалізується
шляхом голосування, а, отже, призводить до
прийняття певного рішення. Адже часто 1-2
голоси виявляються вирішальними.
Крім депутатів, безпосередню участь у
прийнятті колегіальних рішень на сесіях
беруть міський голова Олександр Зварич,
який не пропустив жодного засідання, і секретар міської ради Оксана Сенецька, яка була
відсутньою лише на одному засіданні у
зв’язку з навчанням у Дніпропетровському
регіональному інституті державного управління. Так що маємо добрі приклади
відповідального ставлення до професійних
та громадських обов’язків.
Багато злободенних питань вирішуються виконавчим комітетом міської ради.
Найбільш активно відвідували засідання
виконкому Іван Трунов, Людмила Василенко,
Віктор Нечипоренко, Ігор Щибря, Павло Попович. Завдяки нашим депутатам і членам
виконавчого комітету міське самоврядування має заслужений авторитет.
Олег ПОКАСЬ.

6 ГРУДНЯ – ДЕНЬ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Шановні військовослужбовці!
Дорогі ветерани Збройних Сил!
Від щирого серця вітаю вас і ваші родини із 18-ю річницею Збройних Сил України! В цей
день український народ вшановує всіх оборонців рідної землі. Саме тому це свято нинішніх
захисників Вітчизни та всіх відважних і незламних воїнів, які у минулі часи здобули немеркнучу славу. Це професійне військове свято уособлює благородну ідею самовідданого
служіння Батьківщині, нерозривний зв'язок поколінь і спадкоємність військових традицій,
визнання великих заслуг захисників рідної землі перед державою та народом! Це одна з
основних складових нашої духовної культури та історичної спадщини, яка консолідує українське суспільство навколо ідеї патріотизму та священного обов’язку із захисту Вітчизни.
З нагоди свята хочу щиро поздоровити військовослужбовців, які в цей час проходять
військову службу, працівників Збройних Сил, ветеранів війни та праці, воїнів «афганців»,
пенсіонерів Міністерства Оборони України та членів їхніх сіией, усіх трудівників району.
Бажаю всім Вам добра і злагоди, здоров'я, сімейного благополуччя, наснаги, успіхів і
натхнення у плідній праці в ім'я миру та розвитку незалежної держави.
Честь і слава Збройним Силам України!
З повагою,
військовий комісар Городищенського районного
військового комісаріату підполковник
Олександр САЛОУХ

У листопаді відзначили день народження
учасники бойових дій у Великій Вітчизняній
війні Федір КАЛІНЧУК і Михайло БАЗИЛО, а
також заступник голови міської організації
ветеранів Дмитро ПОЖАР.
Міська рада, міська організація ветеранів,
районний військовий комісаріат вітають наших
шановних земляків.

ІЗ СЕСІЙНОЇ ЗАЛИ
25 листопада відбулося 3-є пленарне засідання 33-ї позачергової
сесії міської ради.
На початку роботи сесії головний бухгалтер Лариса Трохименко
інформувала депутатів про деякі
зміни до міського бюджету. Було
також затверджено порядок проведення аукціонів для продажу
земельних ділянок.
Цікавим був розгляд питання
щодо встановлення у нашому місті
монументально-декоративної скульптури «Покрова козацька». Саме
з таким листом звернулися до сесії
депутати Олександр Біба, Віктор
Томіленко та президент Вільної академії красних мистецтв Великого
Кобзаря України Олекса Близнюк.
Ця пропозиція одностайно була схвалена і підтримана. Залишається визначитися з місцем розташування скульптури, адже вона, має стати окрасою міста, його своєрідною візитною
карткою. При розгляді проекту
міського бюджету на 2010 рік сесія
буде визначатись щодо виділення
відповідних коштів.
На сесії було порушено також
питання стосовно приватного
підприємця Світлани Пістун. Принагідно зазначимо, що не вперше органи місцевого самоврядування, зокрема, виконавчий комітет міської
ради порушували питання щодо
торгівельної діяльності вказаного
підприємця. Справа в тому, що
діяльність ПП Пістун є такою, яка
здійснюється з численними порушеннями норм чинного законодавства та Правил благоустрою міста.
У депутатів викликав неабияке
обурення той факт, що на неодноразові попередження на адресу
Світлани Пістун, остання, як кажуть,
ані пари з вуст. І цього разу, до сесії
міської ради надійшло чергове звернення окремих підприємців міста, які
занепокоєні незаконним будівництвом деяких споруд на території приринкової площі. Мало того що ці споруди зведені без необхідних дозволів, що є суттєвим порушенням
чинного законодавства, вони неабияк утруднюють роботу інших

підприємців. А зовсім нещодавно
надійшла скарга від громадянки, яку
доведено до відчаю діями тієї ж
Світлани Пістун. Вона обурена з приводу того, що на території міської
комунальної власності, прямо посеред тротуару, перед входом до її
домоволодіння складено купу будівельних матеріалів, що унеможливлює проїзд до будинку. Дійшло до
того, що людина не може до свого
власного двору завезти вугілля. Постає питання, то як же назвати такі дії
… Криза порядності, та й годі.
Всі ці факти численних порушень приватного підприємця
Світлани Пістун було озвучено на
сесії та засуджено депутатами.
Після тривалого обговорення одноголосно прийнято рішення: відкликати дозволи та заборонити виносну
торгівлю ПП Пістун. Це рішення
підтримано одноголосно.
З окремих питань порядку денного виступили секретар міської
ради Оксана Сенецька, заступник
міського голови Микола Скалига,
інженери-землевпорядники Сергій
Сокур та Михайло Ніколаєнко. Вів
сесію міський голова Олександр Зварич.

ПЕРЕПОХОВАННЯ

Ознака цивілізованості
Нещодавно на території Михайлівської церкви під час земляних
робіт на глибині близько одного метра знайдено останки німецьких
воїнів часів Другої світової війни. Старшим науковим співробітником
Археологічної інспекції облдержадміністрації Олександром Назаровим та представниками ПП «Воєнні меморіали» було ексгумовано
14 військовослужбовців для подальшого перепоховання на одне із
збірних німецьких кладовищ. В Україні для цих цілей відведено
дев’ять ділянок, найближчі з них до Городища знаходяться неподалік від Кіровограда та Києва.
Як повідомив директор центру охорони культурної спадщини
РДА Олександр Щепак, також було виявлено шість особистих номерних знаків, особисті речі, залишки спорядження та уніформи.
Більшість з них передано до Народної Спілки Німеччини догляду за
військовими похованнями. Частина речей знаходиться у відділі культури та туризму РДА. Поховані були без верхнього одягу, без касок і
лише на трьох було взуття, на одному виявлено металічну шину. Це
свідчить про те, що вони лікувались в одному із госпіталів
м. Городища. Олександр
Гордійович вважає, що таке
терпиме небайдуже ставлення до воїнів, хоч і ворожих, є
о з н а к о ю ц и в і л і з о в а н о го
суспільства.
Олег ПОКАСЬ.
На фото: напівзотлілі
апівзотлілі
залишки футляра
з окулярами, гребінець,
перочинний ніж.
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"Кристал", "Юність". Гравці 1998-2000
років народження. Кубок "Дубок"
стане традиційним, проходитиме у дні
осінніх шкільних канікул. Засновник
турніру
Городищенська міська
рада за підтримки ФК "Цукровик" та
спонсорів: Юрія Пахаря, Павла
Козюри, фірми "Грейтлі" й міського
центру культури і туризму.
Юних гравців сердечно вітали:
ветеран спорту МиколаШланчак, президент ФК "Дирдин" Олександр Марченко, президент ФК "Цукровик"
Андрій Биба. Розповіли, що кубок "Дубок" організували у пам'ять про великий 130-літній дуб у мікрорайоні
колишнього цукрозаводу, якого
навесні звалив сильний буревій. Із
залишків стовбура зробили оригінальний пам'ятник, а турнір символізуватиме молоду перспективу нашого міста.
Право першого удару надали
Миколі Шланчаку. Хлопчаки грали
навдивовижу азартно і безкомпроПерший заступник міського голови місно. У багатьох проявляється
Анатолій Вибрик
справжній футбольний талант.
нагороджує юних футболістів.
Декілька років – і це будуть справжні
профі спортивних майданчиків.
Красиво закінчився футбольний
Переможцем кубка "Дубок-2009"
сезон на стадіоні "Цукровик" у Горостала
дитяча команда "Цукровик"
дищі. 30 жовтня тут відбувся перший
(тренер Володимир Шланчак). Також
кубковий турнір "Дубок".
почесні кубки та медалі отримали
Грали три команди: "Цукровик", команди за друге і третє місце. Кращи-

ГОРОДИЩЕ

ПРО СПОРТ

«ДУБОК2009»

З ІНШИХ ДЖЕРЕЛ

ми гравцями турніру визнані: нападаючий Богдан Жук ("Юність"), напівзахисник Остап Жигало ("Цукровик"),
захисник Максим Пластун ("Цукровик"), воротар В'ячеслав Ткаченко
("Кристал"). Кубками і медалями
переможців та учасників нагороджував перший заступник міського
голови Анатолій Вибрик.
Організатори щиро дякують
командам, тренерам, суддям. І запрошують усіх бажаючих позмагатися за
кубок "Дубок" у наступному році.

ІНФОРМАЦІЯ – АГІТАЦІЯ – ПРОПАГАНДА

Відколи з'явилися перші газети, не
вщухають суперечки: це засоби масової
інформації, агітації чи пропаганди?
Інформація – це повідомлення, роз'яснення, виклад подій. Агітація – політична
діяльність, що впливає на свідомість і
настрої людей. Пропаганда – поширення
фактів, аргументів, чуток з метою
впливу на громадську думку або цільову
аудиторію. В сучасних виданнях знаходимо усього потроху.
Обласна газета "Нова Доба" активно
відгукнулася на тему епідемії грипу.
Пишуть, що з початком карантину
відвідувачів аптеки значно побільшало.
Люди переважно запитують антивірусні
препарати. Порівняно з минулими роками, населення стало більш обізнаним у
засобах лікування і профілактики. Ще
торік навіть назв таких не знали, а тепер
прямо жити без них не можуть! Раніше
купували ліки, які призначив лікар. А
тепер вимагають дати те, про що почули
у рекламі. Майже 300 людей щодня купують ліки в аптеці "Ваше здоров'я" у
центрі Городища. Таку статистику дає
щоденний підрахунок товарних чеків з
реалізованих препаратів. Якщо додати
тих людей, які заходять до аптеки лише
за консультацією, можна уявити, який
тут завжди людський мурашник! І
постійно хтось якщо не кашляє, то чхає.
Неймовірно, як працівники аптеки витримують у таких екстремальних умовах!
Для профілактики вони мажуть у носі
оксиліновою маззю, працюють у захисних марлевих масках, часто миють руки
і провітрюють приміщення. Це найпростіші методи, але вони насправді
ефективні.
Також "Нова Доба" повідомила, що
Городищенська авто школа (начальник
Микола Пикало) стала однією з кращих
на Черкащині. Заняття з групами проводяться у Городищі та селах Млієві, Хлистунівці, Вільшані. Переважно навчаються жінки віком 18–40 років. Практично
усі вони із першого разу здають іспити на
отримання водійських прав. Одна з
жінок розповіла, що літом вона дуже боялася провалитися, адже пронеслася чутка, що вчилися за одними білетами, а здавати будуть за іншими. Чоловік підколював, що харківські завдання були для
брюнеток, а київські придумали для

З КОЛЕГІЇ РДА

Команда-переможниця турніру.

таких як вона – блондинок. Але виявилося, що запитання були ті ж самі, але
написані іншими словами. Тому майже
усі без проблем отримали права. Курси
водіїв обійдуться приблизно у 1050 грн.
Також за свої гроші треба заправлятися
бензином, щоб наїздити необхідні 40
годин практики. Курси тривають 15
тижнів. За рахунок автошколи безкоштовно бензином забезпечується тільки
молодь. Автошкола проводить восьмимісячне навчання молодих людей, яким
на час закінчення курсів має виповнитися 17 років.
Тижневик "Прес-центр" розповів, що
новий православний храм, зведений на
честь Пресвятої Богородиці, урочисто
освятили у Млієві. Невелику, але красиву і затишну церкву збудували за кошти
Василя Доценка. Він родом з Млієва,
нині успішно займається бізнесом у
Києві. Високопреосвященніший Митрополит Черкаський і Канівський Софроній закликав мирян подбати, аби на
рідну землю, у їхній храм, повернути
голову святого великомученика Данила
Кушніра. Для цього мліївчани мають докласти неабияких зусиль, адже голова знаходиться у Переяславі-Хмельницькому.
Тепер настав час аби її повернути. Данило Кушнір жив у XVIII ст., був титарем у
Млієві. Він відмовився переходити в уніатство і був страчений поляками 29 липня
1766 року. Його тіло кати спалили, а
голову наділи на високу палю. Наприкінці вересня голову хтось викрав і
передав до Переяславського кафедрального Свято-Вознесенського монастиря,
де її поховали. У 1920-х роках селяни
пропонували зарахувати титаря до лику
святих. Це стало реальним лише у 1996
році. День вшанування пам'яті Данила
Кушніра – 11 серпня.
Також "Прес-центр" повідав про
історію тракторобудування. Перший двигун з бензиновим паливом з'явився у
1887 році. Джон Фроелінч із Айови
поставив його на колісну платформу і
прилаштував до молотарки. Пізніше з'явився агрегат інженера Ватерлоо, який
став прототипом для усіх наступних тракторів. На підприємстві Генрі Форда під
керівництвом інженера Джозефа Галамба запустили масове виробництво тракторів з бензиновими двигунами. Хоча

слово "трактор" ще не використовувалося, нову техніку називали "автомобільний плуг". Справді легендарним
трактором став "Фордзон", який у 19171928 роках випускали у США. Його створила фірма "Форд мотор". Генрі Форд
прагнув низькою вартістю зробити трактор справді масовим. У 1918 році він коштував 880 доларів, у 1921-му ціну зменшили до 625, а в 1922-му до 395 доларів.
Копії "Фордзона" випускали у Ленінграді упродовж 1923-1932 років під
назвою "Фордзон-Путіловєц". Трактор
рухався зі швидкістю до 10 км/год. Але
для трактора головне не швидкість, а велика сила тяги. Потужність двигуна була 20 кінських сил, вага трактора – 2 т.
У Городищі на Дирдиному хуторі у
1924 році існував гурток зі спільного
обробітку землі, який очолював Андрій
Денисович Нечипоренко. Земля знаходилася біля Жукового ставу. Селяни мали
трактор "Фордзон", яким керував
Прокіп Овксентійович Нечипоренко.
Трактор ночував у його дворі на Симиренчиній греблі. У 1929 році у Городищі
було створено машино-кінну станцію,
яка в 1930 році реорганізувалася у машино-тракторну станцію бурякосійного
напрямку, що згодом мала 28 тракторів.
Навчання на курсах трактористів тривало 6 місяців.
"Газета по-українськи" розповіла, що
у Городищенському районі проживають
164 довгожителі. Найстарший – Гнат
Тихонович Гнєзділов з села Валява,
якому 102 роки. Родом він з Росії. Воював на фронті, має поранення. За мирного життя працював слюсарем. Коли
зовсім постарів – його забрав до себе син,
який живе і працює у Валяві. (Наша
довідка. Довгожителями вважаються
особи, які досягли 90-річного віку.)
Відділ зв'язків з громадськістю
УМВС України в Черкаській області
повідомив, як прямо з вітрини кафебару, що по вулиці Миру у Городищі,
зникло спиртне. Із застосуванням фізичної сили до продавця алкогольними напоями відкрито заволодів 27-річний незнайомець. Здійснив крадіжку на суму 800
грн. Власниця кафе-бару негайно звернулася за допомогою до міліції. Правоохоронці вжили необхідні заходи і встановили, що злочин скоїв непрацюючий, ран-

ЩОБ НЕ ДЛЯ “ГАЛОЧКИ”

Боротьба зі злочинністю, питання
профілактики правопорушень та злочинів, діяльність громадських формувань стали чи не найважливішими серед
низки питань які були винесені для обговорення на колегії РДА, яка відбулася
20 листопада.
Участь у обговоренні цієї важливої і
актуальної теми взяли начальник районного відділу РВ ГУМВС Сергій Випна,
прокурор району Юрій Новіков, голова
РДА Сергій Ковела, міський голова
Оллександр Зварич, голови сільських
рад, заступник голови районної ради
Анатолій Івашкевич та інші.
Обговорення цього питання стало
своєрідним каменем спотикання серед
деяких учасників колегії. Це зайвий раз
засвідчило наскільки різними, а подекуди протилежними можуть бути погляди
на вирішення питань так чи інакше
пов»язаних з нашою безпекою, з дотриманням наших прав і свобод.
Начальник райвідділу РВ ГУМВС
Сергій Випна інформував присутніх про
роботу проведену районним відділом
щодо боротьби та запобігання злочинності за останні 9 місяців поточного
року. У своєму виступі він зазначив, що
для успішної боротьби зі злочинністю,
повинні бути задіяні не лише органи правопорядку, а й органи виконавчої влади

та місцевого самоврядування. Критичні
зауваження щодо роботи районного
відділу висловив міський голова Олександр Зварич. Так, зокрема, його непокоїть той факт, що за останній час у місті
викрадено понад двісті люків інженерних мереж і жодного з них не повернуто
до міської комунальної власності. Мало
того, неодноразові письмові звернення
міського голови про факти вчинення цих
та подібних правопорушень до районного
відділу РВ ГУМВС так і залишилися без
відповіді. Як це пояснити? Чи то небажанням втручатися у вирішення цього
питання, чи то невмінням оперативно
реагувати на подібні прояви злочинних
посягань…Незаперечним є і той факт, що
на сьогодні крадіжка люків стала справжньою пошестю у місті, проблемою,
яка потребує негайного вирішення.
Що й говорити, сьогодні, коли
пунктів прийому металобрухту стільки,
як грибів після дощу, бажаючих до швидкого і легкого «збагачення» стає дедалі
більше. І небажання оперативно реагувати на ці злочинні прояви лише підливає
масла у вогонь. На думку Сергія Випни,
така проблема справді існує у місті. Він у
свою чергу зазначив, що дозволи на функціонування пунктів прийому металобрухту видані міською радою, яка і
повинна в першу чергу організовувати

перевірку їх діяльності. Але міська рада
видала дозволи лише декільком солідним фірмам, які мають ліцензії і здатні
забезпечити виконання необхідних
вимог для облаштування пунктів прийому металобрухту. А десятки дрібних
пунктів, які розташовані біля житлових
будинків діють нелегально.
Неабияке занепокоєння як у представників влади на місцях, так і у громадськості викликає проблема поширення
наркоманії,
особливо серед неповнолітніх. І це також не можна «спускати
на гальмах». За інформацією Сергія
Випни за 9 місяців задокументовано 11
фактів збуту наркотичного зілля, вилучено понад п’ятдесят кілограм наркотичної сировини та припинено діяльність
(одного!) притону. За інформацією джерел, яку потрібно перевіряти, лише у м.
Городищі на сьогодні діють близько
десятка таких притонів, у яких калічать
своє здоров’я і долю десятки людей. Викликає сумнів, що про ці, та інші факти
нічого не знають у правоохоронних органах. Дивно також було чути із вуст одного учасника колегії тезу що, мовляв, подібні проблеми не є наскільки «глобальними», щоб їх порушувати на засіданні
колегії РДА. Тоді постає цілком логічне
запитання. А чи не з таких «дрібниць»
складаються оті глобальні проблеми, чи
не з таких конкретних, реальних

іше судимий за хуліганство житель села
Дирдиного. У скоєному він зізнався,
речові докази вилучено.
Порушення технологічного процесу
стало причиною пожежі приватної лазні
у Городищі. За інформацією пресслужби Головного управління МНС
України у Черкаській області неправильно влаштований димохід та порушення температурного режиму призвели
до займання дерев'яної будівлі. Господар
після банних процедур не перевірив
наявність дров у топці і пішов у будинок
спати. Пожежу помітила молодь, яка
пізно поверталася з дискотеки. Побачивши заграву над будинком, вони відразу
зателефонували на "101". Три години
рятувальники боролися з вогнем, який
таки пошкодив покрівлю на гаражі та
сараї, що стояли упритул до лазні. Врятувати будівлю оцінену у 60 тис. грн. вогнеборцям не вдалося, проте зуміли
відстояти житловий будинок. На щастя,
ніхто з людей не постраждав.

Все більшим стає спектр місцевих
Інтернет-ресурсів. Почав діяти сайт Городищенської районної ради http://
oblrada.ck.ua/gorodishe/index.htm. Тут
можна знайти всебічну інформацію про
район: його історію, культуру, склад
населення та економічний потенціал.
Також активно розвивається сайт
Городище он-лайн http://www.
horodysche.org.ua/. Цей сайт є приватною ініціативою, реалізованою з допомогою людей, які щиро люблять рідне
місто. Спрямування сайту – історичне,
краєзнавче, мистецьке.
Власну сторінку в Інтернеті має
місцева студія звукозапису "Вогняний
ВОВК" http://firewoolf.ucoz.ru. Розповідається про послуги, які надає студія.
Зокрема, це зведення музичних композицій, створення пісні "під ключ" (аранжування, запис, обробка, зведення, мастеринг), послуги поетів та композиторів,
виготовлення мінусовок та багато іншого.
Отже, в друкованій та електронній
пресі можна знайти широкий обсяг
матеріалів на будь-яку тему. Треба
тільки передплачувати газети. Тоді
будете у курсі усіх подій.
життєвих
фактів, наведених міським
головою складаються «проблеми», які
щоразу заслуховують на усіляких засіданнях, нарадах, колегіях, зустрічах. А віз,
як кажуть, і нині там… Все ж, що не кажи,
а під час роботи колегії відчувалося небажання деяких учасників засідання дивитися, як кажуть «у корінь». Звісно, значно
простіше наводити цифри, таблиці, говорити про абстрактне, про усілякі взаєморозуміння і
обов»язок, співпрацю і
спільні зусилля. Але це лише слова, які за
великим рахунком, погодьтесь, не несуть
ніякого навантаження.
Їх з упертою
послідовністю говорять щоразу, з року в
рік, одні їх промовляють, інші заслуховують, Заслухали. І що далі?.. Жодні показники, жодні цифри, жодні прогнози і наради не можуть конкурувати з громадською
думкою. А вона сьогодні далеко не оптимістична. Якщо ми запитаємо пересічного
громадянина, чи впевнений він сьогодні у
своїй безпеці, ідучи скажімо вечірньою
вулицею, чи впевнені у безпеці своїх дітей
батьки, відпускаючи їх на дискотеки і
усілякі вечірки? Навряд чи отримаємо
ствердну відповідь. І саме це є справжньою
життєвою реальністю, проблемою, до вирішення якої мають долучитися усі небайдужі, усі причетні служби і установи, а не
шукати, як це подекуди буває, крайнього
і винуватого. Лише сувора відповідальність, глибоке усвідомлення спільної
мети, справжнє, а не показне бажання
щось змінити на краще є запорукою
успіху.

ГОРОДИЩЕ

№11 (39)

СТУДЕНТСЬКА ОСІНЬ

ЗУ С Т Р ІЧ

Під час посадки дерев.
Відеозйомку заходів проводить В.М. Тесленко.
21 листопада очікували
Михайла «на білому коні»,
натомість видався погожий
сонячний день. Мабуть, небесна канцелярія посприяла проведенню зустрічі випускників
групи Б радгоспу-технікуму
Мліївської дослідної станції
садівництва 1989 року. Тут нас
навчали готувати ґрунт, сіяти
або саджати, доглядати та збирати урожай, проводити
необхідні підготовчі роботи до
наступного сезону. І коли цей
сезонний комплекс робіт
закінчено, ми вирішили
зустрітись, щоб згадати роки,
проведені у городищенському
храмі науки, через 20 років
осмислити засвоєні уроки.
Географія пошуку одногрупників була досить обширною від Москви до Італії. Застосовувались всі можливі
шляхи і засоби зв'язку, навіть
передача «Жди меня» на телеканалі Інтер. Як результат, 21 із

30 колишніх студентів були
присутні. Данину світлої пам'яті було віддано колишньому
класному керівнику Н.А.
Л и с е н к о і од н о г р у п н и к у
В.А.Кононцю.
З особливою повагою присутні дослухались до слів
своїх колишніх наставників.
Володимир Михайлович
Барташинський, викладач
плодівництва:
– «У кожного своя доля і
свій світ широкий», – писав
Тарас Шевченко. Не завжди
щасливий той, хто багатий
або має владу над кимось. Ні,
кожна людина має знаходити
у своєму житті щось хороше,
навіть у складних скрутних
ситуаціях. Це надає сили
боротися і виживати.
Не прагніть бути найбагатшими, бо знайдеться
ще хтось багатший. Не
прагніть здаватись найрозумнішими, бо знайдеться

хтось розумніший. Намагайтеся бути самими собою,
бути задоволеним тим, що є, і
в цьому знаходити своє щастя. Але людської гідності ніколи не втрачайте – вона
завжди вас захистить, і люди
вас будуть поважати…
Ольга Іванівна Луценко,
викладач захисту рослин:
– Ніколи не відкладайте те, що ви можете зробити, щось досягти сьогодні.
Мовляв, нехай встигну іншим
разом. «Нехай – поганий
чоловік». Життя своє проживіть, радіючи кожному дню.
Про це можу сказати зі свого
досвіду. Будьте щасливі, бо
це ваше життя й іншого не
буде.

“...Я ПРОСТО ЖIНКА“
НАША ГОСТЯ

Нещодавно на запрошення молодіжної
організації «Батьківщина Тараса Шевченка»
наше місто відвідала Софія Кримовська. На
студії Тараса Близнюка «Вогняний Вовк» ця
відома поетеса розпочала роботу над другою
аудіозбіркою власних віршів. Першу «Я тобі
снитимусь» (51 вірш, переважно інтимна лірика) записала у Києві навесні цього року. Наступна аудіокнига буде більш ширшою за тематикою.
Софія Кримовська -- дипломант міжнародного літературного конкурсу «Гранослов» 1999
року за збірку поезій «Дегустація болю», голова
«Уманського літературного клубу», філолог та
журналіст, автор та ведуча власних програм на
радіо та телебаченні. Зараз займається
адмініструванням та розвитком сайту самобутніх авторів Черкащини http://umanliteratura.
ucoz.ua/. Цей сайт дає можливість друкуватись
не лише уманцям, а й усім охочим. Серед його

активістів і двоє городищан, це Олексій Тичко
та Микола Верещака, незабаром має з’явитися
сторінка Олега Покася. В свою чергу ми пропонуємо нашим читачам декілька віршів уманської гості.

*

Тарас Близнюк і Софія Кримовська
під час проведення студійного запису.
Рідко вдається так спрацюватись
з першого дубля!

*

*

Так мало для щастя треба:
В кватирці шматочок неба.
В тарілці шматочок м’яса,
З похмілля три літри квасу.
Кіно раптом без реклами,
А тещу назвали "Мамо".
І зятя вже сином кличуть.
Комусь хтось грошей позичить...
Для щастя не тре багато:
Комусь, щоб нова лопата,
Для когось, щоб дні "критичні",
Комусь бойовик "трагічний"...
Мобілку, машину, бакси...
Комусь, щоб аби до РАГСу......
То щастя, якщо для тебе
Вже досить шматочка неба.

*
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Я просто жінка. Просто жінка я.
П’ять букв у слові – ну куди простіше?
Я ніжна, я кохана, я твоя,
я та, яка на світі найрідніша.
Сумна і ніжна. Мовчазна і ні.
Я та, якій протягують долоні…
Я палена у відьомськім вогні,
я писана у золотій іконі…
У муках я життя тобі даю,
зціпивши зуби, на війну пускаю.
Біля вікна задивлена стою.
Я просто жінка … і не має краю
такій ось простоті. З ребра чи ні,
я Єва, що спокушує Адама.
Я та, якій присвячують пісні,
я та, якій гукають просто «Мамо…»
Я просто жінка. Грішна і свята,
слабка і сильна, сіра і яскрава.
Я просто жінка, просто жінка.
Та, якій потрібно щастя, а не слава.

ЧЕРЕЗ

20

Василь Григорович
Войтенко, викладач механізації:
– Наче ще вчора ви
були студентами нашого
технікуму. Найкращі роки
були проведені тут. Приємно
все згадати, приємно, що у
вас зберігся хороший
життєрадісний колектив.
Будуйте кожен своє життя,
беріть у руки свою долю.
Ставте на ноги дітей та
внуків, щоб вас вони радували,
були вдячні за настанови,
особливо цінні у цей тернистий час. Обходьте неприємності. Щастя великого, довгого віку, здоров'я міцного я
вам бажаю.
Мені 83 роки – вік вже,
можна сказати, небезпечний.
Дав би бог ще пожити, з задо-

Р О К ІВ

воленням зустрівся б з вами
ще через двадцять років.
Висловлюємо також
слова вдячності керівництву
коледжу та його викладачам,
зокрема В.С. Гарбару, М.І.
Погрібняку, Н.П. Пахаренко, за
сприяння у проведенні
зустрічі.
Як символ вдячної шани
до навчального закладу і
любові до України, на території аграрного коледжу було
посаджено дві туї та калину.
Нехай це буде фактом, який
перетвориться у традицію для
всіх, хто навчався у Городищі.
Випускники 1989 року
групи Б агрономівплодоовочників
радгоспу-технікуму
Мліївської дослідної
станції садівництва.

КП “КОМУНАЛЬНИК” ІНФОРМУЄ

ВІДОМІСТЬ ЩОДО ЗАБОРГОВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ
ЗА СПОЖИТІ КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ
станом на 01.12.2009 р.
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НАДЗВИЧАЙНИЙ СЛУХАЧ
Лелека Буслик залишився зимувати на батьківщині. Тепер він «клює»
науку у Вільній академії красних мистецтв Великого Кобзаря України.
Як повідомив президент Вільної
академії Олекса Близнюк, Буслику
дуже подобається походжати по
художній майстерні, позувати, спілкуватися з творчими людьми на лелечоукраїнському есперанто.
Також Олекса Олексович розповів,
як птах потрапив до нього та про умови
його утримання:
-- 9 вересня цей лелека півдня простояв на перехресті біля міліції. Мимо
йшли люди, сигналили автомобілі, а
він закляк на місці. Дівчата з паспортного столу поїли його водою із пляшки, пригощали хлібом (але хліба він не
їсть). Можливо, він хотів стати регулювальником або просто заблукав, не
знав, де знаходиться Вільна академія.
Тож, у супроводі мого проректора,
художника-аматора Анатолія Корнієнка і слухача академії, художникакераміста, третьокурсника Київського

інституту декоративно-прикладного
мистецтва та дизайну Ігоря Карука
знайшов-таки вірний шлях.
Я зустрів лелеку біля воріт, відчинив хвіртку і кажу: “Ну що, браток! В академію? Заходь -- будеш вільним слухачем». Як побачив він ночви з водою,
зрадів -- і туди. Тим часом Анатолій
Федорович повідомив, що звати нового
слухача Бусликом. Птах був зовсім знесиленим і не втікав. Ми накопали йому
черв’ячків. Почав їсти: підкидає, як жонглер, ловить і ковтає. Обійшов навколо
будівлі, ще підживився й слимаками.
Потім сусід Іван Якович дав зерна,
ряски у ночви. Через деякий час Буслик почав підпускати до себе, а згодом
став зовсім ручним. І все ж виявив своє
прагнення до свободи -- двічі залітав
до сусідів спочатку на двометровий
стовп, а потім аж на дах. Моя онука
Мирослава оголосила: «Діду, лелека

полетів!» «Як, -- кажу, -- полетів? Заява
його є в нас!». Тому на час прогулянок
доводиться прив’язувати його на міцну
мотузку. Також зробили вольєрчик. Це
вимушена міра, оскільки є загроза того,
що його порвуть собаки або десь
заблукає і загине від голоду та холоду.
Це дуже охайний птах. Любить
щотижня займатись водними процедурами у ночвах. Після цього гріється
біля каміна. З’їдає тричі на день щоразу по 3-5 карасиків (друзі-художники
допомагають, купуємо рибу на базарі
по 5-6 грн. за кілограм). Також добавляємо в раціон черв’яки, зерно, дерть.
У сусіда Івана Кузьмовича є кішечки -Анфіса і ще одна, які ловлять мишей і
приносять йому на ганок. Для Буслика
це делікатес.
Дехто повчає, що краще б ти, Олексо, свиню вигодовував. Але ж не одним
шлунком живе людина. Якось казав

мені Володимир Яворівський: «Робиш
добро, а боженька це відмічає». А лелека -- це ж божий птах, український птах.
Тож нехай перебуде тут зиму в теплі і
добрі. А на весну: вільному -- воля.
Записав Олег ПОКАСЬ.

.

Триває набір у Вільну академію красних мистецтв Великого Кобзаря України
з підготовки майбутніх абітурієнтів до мистецьких навчальних закладів за спеціальностями:
ДИЗАЙН (ГРАФІЧНИЙ, ЛАНДШАФТНИЙ), РИСУНОК, ЖИВОПИС, КОМПОЗИЦІЯ, ЛІПКА,
КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА. Звертатись за адресою: вул. 1-Травня, 1. Тел. (067) 131-95-68.

ДНЗ «ДЖЕРЕЛЬЦЕ»

ШКОЛА СПРИЯННЯ ЗДОРОВ’Ю

Формування, зміцнення та відновлення здоров'я підростаючого покоління, збереження майбутнього нації -- одне з основних завдань держави. Особливо актуальним воно є щодо дітей
дошкільного віку, оскільки негативний екологічний вплив навколишнього середовища, неефективність системи охорони здоров'я, зниження життєвого рівня переважної більшості родин
призвели до погіршення здоров'я людей від
самого народження. Сприяти розв'язанню цієї
проблеми на рівні дошкільних навчальних
закладів може раціональна організація системи
фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми з використанням таких форм і методів, які б сприяли
вдосконаленню дитячого організму, робили б
його стійким і витривалим.
Для поліпшення здоров'я дітей, формування у
них позитивної мотивації на здоровий спосіб життя
та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2002 р. №14 «Про затвердження
Міжгалузевої комплексної програми «Здоров'я
нації» на 2002-2011 роки в дошкільному закладі
«Джерельце» створено «Школу сприяння здоров'ю». Загалом «Школа сприяння здоров'ю» у своїй
роботі користується програмою «Здоровим будь»,
яка вже декілька років діє у дитячому садку.
Повноцінному розв'язанню оздоровчих, освітніх
та виховних завдань слугує комплексне використання як традиційних, так і нетрадиційних організаційних форм і методів роботи. Традиційними формами, обов'язковими для впровадження в освітній процес, є заняття з фізичної культури, з валеології і
фізкультурно-оздоровчі заходи (ранкова гімнастика,
гімнастика пробудження після сну, фізкультхвилинки, фізкультпаузи, загартувальні процедури), різні
форми організації рухової активності в повсякденні
(фізичні вправи на прогулянках, фізкультурні свята
та розваги, дитячий туризм, рухливі ігри, самостійна
рухова діяльність, дні здоров'я).
Нетрадиційними формами роботи в садочку є
інтенсивне загартування (босоходіння, обтирання
крижинками та снігом), спеціальні лікувальнопрофілактичні процедури, які діти мають змогу отри-

“Лежача” гімнастика
мати у фізкабінеті (фізіотерапія, аромотерапія,
фізіотерапевтичні процедури). З дошкільнятами проводяться дихальні вправи, нетрадиційні гімнастики
(бебі-йога, хатха-йога), психогімнастика та релаксації. Дітей навчають різним видам самомасажу
(рук, ніг, точковому масажу). На гуртку хореографії
малята опановують ритмічні гімнастики, танцювальні рухи та вправи.
Для діяльності школи сприяння здоров'ю в дитячому садку є великий, світлий, добре провітрюваний
спортивний зал із обладнанням для лазіння,
підлізання, повзання, переворотів, вправ з м'ячем.
У роботі з дітьми працівники ДНЗ «Джерельце»
на чолі з завідуючою Білан Л. М. намагаються забезпечити кожну дитину повноцінним харчуванням, вітамінізацію страв, достатнім санітарним режимом
приміщення.
На території дитячого садка зручно обладнаний
спортивний майданчик, вдало підібраний великий
інвентар. Кожна групова кімната має спортивний
куточок, де діти мають змогу у вільний час тренуватися в підтягуванні на кільцях, лазінні по драбинках і
т.д. Заняття з фізичного виховання проводяться за
інноваційною системою М. Єфименка, у формі
захопливих тематичних ігор, які забезпечують малятам максимальне емоційне благополуччя, розвивають фантазію, дозволяють імпровізувати. При цьому

Показові виступи вихованців “Джерельця”

відбувається інтелектуальний розвиток, формується мова, культура поведінки, гартуються особистісні якості.
Для профілактики плоскостопості ефективно
застосовуються «доріжки здоров'я», зроблені з каштанів, квасолі, керамзиту, піску. Для виконання
загальнорозвиваючих вправ педагоги власноруч
створили універсальне знаряддя -- «гантелі» (з
літрових та півлітрових пластикових пляшок). Також
був виготовлений міні-козлик, через якого діти
вправно стрибають.
Щороку у дитячому закладі проводяться
фізкультурно-масові заходи, до яких залучаються діти усіх груп, батьки, першокласники.
Наслідками проведеної роботи у «Школі сприяння здоров'ю» є показники захворюваності, які
зменшуються з року в рік, починаючи з 2005 року.
Ці результати додають оптимізму та впевненості
працівникам «Джерельця» у правильності обраної системи фізкультурно-оздоровчих заходів.
Тамара ПОНОМАР,
вихователь з фізичного
виховання
P.S. На базі дошкільного закладу проводяться
методичні об’єднання вихователів з проблем фізичного виховання. Перше засідання такого методобє’днання відбулося 21 жовтня цього року в ДНЗ
«Джерельце». Його тема: «Послідовність та
наступність програмового матеріалу ДНЗ і початкової школи». Присутніми на семінарі були вихователі
дошкільних установ, вчителі початкових класів, вчителі фізкультури ЗОШ №1 та № 2, головний спеціаліст відділу у справах сім'ї, молоді та спорту РДА
Залозний В.В., санітарний лікар рай СЕС Виповська
В.Д. та методисти з районного методкабінету Шатун
В.М. та Сокирко Т.Г. Учасники методоб’єднання переглянули заняття в старшій групі на тему «Пожежники» та прийшли до єдиної думки, що цю фізкультурно-оздоровчу роботу потрібно продовжувати і в
початковій школі, щоб знання та вміння, набуті в
дитячому садку, лише примножувались та удосконалювались.

Час підкріпитись яблуками
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інститут. У нас на очах народжувалась учительська династія.
Прощання було зворушливим –
Євген
дівчата плакали, не могла стримати
Волощенко,
сліз і Валентина Василівна, але всі
учень
розуміли, що далі буде ще цікавіше.
Так воно і сталося. У 5-му класі у нас
1956-1966 рр.
було вже багато вчителів. Про всіх
Городищенської
вчителів у мене тільки хороші спогас/ш №2
ди, я не можу когось виділити в ту чи
ім. В.П.Чкалова
іншу сторону, бо вони давали мені
У 1956 році, коли я вперше пере- знання, якими я користуюсь і
ступив поріг школи, Городище було донині. Галина Михайлівна Безкровще містечком, а школа №2 була най- на (пізніше Петренко) викладала
престижнішою в Городищі. Тож мій російську мову та літературу і була
батько, бажаючи, щоб я одержав хоро- класним керівником. Українську
шу освіту, влаштував мене в Чкало- мову та літературу в 5-7класах читавську школу, хоч мене, як жителя ла Шрамко (Кошелева) Поліна ВасиЗагреблі, записали до школи №5. Я лівна, а потім Моця Уляна Яківна –
часто проходжу повз школу, в якій сильна вчителька, вимоглива, спрапровів десять років, але ніколи не ведлива, добра – користувалась
залишаюсь байдужим – завжди щось заслуженим авторитетом серед учнів.
згадую із далеких шкільних років. В Хімію починала читати Онопрієнко
далекі п'ятидесяті в людей ще були Віра Панасівна, але через невиліковсвіжими спогади про недавню війну, ну хворобу, померла в 1963 році. Її
ще не повністю було відбудоване зруй- замінила Петруха Любов Леонтіївна.
новане війною народне господарство. Фізику викладав Онопрієнко Юрко
Але ми, дітлахи, того ще не усвідом- Григорович. Він воював, був контулювали, а школа була для нас чимось жений, що, разом зі смертю дружиновим, цікавим, таємничим. Школа ни, наклало значний відбиток на його
на той час мала свій первозданний нервову систему, але, в цілому, людивигляд. За школою були учбові май- на добра, з почуттям гумору.
Історію стародавнього світу, а
стерні, опалювальна котельня,
гараж, господарські будівлі, туалет, з пізніше і суспільствознавство, виклаправого боку, якщо дивитись з дала Грабенко Галина Олексіївна,
вулиці, – криниця та погріб. Зліва до людина інтелігентна і дуже охайна.
самої будівлі примикав великий стад- Естафету від неї прийняла Славуіон, на якому зараз знаходиться про- тська Есфір Борисівна. А новітню
вулок Котовського. Праворуч від май- історію дочитував директор Безкровстерень знаходились дослідні ділян- ний Михайло Трохимович. Про цю
ки, невеликий кролятник та метеоро- людину вже було сказано багато теплогічний
майданчик. В самому лих слів, від себе хочу додати, що
будинку школи було тринадцять клас- його внесок у розвиток школи чи не
них приміщень, учительська, кабінет найбільший. Адже за його керівницдиректора, кабінет фізики, невелич- тва в стислі терміни було добудовано
ка бібліотека, магазин, їдальня, а ліве крило школи, спортивний зал,
пізніше невеличкий спортзал та дві кабінети хімії та фізики, нові класні
препараторські – зоології та географії приміщення, всіх переведено на одной історії. Зайняття проводились у дві змінне навчання і ще багато чого він
зміни, тягар другої зміни несли учні зробив для розвитку школи. Як людипочаткових та середніх класів. Ота- на, він був порядним, строгим,
кою я побачив вперше свою школу.
енергійним, вимогливим і, в той же
Моя перша вчителька, Безкровна час, від нього йшло справжнє
Валентина Василівна, була надзви- батьківське тепло. Фізичну географчайно доброю, лагідною та чуйною ію викладала Завгородня Тетяна
людиною; саме завдяки їй перше вра- Андріївна – дружина колишнього, на
ження про школу було незабутнім. той час вже покійного, директора
Наш 1 "Б" був на першому поверсі нашої школи. Вчителем ботаніки, зообіля умивальника. В класі було дві логії, а пізніше і цивільної оборони,
дошки – одна на стіні, а інша вмонто- був Гордієнко Андрій Явдокимович.
вана в раму і могла в тій рамі поверта- Математичні дисципліни викладав
тись. На одній стороні дошки були Красносільський Марко Степанович.
клітинки, а на другій – косі лінії. Він не мав вищої педагогічної освіти,
Писати на цій дошці було не зовсім і це створювало для нього певні трудзручно, особливо, коли її щойно вити- нощі, зокрема щодо права викладанрали та коли була волога крейда. Бага- ня в старших класах, але статус участо можна згадувати про чотири роки, ника Великої Вітчизняної війни йому
проведені з Валентиною Василівною: в цьому питанні допомагав. Людиною
цікаві уроки, перші написані літери, він був прекрасною – видний з себе,
перші прочитані слова в «Букварі», завжди охайний, чисто поголений, у
уроки ручної праці, екскурсії, робота випрасуваному костюмі він справляв
на дослідних ділянках, подарунки, враження високоінтелигентної людиодержані з рук вчительки на свята і ни, крім того був гарним на вроду,
багато іншого. Але чотири роки непо- мав тонкі виразні риси обличчя.
мітно промайнули і Валентина Васи- Окрім математичних дисциплін він
лівна передала нас, як кажуть, з рук викладав трохи креслення. В майв руки, своїй старшій доньці Галині стерні, з основами слюсарної та стоМихайлівні, яка тільки-но закінчила лярної справи нас знайомив Летюк

ОФІЦІЙНО
ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО
СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА
ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ ПОТЕРПІЛИХ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА
ЧЛЕНІВ ЇХНІХ СІМЕЙ
Відшкодування Фондом шкоди потерпілим напряму залежить від своєчасності та повноти сплати роботодавцями страхових внесків.
У зв’язку з тимчасовою несплатою підприємствами вугільної галузі страхових внесків значно зменшились обсяги надходжень до бюджету Фонду. Ця причина призвела до незначної затримки з страхових виплат потерпілим. Тобто
страхові виплати, починаючи з вересня поточного року, виплачуються частинами по мірі надходження коштів від страхувальників.
Виконавча дирекція Фонду роз’яснює, що всі «регресні» виплати потерпілим, членам їх сімей будуть виплачуватися в повному обсязі по мірі надходження коштів!

УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
НАСЕЛЕННЯ РДА ІНФОРМУЄ
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України з питань соціального захисту багатодітних сімей» (набирає чинності з 1 січня 2010 року) внесено зміни до Закону України «Про охорону дитинства», згідно з якими передбачено надання багатодітним сім'ям пільг з оплати
житлово-комунальних послуг, палива, абонентної плати за користування телефоном, а дітям з багатодітних сімей – безплатного проїзду у міському та приміському транспорті.
Відповідно до Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр
осіб, які мають право на пільги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 29.01.2003 № 117, для включення інформації до ЄДАРП багатодітні
сім'ї (в сім'ї троє та більше дітей віком від народження до досягнення 18 років),
які проживають у місті, мають подати до управління праці та соціального захисту
населення такі документи: паспорти батьків, свідоцтва про народження дітей,
копії довідок про присвоєння ідентифікаційного номера у Державному реєстрі
фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів, довідку про
склад сім'ї, розрахункові книжки (платіжні квитанції) за послуги. Довідка за телефоном: 2-26-50.
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Дмитро Васильович, характерною
рисою якого був надзвичайно гучний
голос, завдяки якому він був
незмінним організатором і керівником св 'яткових колон учнів і педпрацівників. Вчителем фізкультури протягом всього навчання був Горідько
Микола Іванович висококласний фахівець в галузі фізичної підготовки
молоді. Іноземну мову нам викладав
Кравченко Роман Олексович, який у
9-10 класах був у нас ще й класним
керівником. Завдяки його педагогічній майстерності в 1964 році я
зайняв перше місце на обласній
олімпіаді з іноземних мов. На зміну
ручній праці та роботі в майстерні у
9-му класі прийшло виробниче
навчання – нас вчили на мулярів. Навчав нас Артеменко Олександр Іванович, людина грамотна (мав дві вищих
освіти) і надзвичайно врівноважена.
Були у нас й інші вчителі, але, як
правило, вони підміняли тимчасово
відсутніх основних педагогів, то ж не
буду на них зупинятися, але Бикадорову Ганну Андріївну оминути увагою не можна. Вона була завучем,
причому завучем в повному розумінні
– вимоглива, принципова, грамотна,
з великим досвідом педагогічної та
організаторської роботи. Дисципліну
в школі було поставлено на високому
рівні, – порушники від малого до
великого боялись її, мов вогню.
Основну увагу вона приділяла
виховній роботі: урочисті засідання,
святкові демонстрації, вшанування
пам'яті загиблих воїнів і багато
інших заходів – все це її незаперечна
заслуга. Крім педагогів, в школі працювали і інші працівники, які непрямо приймали участь у педагогічному
процесі. Секретарем школи була
Тамара Леонідівна, а її донька
Світлана з 1965 р. читала загальну біологію. Не можу не згадати з теплотою
завгоспа Журавльова Георгія Петро-

вича, якого чомусь всі звали Юрієм
Петровичем, але він не ображався. До
війни він працював вчителем зоології, але не мав відповідної освіти,
тож мусив перейти в завгоспи, але
при цьому завідував препараторською кабінету зоології, препарував
птахів та звірів, взагалі був хорошою
людиною. Технічками працювали
Кравченко Віра Петрівна та її напарниця Марія (на жаль, прізвища не
пам'ятаю), дуже убога й смиренна
жінка. Віра Петрівна була їй цілковитою протилежністю – її боялися, мов
огню, всі, включаючи самих "крутих", бо заходами впливу вона не
перебирала – могла дати стусана або
потягти ганчіркою, причому за найменшу провину. В нічний час спокій
в школі охороняв сторож Михайло
Блоха, маленький малопомітний
чоловічок, що жив у Довжку і щовечора приходив на службу. Були й
інші працівники – водій автомобіля
ГАЗ-51, який більше стояв, ніж
їздив, кочегари, але їх мало хто
бачив, бо вони сиділи в котельні. В
школі працювала медсестра, прізвище, ім'я якої я, на жаль, не пам'ятаю.
Харчування учнів початкових класів
було в їдальні-роздягалці і на першому поверсі в приміщенні, де пізніше
влаштували спортзал. Потім ми бігали на великій перерві в їдальню в
центрі міста. Багато дітей брали
сніданки з дому, як правило, це був
бутерброд з повидлом або варенням,
загорнутий в газету. Пізніше, на
початку шестидесятих, в будинку
колишньої партбібліотеки, організували щось на зразок буфету, де можна
було купити булочку та попити гарячого чаю.
Згадувати можна без кінця. Всі ці
спогади назавжди залишаться в моїй
пам'яті.

ЩОДО НЕДОПУЩЕННЯ ЗАНЕСЕННЯ ЗБУДНИКА ВІРУСУ
АФРИКАНСЬКОЇ ЧУМИ СВИНЕЙ НА ТЕРИТОРІЮ РАЙОНУ
Згідно з офіційним повідомленням Міжнародного епізоотичного бюро в с. Красноярське Цимлянського району
Ростовської області Російської Федерації з 27.09.2009 р. зафіксовано захворювання та загибель свиней. Всеросійським науковим інститутом ветеринарної вірусології та мікробіології (м. Покров) ідентифіковано вірус африканської чуми свиней.
За повідомленням російської сторони станом на 5.10.2009 р. все свинопоголів'я ферми в кількості 2791 голова
знищено. В 5-кілометровій зоні розпочато знищення свинопоголів'я приватного сектору.
Африканська чума свиней контагіозна вірусна хвороба, яка перебігає блискавично, гостро, підгостро, безсимптомно й характеризується гарячкою, ціанозом шкіри, геморагічним діатезом внутрішніх органів і високою летальністю. У трупах свиней вірус зберігається до 10 тижнів, у м'ясі від хворих тварин 155 днів, копченій вітчині
до 5 місяців, у гною свинарників до 3 місяців. Формалін, карболова кислота, хлорвмісні препарати в звичайних концентраціях руйнують вірус протягом 15 хвилин. Лікування не розроблене й заборонене. Випробування інактивованих та живих вакцин не дали бажаних результатів.
До африканської чуми сприятливі домашні й дикі свині незалежно від віку і породи. Джерело збудника інфекції
хворі свині та вірусоносії. В Африці у диких свиней захворювання перебігає безсимптомно, і вони є основним резервуаром вірусу в стаціонарно неблагополучних зонах.

Відповідно до рішення державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Городищенській районній державній адміністрації:
– Посилено державний ветеринарносанітарний контроль та нагляд за ввезенням в
район тварин, птиці, продукції тваринного походження та недопущення її контрабандного ввезення.
– Здійснюється контроль за дотриманням свиногосподарствами та свинофермами роботи по принципу «закритого режиму» та попереджено
керівників цих господарств про персональну
адміністративну (ст. 107 Кодексу України про
адміністративні правопорушення) та кримінальну
(ст. 251 Кримінального кодексу України) відповідальність за недотримання ветеринарносанітарних правил при вирощуванні та обігу свиней.

– Не допускається переміщення тварин з
інших регіонів без погодження з державною ветеринарною службою.
– Представниками державної ветеринарної
медицини забезпечується проведення ветеринарно-санітарної експертизи дичини, призначеної
для використання на харчові цілі.
– Районному управлінню лісового та мисливського господарства необхідно негайно інформувати органи місцевого самоврядування, ветеринарну та санітарно-епідеміологічну служби району про виявлення випадків захворювання тварин,
невластиву поведінку, виникнення загрози знищення та загибелі тварин, а також не допускати
самовільного переселення або акліматизації мисливських тварин, а проводити цю роботу лише за
погодженням з державною ветеринарною службою.
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26 червня цього року Черкаська
обласна рада прийняла рішення про
створення загальнозоологічного
заказника «Заріччя» площею приблизно 27 га. Поява заказника в
межах нашого міста стала можливою завдяки тісній співпраці членів
товариства «Еколог», депутатів та
членів виконкому міської ради на
чолі з міським головою Зваричем
О.І., Асоціації рибалок України (голова Чистяков О.В.), обласної організації ветеранів України (голова Веретельніков В.М.), журналіста Чоса
В.Г. Хочу подякувати всім, хто зробив цю добру справу.
Про значення заповідника найбільш вдало сказав кандидат біологічних наук доцент КНУ ім. Шевченка Подобайло А.В.: «Території природно-заповідного фонду не підлягають приватизації, тобто озеро чи ставок не куплять і не обгородять».
Основним документом, що регламентує діяльність та правила поведінки на території заказника є «Положення про загальнозоологічний
заказник місцевого значення «Заріччя», розроблений Державним управлінням охорони навколишнього
природного середовища в Черкаській області. Розділ даного Положення «Режим заказника», який стосується всіх жителів нашого міста
пропонується в повному обсязі без
скорочень.

РЕЖИМ ЗАКАЗНИКА
1.В заказнику встановлюється
режим, яким передбачається збереження і відтворення природних ресурсів,
підтримання загального екологічного
балансу.
2.Рішення про зміну території чи
ліквідацію заказника приймається
рішенням обласної ради у відповідності з
Законом України "Про природнозаповідний фонд України".
3.На території заказника забороняється діяльність, що суперечить цілям і
завданням, передбаченим Положенням
про заказник.
Забороняється:
проведення господарської і підприємницької діяльності без попереднього
погодження з територіальним органом
Мінприроди;
nбудь-яке будівництво стаціонарних
та розміщення тимчасових споруд, не
пов'язане з виконанням завдань заказника;
nнезаконна вирубка, пошкодження
дерев та чагарників, а також знищення,
пошкодження трав'яного покриву, руйнування жител тварин, їх відловлювання, збір яєць, пуху, порушення умов поселення та розмноження;
nмеліоративні, пошуковорозвідувальні та інші види робіт, які
можуть привести до зміни гідрологічного режиму, а також проведення їх при
необхідності без наукових обґрунтувань, затверджених згідно вимог природоохоронного законодавства;
nзасмічення та забруднення території заказника;
nпромислове рибальство, за винятком меліоративного і контрольного лову
водних живих ресурсів, відлову риби з
метою запобігання її загибелі;
nдопущення добових коливань рівня
води понад 20 см в гніздовий та нерестовий період (з 1 квітня по 10 червня);
nдіяльність, що може негативно
впливати на гідрохімічний режим води
(скид у воду неочищених стічних вод
підприємств та комунальних стічних
вод, тріски і тирси, а також інших
шкідливих для гідробіонтів відходів
виробництва);
nмиття в прибережній смузі та безпосередньо у воді автотранспорту та
плавзасобів, тари з-під отрутохімікатів та нафтопродуктів, прання
із застосуванням хімічних миючих
засобів;
nпроїзд по території заказника, за
межами доріг загального користування,
всіх транспортних засобів, за винят-
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ком транспортних засобів державних
природоохоронних органів під час виконання ними службових обов'язків (органи Мінприроди, держрибінспекції, державної лісової охорони, водної міліції
МВС);
nпересування по водній поверхні
моторними човнами та скутерами, за
винятком плавзасобів державних природоохоронних органів та громадських природоохоронних формувань під час
здійснення ними природоохоронної діяльності (органи Мінприроди, держрибінспекції, державної лісової охорони,
водної міліції МВС, Городищенське товариство рибалок-любителів «Еколог»);
nзнищення або пошкодження інформаційних знаків.
4. В центральній частині заказника
виділяється зона суворого заповідного
режиму площею 4 га, з метою забезпечення відтворення популяцій тварин.
Окрім вимог, зазначених в п.3, в зоні суворого заповідного режиму забороняється:
nлюбительське рибальство;
nперебування сторонніх осіб в темну
пору доби;
nпорушення режиму тиші в гніздовий та нерестовий період (з 1 квітня по
10 червня).
5. Господарська, наукова та інша
діяльність, що не суперечить цілям і
завданням заказника, проводиться з
додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища.
6. До 10 % берегової лінії поза зоною
суворого заповідного режиму визначається як рекреаційна зона для відпочинку жителів міста. В межах рекреаційної
зони дозволяється встановлення тимчасових споруд рекреаційного призначення та обладнання місць для відпочинку.
7. Любительське рибальство допускається лише з берега, та зі спеціальних
містків, довжина яких обмежується
лінією поширення прибережно-водної рослинності.
8. Використання природних ресурсів
у межах заказника допускається за дозволом на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та
об'єктів природно-заповідного фонду,
виданого територіальним органом
Мінприроди.
9. Городищенська міська рада делегує
зобов'язання щодо забезпечення режиму
заказника та його збереження Городищенському товариству рибалоклюбителів «Еколог».

Зміст даного розділу вказує на те,
що враховано інтереси місцевої влади, громади та матінки Природи,
таке вдале компромісне рішення дає
перспективу існування нашого
заказника на довгі роки.
Для керування заказником створена Адміністративна група. Її склад
та повноваження затверджені рішенням виконкому міської ради № 229,
від 24 липня 2009 року. До складу
Адміністративної групи входять перший заступник міського голови Вибрик А.Б., заступник міського голови
Скалига М.І., голова дільниці
(відповідальний за охорону) Боговик
П.І., депутат Городищенської
міської ради Дашевський В.М., старший єгер районної ради УТМР
Віннік І.М. Голова групи Москаленко О.О. -- голова товариства рибалоклюбителів «Еколог».

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО АДМІНІСТРАТИВНУ ГРУПУ
ПО КЕРІВНИЦТВУ
ЗАГАЛЬНОЗООЛОГІЧНИМ
ЗАКАЗНИКОМ МІСЦЕВОГО
ЗНАЧЕННЯ «ЗАРІЧЧЯ»
nВ своїй роботі Адміністративна
група керується Конституцією України, Законом України «Про природнозаповідний фонд України», іншими законодавчими і нормативними актами,
Статутом товариства рибалоклюбителів «Еколог» та Положенням
про загально-зоологічний заказник
місцевого значення «Заріччя».
nНа кожен календарний рік складати план заходів та дій по підтриманню

екологічного балансу на території
заказника.
nОрганізувати наукові дослідження
та спостереження за станом навколишнього природного середовища.
nПоширення екологічних знань та
створення належних умов для відпочинку населення.
nКонтролювати діяльність товариства рибалок-любителів «Еколог» по
дотриманню та виконанню вимог «Охоронного зобов'язання».
nПриймати міри впливу (в тому
числі і виключення з товариства «Еколог») до тих членів організації, які порушують і не дотримуються вимог статуту товариства «Еколог», статуту
Асоціації рибалок України, Положення
про загальнозоологічний заказник
«Заріччя» та інших законодавчих
актів .
7.Налагодити роботу з засобами
масової інформації по висвітленню
задач. Проблем та стану загально зоологічного заказника місцевого значення
«Заріччя».
8.Розробляти документи по фінансуванню заказника і подавати їх до
органів влади всіх рівнів.
9.Проводити роботу по залученню
інвесторів з метою підтримання та розвитку заказника «Заріччя».
10.Проводити засідання членів
Адміністративної групи один раз на
квартал; в разі виникнення форсмажорних обставин -- невідкладно.

Мені неодноразово задавали
питання жителі нашого міста,
земельні ділянки яких межують з
природоохоронною зоною водоймища «Сачків став»: «Що буде з нашою
землею?» Хочу всіх заспокоїти. Ніяких маніпуляцій з земельними
ділянками місцевого населення не
передбачається. Аргументи такі:
1.Мета створення заказника -- це
збереження водоймища «Сачиків
став» та берегової зони, що залишилась.
2.Заказник створено для людей
на тій території, що є, а посягати на
приватну власність -- це аморально.
3.Площа заказника визначена
приблизно. Коли площа буде уточнена невідомо, тому що це тривалий і
затратний процес.
В режимі діяльності заказника є
пункт про любительське рибальство.
Дійсно, в заказнику організовано і
проводиться любительське рибальство. Регламент риболовлі на
водоймищі «Сачиків став» розроблений на основі «Правил любительського і спортивного рибальства». Наказ Держкомрибгоспу
України № 19 від 15.02.1999 р. зареєстрований в Міністерстві юстиції
України за № 269/3562 від
28.04.1999 р. і затверджений на зборах членів товариства «Еколог». Звичайно, умови любительської риболовлі будуть уточнюватись в залежності від кількісного і якісного рибного ресурсу водоймища «Сачиків
став».

УМОВИ ЛЮБИТЕЛЬСЬКОГО
ЛОВУ РИБИ ЧЛЕНАМИ
ТОВАРИСТВА РИБАЛОК «ЕКОЛОГ»
НА ВОДОЙМИЩІ «САЧИКІВ СТАВ»
1. Рибалка дозволяється всім членам
товариства при наявності членського
квитка з 30.05.2009 року, крім періоду
нересту.
2. Рибалити тільки з берега вудками,
спінінгами, «ризинками» (не більше 5
гачків).
3. На водоймищі створена зона природовідтворення, яка пролягає по лівому
березі «Катерушини» від лінії ліхтарів

до вигину луки. Правий берег «Зарічки»,
від північного кордону кар'єру до наглядової вежі. В зоні природовідтворення
рибалка КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНА.
4. Контроль по вилову риби і дотримання санітарних норм на місці риболовлі проводиться особисто членами
товариства.
5. Під час проведення рибалки кожен
член товариства зобов'язується на своєму місці риболовлі, а також в природоохоронній зоні водоймища підтримувати
чистоту і порядок.
6. Рибалка на водоймищі дозволяється:
а) Членам товариства за наявності квитка.
б Інвалідам 1-2 групи, учасникам
Великої вітчизняної війни при наявності посвідчення.
в) Дітям до 14 років, в присутності дорослих.
7. Норма вилову за одну рибалку до 4х кілограм.
8. Норми та параметри вилову риби:
- карась -- без обмежень,
- окунь -- без обмежень,
- короп -- від 400 гр. до 2 кг.
9. Ловити заборонено: білого амура,
линка, вюна, раків.
10. Кожен рибалка зобов'язаний дати
можливість перевірити свій садок з уловом членам товариства та особам, уповноваженим на перевірку.

В заповідній зоні посилюються
вимоги до порушників встановленого режиму заказника. А саме: розведення вогнищ, випалювання очерету
(в період гніздування птиці) -- штраф
600 грн. без врахування матеріальних збитків, миття автомобілів -- 150
грн. і т.д.
По іншому трактується браконьєрський вимов риби. По-перше,
збільшені розміри штрафів за
виловлену рибу браконьєрським способом; і ці штрафи діють цілий рік
не тільки в нерестовий період. Подруге, це порушення правил, любительської риболовлі (розмір та
кількість виловленої риби).
ТАКСИ ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ
ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ,
ЗАПОДІЯНОЇ ПОРУШЕННЯМ
ПРИРОДООХОРОННОГО
ЗАКОНОДАВСТВА У МЕЖАХ
ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ'ЄКТІВ
ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ
УКРАЇНИ (ЗА ЕКЗЕМПЛЯР):
Сом
94 грн.
Судак, сазан,
щука, білизна,
миньок, вугор річковий,
товстолоб, білий амур,
чорний амур
55 грн.
Лящ, лин, в'язь
28 грн.
Плітка (тараня), синець,
чехоня, клепець, головень
11 грн.
В'юн, карась, окунь,
плоскирка (густіра), йорж,
краснопірка, бичок 6 грн.
Тюлька, кілька, хамса,
верховодка (за 1 кг) 5 грн.
Рак
4 грн.

Підсумовуючи вище викладене,
можна зробити такий висновок: створення загальнозоологічного заказника місцевого значення «Заріччя» для
всіх жителів нашого міста -- це добро
і благо, а для браконьєрів і людей,
що не шанують представників природи і фауни, це погано, як в моральному так і матеріальному плані.
Олександр МОСКАЛЕНКО,
голова товариства рибалоклюбителів «Еколог».

Активісти товариства “Еколог” з вилученим ними браконьєрським знаряддям
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БІЛЬЯРД-КАФЕ

Сергій (097) 556-51-05 Леонід (097) 182-67-90
Андрій (096) 758-05-63 Геннадій (067) 986-34-68

М+

ЗАПРОШУЄМО ВІДВІДАТИ

МАГАЗИН «М'ЯСО»
за адресою: вул. Миру, 66
(колишній «Гарячий хліб»).
В асортименті:
- яловичина,
- курятина,

Відпочинок
для всієї родини

- свинина,
- копченості,

з 12.00 до 24.00 год.вул.
Героїв Чорнобиля, 17
(біля старої поліклініки)

- напівфабрикати.

Замовлення за тел.

Приймаємо м'ясо від населення.

(097) 022-93-67

Тел. 2-01-04, (097) 278-26-02

Грип, застуда, остеохондроз,
радикуліти, міозити,
нервові розлади,
ожиріння, целюліт???

Відповідь одна – масаж
Салон «Елізір» пропонує:
масаж – класичний;
масаж – баночний;
масаж – антицелюлітний;
масаж – медовий;
грязелікування.

Адреса: вул. Грушевського, 6.
Тел. (067) 110-29-58.

Магазин-кафе «Левада»
пропонує дешеві комплексні обіди, приймає замовлення на
святкування зустрічей, днів народжень, поминальних обідів, та
інших урочистих заходів.
Наша адреса: вул.Миру, 40 (біля пивзаводу).
2-21-83 маг. 2-46-24 дом. (067) 594-75-73.

ПП Король пропонує:
Заміну шин літніх на зимові – вартість послуги 80 грн.
ЧАЙ, КАВА - БЕЗКОШТОВНО.
Підкачка спецавтомобілів (служби 101, 102, 103, 104)
і таксі - безкоштовно. Шиномонтаж для таксі - знижка 10%.
Адреса: вул. Героїв Чорнобиля, 42
(на перехресті з вул. Об’їзною)
ЗАТ «Укрвторчормет» закуповує
металобрухт усіх видів.
Адреса: вул. Індустріальна, 18
(територія цукрового заводу).
Тел. (063) 152-38-42.

КВАРТИРИ

ТЕХНІКА

ПРОДАМ
виробниче приміщення, вул.ГулакаАртемовського, 99А, заг. пл. 71 м.кв.,
зем. діл. 25 сот., вул. газ. 30000 грн.,
торг. Т. 2-36-84, (096) 463-50-70, (067)
850-25-29.
кіоск. 2000 грн., торг. Т. 2-44-91, (098)
396-30-74.
кіоск, металевий, 3х3 м. 2000 грн.,
торг. Т. (067) 594-75-73.
кіоск, металевий,. 2000 грн. Т. (063)
214-86-22.
магазин-кафе, (р-н газ.
господарства), заг. пл. 200 кв.м., тел.,
водопровід. 40000 у.о. АБО ЗДАМ. Т. 246-24, (067) 594-75-73.
ЗДАМ
приміщення, (центр), заг. пл. 150
м.кв. Т. 2-40-16, (067) 474-14-39.

ПРОДАМ
квартира 1-кімн. 1 пов., (центр). Т. 221-57, 2-12-47, (097) 285-36-53.
квартира 2-кімн. 4 пов., (центр),
напроти ринку, заг. пл. 50 кв. м., з
індивідуальним опаленням. 25000 у.о. Т.
2-19-66, (096) 174-64-81, (097) 336-76-78.
ЗДАМ
1-кімн. квартиру, (центр). Т. (096)
277-78-64.

КУПЛЮ
антени супутникового телебачення,
2 шт. Т. (067) 474-14-39.

КУПЛЮ
будинок (в напрямку руху електрички
від Миронівки до Шевченково), з
приватиз. земл діл. До 5000 грн. Т.
(044) 63-708-30, (067) 738-49-67.
ПРОДАМ
ТЕРМІНОВО будинок, вул.1Травня,64, (центр), заг.пл. 85 кв.м., 5
кімн., 2 веранди, санвузол, газ,
дерев'яний, обкладений цеглою, усі
надв.спор., 3-х фазна лінії
електропередач, асфальтовано,
огороджено, зем.діл. 18 сот. 20000 у.о. Т.
2-00-71, (098) 224-73-87.
ТЕРМІНОВО будинок у с.Дирдин,
вул.Прорізна, 14, новий, але потребує
ремонту, вул.газ., усі надв.спор., зем.діл.
15 сот. Т. (096) 977-25-81.
недобудований будинок, 12х10, з
підвальним приміщенням, гараж, погріб,
л.кухня, зем.діл. 14 сот. 18000 у.о. Т. 214-06, (098) 343-10-71.
½ будинку (новий),
вул.Пархоменка,8,кв.1, газиф., вода,
погріб, сарай. 18000 у.о., торг. Т. (067)
770-47-05.
будинок двоповерховий, у с.Дирдин,
пров.Зелений, 1/а, усі зручн., під
будинком підвал 12х4, зем.діл. 12 сот.,
газ, усі надв.спор., окремо зем.діл. 20
сот. 25000 у.о. Т. (097) 295-65-58.
будинок двоповерховий, у с.Дирдин,
вул.І.Уса,131/а, незавершене
будівництво, зем.діл. 12 сот, під
будинком підвал і гараж, орної землі 30
сот., вул.газ., поряд річка і ліс. 10000 у.о.
Т. (097) 295-65-58.
будинок у с.Дирдин, вул.У.Жука,40,
усі надв.і спор., зем. діл. 30 сот. 7000
у.о., торг. Т. (097) 284-08-36, (063) 39182-02.

КП «КОМУНАЛЬНИК»
þ Приймає колективні заявки
від жителів міста на вивезення
сміття. Вартість послуг згідно з
діючим тарифом.
Вивезення сміття після проведених суботників на вулицях
міста – безкоштовно.
þ Надає послуги з розпиловки
деревини різних порід
þ Надає послуги жителям м.
Городища з вивезення нечистот та
прочистки каналізаційних труб.
þ Надає ритуальні послуги:
машина з покривалом, найдешевші в
районі труни, ведучий ритуального
обряду. Недорого.
þ
Реалізовує
будинкові
номерні знаки емальовані вартістю 5
грн.
Звертатись за адресою:
вул. Героїв Чорнобиля, 22А.
Довідки
за телефоном 2-20-63.

Відділ мобільного зв’язку
пропонує широкий вибір
та гарантує якість
мобільних телефонів і аксесуарів.
Чекаємо вас за адресою:
вул. Миру, 81
(у приміщенні «Укрпошта».
Тел. 2-06-66.

Продаються найсвіжіші гриби гливи (рос. – «вешенка),
від виробника, тюкована солома.
ПП Лисенко Віктор Володимирович,
м. Городище (критий ринок).
Тел. 2-44-70, (097) 569-43-67, (097) 449-33-04.

ПРИМІЩЕННЯ

БУДИНКИ
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ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАМ
земельна ділянка 12 сот.,
вул.Артема. Т. 2-40-16, (067) 474-14-39.
земельна ділянка 15 сот.,
вул.Мічуріна, 50, (центр), на якій
знаходиться фундамент 13х10 м, кирпи
10000 шт., доски, сарай, криниця, під'їзд
асфальтований. 15000 у.о. Т. (097) 29565-58.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ
OPEL Astra, 05 р.в., темно-зелений
металік, 1,4 об'єм, гідроусилювач, ЦЗ,
двохстор.сигналізація, тонування,
автомагнітола, фаркоп, пробіг 73000
км,в добр.стані. 9000 у.о. Т. (067) 734-7947.
УАЗ-69, з причіпом. 8000 грн. Т. (097)
506-50-56.
культиватор, захват 2 м. 3000 грн. Т.
(097) 295-65-58.
причіп тракторний, 2ПТС-4, 5000
грн.; 1ПТС-2, 3000 грн.; 2ПТС-45, 6000
грн. Т. (097) 295-65-58.
причіп, саморобний, ходова ВАЗ. Т.
2-46-44, (098) 426-89-30.
плуг 2-корпусний. 2500 грн. Т. (097)
295-65-58.
трактор Т 40 М. 20000 грн. Т. (097)
295-65-58.

ЗАПЧАСТИНИ
КУПЛЮ
передній міст Нива 2121. Т. (096)
915-22-65.
ПРОДАМ
двигун ГАЗ-51 з капремонту. Т. 2-4802.
передній міст в зборі Нива 2121;
задній міст в зборі Нива 2121. Т. (096)
915-22-65.
покришки від Запорожця, нові, 2 шт.
Т. (093) 309-13-34, (093) 567-83-39.

ОБЛАДНАННЯ
КУПЛЮ
електрокорморізку горизонтальну.
Т. (097) 528-30-52.
ПРОДАМ
вимикач автоматичний, 380 В, 160 А.
200 грн. Т. 2-37-80, (097) 238-86-43.

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
ПРОДАМ
ТЕРМІНОВО піноблоки, 0,2х0,3х0,6 м
(1000 шт.) 21000 грн. Т. (063) 597-29-40,
(096)711-62-29.
трубу азбестову, діаметр 200 мм. 150
грн. Т. (098) 723-19-69.

МЕБЛІ
ПРОДАМ
ліжко дитяче, колискою, дерев'яне,
внизу поличка, з балдахіном, матрац з
одіялом. 750 грн. Т. (096) 311-37-07,
(096) 311-37-08, (063) 870-77-11.

РІЗНЕ
ПРОДАМ
ванна, 1,70х70, б/к. Т. 2-46-44, (098)
426-89-30.
яблука, різних сортів. Т. (067) 767-4611.

РОБОТА
Підприємство з виробництва гранітних
пам'ятників запрошує на роботу
кваліфікованих художниківпортретистів. Можливість навчання. Т.
0 (233) 99-304, (067) 472-28-25.
ВАТ «Городищенський маслозавод»
запрошує на роботу лаборантів (2
особи), інженера по охороні праці,
машиніста аміачно-холодильних
установок. Вимоги: вік до 40 років,
жителя м.Городище. Т. 2-25-82, (095)
274-97-75.

Магазин
«Чайна країна»
ТИМЕНТ !
ОНОВЛЕНИЙ АСОР

Чай, кава, посуд,
аксесуари від кращих виробників

у приміщенні
готелю «Україна»

"МАЙСТЕР"
Майстерня з ремонту
меблiв та одягу
Знаходиться за адресою
вул. Героїв Чорнобиля, 22а
(при вході до КП "Комунальник").
Тел. (098) 755-52-24

Філія «Городищенський
райавтодор» пропонує послуги
з перевезення вантажів автомобілями КРАЗ, КАМАЗ,
МАЗ, а також виконання
робіт автокраном вантажопід'ємністю 6,3 т., бульдозеПОСЛУГИ
ром Т-150 та автогрейдером.
Вантажні перевезення по Україні від Довідки за телефонами: 2-223 до 20 т. Доставка жому, відсіву, піску, 86, 2-00-17.
щебеню, каменю та інших вантажів.
Тел. 2-29-33, (067) 472-86-86.
Встановлення насосних станцій,
укладка тротуарної плитки, обшивка
вагонкою, сайдингом. Якість
гарантуємо. Т. (097) 995-32-11.
Догляну одиноку людину похилого
віку, з умовою проживання однією сім'єю
і подальшим оформленням будинку. Т. 210-86, (098) 403-23-38.
Розпиловка дров, обрізка дерев
бензопилою. Т. 2-47-67, (097) 571-71-83.

пропонує придбати
високоякісні пам’ятники
за найдоступнішими цінами
в регіоні

Запрошуємо на роботу
художника-різьбляра по каменю, художника

ТВАРИНИ
ПРОДАМ
телиця, 2 роки, тільна 5 місяців. Зв.:
с.Дирдино. Т. 6-02-75 (ввечері), (067)
230-60-13.

ГАЗЕТА "ГОРОДИЩЕ"
БЕЗКОШТОВНО РОЗМІСТИТЬ
ВАШІ ОГОЛОШЕННЯ
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НАШ КАЛЕНДАР
5 грудня
ПРОКОПА. У давнину в цей день на шляхах ставили віхи, щоб путівники не збилися з
дороги. Тому казали: «Прийшов Прокіп розбив розміт, по снігу ступає дорогу копає».
ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ СТАТИСТИКИ.
Наші вітання працівникам районного відділу
статистики (начальник В'ячеслав Гаращенко).
6 грудня
ДЕНЬ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
7 грудня
КАТЕРИНИ. Дівчата насипали в миску
каші і йшли гуртом надвір кликати судженого
на вечерю, б'ючи по воротах макогонами по
черзі, приказуючи: «Іди, іди, суджений, кашу
їсти!». Звідки гавкає пес, туди й заміж піде. З
приходом Катерини чекають на люті морози.
На святу Катерину ховайся під перину.
ДЕНЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. Наше вітання колегам – працівникам місцевого самоврядування району
Вільшанської і Цвітківської селищних рад (голови Володимир Яровий та Ніна Красицька),
Буда-Орловецької (голова Борис Карвацький), Валявської (Олександр Курінний),
Вербівської (Петро Ганич), Воронівської
(Анатолій Дворовий), В'язівської (Наталія
Шабадаш), Дирдинської (Людмила Степанець), Журавської (Віктор Шаповал), Зеленодібрівської (Ігор Щербак), Калинівської (Мирослава Грибіник), Ксаверівської (Борис
Руденко), Мліївської (Валерій Черниш), Орловецької (Василь Гребінний), Петриківської
(Наталія Гибало), Петропавлівської (Людмила Ворона), Старосільської (Василь Микитенко), Товстівської (Олександр Андрієвський) і
Хлистунівської (Микола Дудник) сільських
рад.
8 грудня
75 років від дня народження Аліси
ФРЕЙНДЛІХ (1934), російської актриси
9 грудня
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ З
КОРУПЦІЄЮ
10 грудня
ДЕНЬ ПРАВ ЛЮДИНИ
11 грудня
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ГІР
12 грудня
ПАРАМОНА, АБО ПЕРЕДАНДРІЯ.
Молодь увечері збиралася на калиту. Дівчата
випікали великий корж, підв'язували його до
сволока, а хлопці мали проїхати на коцюбі і
відкусити шмат. Присутні намагалися
розсмішити «коцюбника» – так називали
того, хто «їхав на коцюбі». Якщо такий
розсміявся чи не зумів посмакувати калитою,
то невдаху обмащували сажею.
Д Е Н Ь С У ХО П У Т Н И Х В І Й С Ь К
УКРАЇНИ
80 років від дня народження Джона
ОСБОРНА (1929-1994), англійського драматурга: «Ніколи не вір дзеркалам і газетам».
13 грудня
АНДРІЯ. В цей день жінки намагалися не
пекти хліба, не шити і не прясти. На Андрія
дівчата багато ворожили, завбачуючи свою
долю.
АПОСТОЛА АНДРІЯ ПЕРВОЗВАННОГО
ДЕНЬ БЛАГОДІЙНИЦТВА
14 грудня
НАУМА. У давніші часи навчальний процес розпочинався в цей день першого грудня

за тодішнім літочисленням. Це була найзручніша пора, коли сільські діти мали змогу
здобувати освіту. В цей день батьки відводили до школи дітей саме на це свято, бо «пророк Наум наведе на ум». Хоч згодом терміни
початку навчання були переміщені, але в
ремісничих цехах і при братствах продовжували давню традицію майстри набирали
собі учнів на свято Наума. На його честь
влаштовували цікаві обряди, професійні
посвяти тощо. З цього дня починали освоювати музичні інструменти ті, хто бажав оволодіти грою на бандурі чи скрипці. Хто не
зміг осилити професійних навичок, таких у
народі називали «партачами». Партача й
Наум не наведе на ум.
ДЕНЬ ВШАНУВАННЯ УЧАСНИКІВ
ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА
ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС
15 грудня
ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ СУДУ
17 грудня
ВЕЛИКОМУЧЕНИЦІ ВАРВАРИ. Святкують тільки жінки. У цей день дівчата готували вареники з маком чи сиром, серед яких
обов'язково мали бути й «пірхуни» – заправлені борошном. Частуючи хлопців, стежили,
кому втрапить такий виріб. Відтак невдаху
довгий час дражнили «пірхуном». Про це
свято існувало чимало переказів. Одні вважали, що Варвара була іудейкою, але згодом вихрестилася. Коли ж про це довідався батько, то
виніс смертний присуд. Інші стверджували,
що Варвара магометанка, але зголосилася
прийняти християнське віросповідання; тому
батько примусив її товкти босоніж подрібнене скло. Одне слово, це була великомучениця
за віру. Хто заспить на Варвару, той цілий рік
буде сонливим.
18 грудня
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ МІГРАНТІВ
19 грудня
МИКОЛИ. Традиційно на Україні, особливо у західних областях, до цього дня готували обрядодії, пов'язані зі святим Миколаєм.
Ввечері хтось найповажніший з родини, переважно дідусь, перевдягався на вулиці в «доброго Миколая» (на зразок Діда Мороза), заходив до оселі з подарунками, які батьки, знаючи про дитячі забаганки, готували заздалегідь. Вручаючи кожному окремо гостинець, святий Миколай згадував все те добре,
що зробив дітлах протягом року, і соромив за
нечемні вчинки. Відтак діти свято вірили в
існування цього доброго захисника і намагалися не гнівити «діда Миколая, який знає про
все». Це був вельми дійовий виховний
момент. Крім того, в школах влаштовували
цікаві вистави, де головною дійовою особою
вважався святий Миколай. Поруч з ним
неодмінно сусідив меткий чортик, який намагався переконати дідуся в тому, що вручати
дітям подарунки не варто, бо вони були
неслухняними. Але преамбула таких вистав
закінчувалася тим, що «добрий Миколай»
цього разу вибачає.
ДЕНЬ АДВОКАТУРИ
21 грудня
190 років від дня народження Петра
ЛЕБЕДИНЦЕВА (1819-1896), українського
історика, археолога

ГОРОДИЩЕ

Ясне сонце замулилось -І не гріє й не пече,
То лінивий промінь кине,
То приляже на плече.

ЛИШЕ ДЛЯ ЖИТЕЛІВ
МІСТА ГОРОДИЩА!
Триває передплата-2010
на міську інформаційну газету «Городище».
Передплатний індекс 99974.
Вартість передплати складають
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Хмари нижче опустились,
Повні білого зерна,
Чорну землю забілили.
Дітвора кричить: «Зима!»
За санчата та за лижі,
А хто й дошку прихопив, -І кипить жарка робота
У веселих малюків.
Галина КОВТУН
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ДЕНЬ ЕНЕРГЕТИКА. Вітаємо працівників району електричних мереж (директор Олександр Усенко). Дякуємо за надійне
забезпечення електроенергією та плідну
співпрацю з міською радою у цей непростий
час.
ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ

При використанні наших публікацій
посилання на «Городище» обов`язкове.
Рукописи не рецензуються і не
повертаються.
З метою обговорення в газеті
можуть бути опубліковані матеріали, в
яких думки автора не збігаються з
позицією редколегії. Відповідальність за
достовірність реклами несе рекламодавець. Редколегія залишає за собою
право на мовностилістичні скорочення
матеріалів.

23 грудня
210 років від дня народження Карла
БРЮЛЛОВА (1799-1852), російського живописця

Віддруковано на Смілянському
КВПП "Тясмин", м.Сміла, вул.Перемоги,
16. Тел. (04733) 4-40-20.

24 грудня
ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ АРХІВНИХ
УСТАНОВ. Триває ажіотаж з приводу безоплатного оформлення державних актів на
право власності на земельні ділянки. У зв'язку
з цим суттєво зросло навантаження на працівників архівних установ. Городищенська
міська рада втілює відповідно урядову програму у тісній співпраці з начальником
архівного відділу РДА Ольгою Шевченко і
спеціалістом відділу Ганною Зінченко.
Шановні Ольго Олександрівно і Галино Зосимівно, прийміть щиру вдячність за вашу звитяжну роботу.

Тираж 3000.

Зам. №

АНЕКДОТИ
– Та я хотів би кинути
пити. Але постійно як не свято, то в когось день народження: то в Моцарта, то в
Гоголя…

25 грудня
СПИРИДОНА СОНЦЕВОРОТА. За довголітнім прогнозуванням, це найхолодніший
день грудня, бо «сонце переходе на другий
бік». В цей день намагалися не працювати,
щоб миші не їли соломи, а тому обкурювали
димом оселі, бо «святий Спиридон всю
нечистоту гоне з хати вон». Найбільше остерігалися свердлити, бо будуть черв'яки нападати.
300 років від дня народження Жульєна
Оффе де ЛАМЕТРІ (1709-1751), французького філософа: «Уся відмінність між поганими і хорошими людьми полягає в тому, що у
перших переважає приватний інтерес, тоді
як другі жертвують своїм власним благом
заради інших».

J J J
Дітей повели на екскурсію в міліцію. На щиті
висять фотографії: «Їх розшукує міліція».
Петрик:
– То ви оцих шукаєте?
Міліціонер:
– Так! Їх самих!!!
Петрик:
– От менти, блін! Що ж
ви, коли фотографували, їх
не пов’язали???
J J J
У дзеркальному коропі
зазвичай відбивається задоволена харя рибалки.

J J J
– Яків, ти в Києві де зупинишся?
27 грудня
– У тітки.
95 років від дня народження Степана
– У якої тітки?
ДЕРГОУСОВА (1914), учасника бойових дій
– Не принципово.
у Великій вітчизняній війні, жителя Городища
J J J
75 років від дня народження Миколи
Перукар випадково пораСЛІЧЕНКА (1934), циганського актора, нив клієнту вухо. Щоб
загладити ситуацію, записпівака, режисера
тує:
– Ви вже бували у нашій
29 грудня
перукарні?
– Ні. Ногу я втратив на
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ БІОЛОвійні.
ГІЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ
300 років від дня народження ЄлизавеJ J J
ти РОМАНОВОЇ (1709-1762), російської
Він умів так переконуваімператриці
ти, що навіть банкомати
давали йому гроші в борг.
30 грудня
J J J
РІЧНИЦЯ СТВОРЕННЯ СОЮЗУ
на упаковці ліків:
РАДЯНСЬКИХ СОЦІАЛІСТИЧНИХ « ПНапис
еред застосуванням
РЕСПУБЛІК (1922)
захворіти».

22 грудня
ГАННИ. Від Ганни зима набирає розгін:
«Прийшли Ганки – сідай у санки», – полюбляють нагадувати літні люди. Та це й природно,
адже на цей день припадає зимове сонцестояння, після чого воно повертає на літо, а зима
на мороз. Відтак у народі Ганни називали ще
«родинами сонця». За народними уявленнями
вовки остаточно збігаються в тічки, щоб
відгуляти до Водохрещ «шлюбну пору». В деяких регіонах вважали цей день святом вовків і
31 грудня
намагалися не працювати. З Ганниного дня
140
років від дня народження Анрі
жінки починали готуватися до Різдва – білили МАТІССА
(1869-1954), французького живохати, прибирали оселі й посилено годували писця,
скульптора, графіка.
свиней, щоб мати свіжину до свят.

«НОВА» НАЦІЯ

4 грудня
ВВЕДЕННЯ У ХРАМ ПРЕСВЯТОЇ
БОГОРОДИЦІ. ТРЕТЯ ПРЕЧИСТА.

ГОРОДИЩЕ

4 грудня 2009 року

J J J
Якщо людина купила
собі “Бентлі”, це ще не означає, що вона багата. Може
вона збирала гроші три
місяці.

ГОСТРИМ ПЕРОМ
Запитав кореспондент
У сільського діда:
–Що сьогодні подала вам
Баба до обіду?
–Два солоних огірки,
Зо три картоплини,
З квасолею пиріжок
Ще й пів цибулини.
–Ну, а м’яса хоч шматочок,
З’їдаєте, діду?
На сніданок, там, вечерю
Чи хоч до обіду?

–Ковбасу, консерви, м'ясо
Давно не вживаєм,
Бо нація у нас є,
Що не дозволяє.
–Щось я вас не розумію,
Роз’ясніте, діду.
Ну причім отут це слово
Та ще й до обіду?
–Бо до чого ж дожились ми,
Ставши вільні, видні?..
А нація наша зветься
«Українські злидні».
Галина ДМІТРІНЦОВА.

