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15 травня Городище відсвяткувало День міста.
Детальний репортаж про святкування
читайте на 4-5 стор.
Я долю тут свою зустріла,
І не забути того дня.
Тут виростила карооке
Своє мале зозуленя.
Я в місті друзів безліч маю,
Вони для мене, мов рідня,
Журюся з ними і радію.
І так щоночі, і щодня.

Моє Городище

Ти невеличке, та красиве,
Тут верби, річка, ліс, мости,
Тож, мабуть, любе Городище,
В коханні теж зродилось ти.

Моє ти рідне Городище,
З юнацьких літ тебе люблю.
За тебе все віддать готова,
Повір, без крапельки жалю.

З людей розумних, працьовитих,
З природи вічної краси,
З дощів і сонця золотого,
З перлин ранкової роси.

Хоч я в Стеблеві народилась,
Бентежить Рось, немає меж,
Та знай, що я твою Вільшанку
Безмірно покохала теж.

Тому признатись тобі мушу:
В якім краю я не буваю,
Сумую завжди за тобою,
Бо міста кращого не знаю.
Галина ДМІТРІНЦОВА.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА, ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ
ВИСЛОВЛЮЄ ЩИРУ ВДЯЧНІСТЬ ЛЮДЯМ, ЯКІ ПОЗИТИВНО
ВІДГУКНУЛИСЬ НА ПРОХАННЯ НАДАТИ СПОНСОРСЬКУ
ДОПОМОГУ ДЛЯ ВІДЗНАЧЕННЯ ДНЯ МІСТА ТА ДНЯ ПЕРЕМОГИ:
Лідії Попудрібко, Олегу Гросману, Михайлу Конкіну, Ігорю
Щибрі, Василю Павленку, спілці підприємців «Приватна справа»
(голова Людмила Василенко), Едуарду Хоменку, Катерині Сукач,
Віктору Очередьку, Костянтину Однокозу, Ніні Годованик, Сергію Іваненку, Олександру Герасименку, Ларисі Гаврильченко,
Ларисі Акопян, Юрію Орлу, Надії Жежер, Віктору Кобиляцькому,
Ігорю Швецю, Сергію Чеботарьову, Валентину Дерев'янку,
Галині Діхтяр, Ользі Давидовій, Едуарду Королю, Миколі Пономарю, Володимиру Кудрявцеву, Борису Онопрієнку, Костянтину
Григору, Олені Ковризі, Олегу Новохатьку, Михайлу Зеленському.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 798/2010-рп
Про призначення І.Швеця головою Городищенської
районної державної адміністрації Черкаської області
Призначити Швеця Ігоря Миколайовича головою Городищенської
районної адміністрації Черкаської області.

МІСЬКА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА

ВИСТУП МІСЬКОГО ГОЛОВИ
ОЛЕКСАНДРА ЗВАРИЧА

НА УРОЧИСТОМУ ЗІБРАННІ З НАГОДИ ДНЯ МІСТА
Дорогі городищани та гості! Стало доброю
традицією у ці чудові травневі дні святкувати
День міста. Сьогодні ми відзначаємо 961 річницю Городища.
Наш край ще з сивої давнини був заселений
людьми. Сприятливий клімат, ліси, чисті струмки, благодатна земля заохочували до осілого
способу життя, але і манили до себе завойовників.
Аби вберегтися від ворога навколо поселень робили укріплення, які називали городищами. Саме з таких городищ розташованих на
мальовничих берегах Вільшанки і виросло
наше місто. Мужні городищани брали участь у
битвах з татарами, литовцями, поляками. Перемога не завжди була на нашому боці, але рано
чи пізно місто відроджувалось.
Наші далекі предки займалися землеробством, ремісництвом, бджільництвом, скотарством. Пізніше стали добувати граніт, випалювати цеглу, виробляти цукор.
Завдяки багатьом славним людям Городище відоме на всю Україну. Тут народився композитор і співак, автор першої української
опери «Запорожець за Дунаєм» Семен Степанович Гулак-Артемовський. Неодноразово
бував тут Тарас Шевченко. Гостювали Костомаров, Драгоманов, Леся Українка. В Городищі
жив відомий академік народний депутат Микола Артеменко. Нещодавно повернулися в Городище Діана та Василь Матющенки – відомі на
всю Україну співаки, і сьогодні я радий вітати їх
на нашому святі. Добру славу про Городище
поширюють спортсмени, художники, співаки і
танцюристи.
Цей рік – рік 65 річниці Перемоги у Великій
Вітчизняній війні – проголошено роком Ветерана. Городищани пам'ятають подвиг батьків,
дідів, прадідів, подвиг всього радянського
народу у боротьбі з фашизмом. Тому не випадково міською радою прийнято рішення присвоїти звання «Почесний громадянин міста»
двом учасникам тих героїчних звершень. Одне
Свідоцтво отримає Андрон Пилипович Руденко з Буди-Орловецької – єдиний на Черкащині
кавалер чотирьох медалей «За відвагу». Звання почесного громадянина міста присвоєно
також фронтовику Безкровному Михайлу Трохимовичу, в знак визнання його заслуги у
відновленні в 1966 році Городищенського району. Декілька поколінь випускників міської
школи № 2 з вдячністю згадують Михайла Тро-

22 травня Петро і Людмила Босенки відзначили
півстолітній ювілей свого
Президент України подружнього
життя.
Віктор ЯНУКОВИЧ
Вони належать до поколі21 травня 2010 року ння дітей війни, яким у
холоді, голоді та з надзви25 травня за участю першого заступника голови обласної державної чайним ентузіазмом довеадміністрації С.В.Рябцева відбулось представлення депутата міської лось піднімати країну з
післявоєнних руїн. Петро Іваради І.М.Швеця на посаду голови районної державної адміністрації.
нович
за професією будУ зв’язку з цим висловлюю вдячність його попереднику С.В.Ковелі за
івельник, своїми руками звоконструктивну роботу та співпрацю. Бажаю йому підкорення нових гори- див основні об'єкти, якими
зонтів у сфері державного управління.
пишається наше місто. ЛюдВітаю новопризначеного керівника району з виявленням до нього мила Василівна з тринадцявисокої довіри. Сподіваюсь, що Ігор Миколайович примножить наявні ти років працювала в твариннапрацювання, реалізує перспективні задуми задля поліпшення рівня ницькій галузі – дояркою,
завфермою, головним зоожиття у нашому місті та районі вцілому, задля розквіту України. Для цьо- техніком
колгоспу, за подго, шановні городищани, всім нам потрібно докласти чимало нових ста- вижницький труд нагородрань та зусиль. Зокрема, місцеве самоврядування надасть всебічну жена орденами Леніна та
«Знак пошани», багатьма
підтримку райдержадміністрації у всіх її добрих починаннях.
іншими відзнаками була
З повагою,
міський голова делегатом з'їздів.
Та головною їхньою
Олександр ЗВАРИЧ. цінністю
є сім'я, де завжди
знаходять підтримку та взає4 червня о 16 годині у районному Палаці культури
морозуміння. Їхньою надією
та опорою є доньки Ольга і
територіальна громада міста проводить
Тамара. Радують діда з
ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ
бабою і внучки Олена, Тетяна, Анастасія, правнучки
з таким порядком денним:
Валентина, Ксенія та Олек1. Звіт міського голови.
сандра. Це нагорода за
2. Про розміщення побутових відходів на міському сміттєзвалищі.
любов і мудрість, за те що
3. Про будівництво АЗС по вул.Кожедуба, 42 а.
зберегли свою родину на хви4. Про будівництво підприємства по зберіганню та переробці зерна.
5. Про зміни до Правил благоустрою міста.

химовича, який протягом вісімнадцяти років (з
1956 по 1973 рік) очолював Чкаловську школу.
Сьогодні місто продовжує жити повноцінним життям, незважаючи на майже повну
відсутність промисловості, а відповідно і
мізерні надходження до місцевого бюджету.
Важливо, що у багатьох справах міська рада
спирається на підтримку громади і діє разом з
громадою.
У цьому році наші старання щодо поліпшення стану довкілля та благоустрою міста були
відзначені високим третім місцем та премією
розміром 10 тисяч гривень в обласному конкурсі «Черкащина – край квітів і добра!»
За кошти міського бюджету було виконано
реконструкцію освітлення центральної вулиці.
Встановлено надійніші та економічніші
світильники, мережі прокладено безпечними
ізольованими дротами. Продовжується реконструкція центральної вулиці з метою
збільшення місць для паркування автомобілів.
Нарешті відремонтовано вулицю Кожедуба. Спільними зусиллями Городищенської РДА,
обласної, районної та міської рад вдалося «назбирати» необхідні 720 тисяч гривень. Співпраця різних гілок влади продовжується і в цьому
році. Я вдячний Сергію Васильовичу Ковелі за
рішучі дії, направлені на ліквідацію надзвичайної ситуації, що склалася на міських дорогах
після минулої зими і депутатам Городищенської районної ради за те, що бюджетом були
передбачені кошти на ліквідацію надзвичайних ситуацій.
Окрема подяка підприємцям, які матеріально допомогли провести масові заходи,
приурочені Дню Перемоги та Дню міста.
І, звичайно, всі ми вдячні організаторам
святкового дійства, що очікує нас сьогодні –
міському центру культури і туризму (директор
Андрій Биба) та всім учасникам святкового концерту. Хай це свято принесе сподівання на
краще в кожну оселю, зміцнить впевненість в
завтрашньому дні.
Найщиріші вітання всім Вам дорогі городищани, адже День міста – це свято кожної родини. Нехай воно буде світлим і радісним. Миру і
злагоди, здоров'я, добра і благополуччя у Ваші
домівки!

ЗОЛОТЕ ВЕСІЛЛЯ

лях часу, в радості й біді, за те
що долю порівну ділили і стали
гідним прикладом в житті.
Привітав подружжя Босенків із «золотим весіллям» і спеціаліст міської ради зі зв'язків з

громадськістю Олег Покась.
Підняв чарку за здоров'я і процвітання цієї великої родини та
смакував підвишніми грибами,
зібраними Петром Івановичем
в Диких Ярах, що в урочищі
Жуковому.
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ЗАСЕКРЕЧЕНЕ ГОРОДИЩЕ

У РАДЯНСЬКІ ЧАСИ ІСНУВАВ ТАЄМНИЙ ПЛАН –
НА ВИПАДОК ОСОБЛИВОГО ПЕРІОДУ ГОРОДИЩЕ
МУСИЛО СТАТИ... ОБЛАСНИМ ЦЕНТРОМ

Особливим періодом могла бути
війна між СРСР і США. Через особливість
рельєфу Городище має вигідне військово-стратегічне розташування. Черкаси,
як потужний промисловий центр, перша
ж атомна бомба перетворила б на згарище. Тому керування областю та мобілізація населення мали здійснюватися з
Городища.
Місто розташоване у своєрідному
"котлі", тому ударна ядерна хвиля не
завдасть прямих руйнувань. Сюди у
терміновому порядку мали переїхати
керівники області та обласних силових
структур. Розмістилися б у 4-поверховому готелі "Україна". Його спеціально
для цього і побудували. Якби там були
постояльці – їх негайно б виселили. При
прямій небезпеці з приміщення готелю
керівники спускалися б у сховище. Там
розташовувались їхні робочі кабінети і
заглиблений центр зв’язку. У військовооборонних документах він значився під
кодом Ч-223. Нині тут цех телеграфно-

телефонного зв’язку №5 Черкаської
дирекції ВАТ "Укртелеком". У працівників неможливо щось дізнатися про
їхню роботу – посилаються на секретність.
– Справді, згідно з планом на особливий період, Городищу відводилася важлива роль, – говорить Олександр Щепак,
перший секретар Городищенського райкому партії з 1987 по 1991 рік. – Йдеться
не обов’язково про війну. Наприклад,
якщо повінь прорве греблю Київського
водосховища, то Дніпром летітиме така
хвиля, що зноситиме усе на своєму шляху. Дісталося б і Черкасам! Та все ж, у
зв’язку зі складним міжнародним становищем, мусили дбати і про безпеку на
випадок зовнішньої агресії. Ми проводили заняття з цивільної оборони. Там у
підвалі готелю був і мій кабінет. Це невелика кімната площею приблизно 12–15
м2. Меблі були надзвичайно прості: стіл,
стілець, ліжко. Підвал утеплений, має 2
поверхи углиб. У ті роки там було автономне електроживлення, подача
повітря, запас їжі та води. Але гідроізоляція, напевно, була не дуже якісною.
Тому відчувалася сирість, запах цвілі.
У 1957 році містечко Городище отримало статус міста, вулицям присвоїли
офіційні назви, ввели нумерацію
будинків. Але у зв’язку з укрупненням
районів, указом Президії Верховної Ради
УРСР від 30 грудня 1962 року, Городищенський район було ліквідовано. Городище прикріпили до КорсуньШевченківського району. Втім, холодна
війна змушувала владу вносити

адміністративні корективи і навіть скасовувати власні рішення. Спливло якихось
чотири роки, і 8 грудня 1966 року Городищенський район відновили знову! (Цьому сприяло втручання Почесного громадянина міста Михайла Безкровного –
ред.) Район досі існує в незмінних межах. Почалася активна розбудова Городища. Через місто пролягла траса республіканського сполучення КиївДніпропет-ровськ-Донецьк, все більшу
транспортну роль відігравала залізниця.
Місцеві жителі навіть не здогадувалися, з
якою стратегічною метою усе це робилося.
Півстоліття тому сучасний центр
міста мав зовсім інший вигляд. Це був
ряд старих єврейських крамничок і майстерень, які по вікна вгрузли у землю. У
1968 році їх знесли і створили площу
Миру. Заасфальтували центр міста, зробили тротуари, звели адміністративні
приміщення. У місті нарізали нові вулиці,
з 1960 по 1970 рік городищани збудували
собі 2564 приватні будинки. На місці, де у
давнину був польський костьол, упродовж 1977-1980 років звели стратегічно
важливий об’єкт – готель "Україна" на 90
місць із секретним вузлом зв’язку у
підземеллі.
– Підвал під готелем займає утричі
більшу площу, ніж сама будівля, – зазначає Анатолій Побігайло, з 1986 по 1991
рік – другий секретар Городищенського
райкому партії. – Якщо обійти готель,
можна побачити заасфальтований майданчик. Там 4-метрова товща залізобетону, тому підвал міг витримати навіть ядер-

ний удар! Там міг працювати обком,
облвиконком, обласне управління КДБ.
Звичайно, апарат працював би у скороченому вигляді. Наприклад, секретарів
розміщували в одному кабінеті. Передбачалося, що на особливий період центр
цивільного захисту з Черкас переміститься до райспоживспілки. Облавтодор
перебрався б до будівель райавтодору і
так далі.
– Обком комсомолу мав переїхати до
Мліївської садстанції, я туди їздив, перевіряв умови, – розповідає колишній
майор КДБ Володимир Лелеко, який працював у "органах" із 1967 по 1990 рік. –
Редакція обласної газети "Черкаська
правда" перейшла б до приміщення
районної газети "Колгоспні лани". Тому
1981 року в Городищі і збудували окреме
приміщення друкарні й редакції, набагато більше, ніж у інших районах. Друкарня
мала чеське обладнання. Обком партії
повинен був перебратися до готелю
"Україна". У підвалі – потужний центр
зв’язку. Коли я працював у КДБ, то був на
тому секретному об’єкті.
Коли розгорілася холодна війна, її
символом для Городища став готель із
засекреченим вузлом зв’язку. Коли припинилося протистояння між США та СРСР
– розпався і Радянський Союз. Свідченням цієї події залишається недобудований райком. Нині ці два символи епохи
стоять по обидва боки центральної
площі.
Володимир ЧОС,
газета «Прес-Центр»

НЕМА ПЕРЕВОДУ

КОМАНДА МІСЬКОЇ ЗОШ №3
ПЕРЕМОГЛА У КОЗАЦЬКОМУ КОНКУРСІ
«Золотою ниткою історії
Зшиємо козацтва сторінки,
Хоч часи минулого суворі,
Ще лишились справжні козаки!»

військово-спортивної підготовки та інтелектуально-розважальних конкурсів. А
для того, щоб змагання дійсно стали
«козацькими», на урочисте відкриття заходу була запрошена козацька старшина
Черкаського крайового товариства
Такими словами ведучої розпочалася Міжнародної Асоціації «Козацтво», яка і
районна дитячо-юнацька військово- провела посвяту в козаки учасників гри
спортивна патріотична гра Українського молодих джурів (бо саме так на Січі назикозацтва «Джура», яка проходила 30 вали юнаків, яких готували до прийняття в
квітня у військово-спортивному таборі в с. козаки). Настанови та побажання командам перед початком змагань, які висловиМлієві.
ли у своїх виступах перший заступник
Організатором заходу була районна головного отамана Черкаського крайовостанція юних туристів, а його учасниками го товариства МА «Козацтво», генералстали учні старших класів 13 загально- хорунжий козацтва Волков Михайло Кососвітніх навчальних закладів району. Ця тянтинович та начальник відділу освіти
гра проводилася з метою відродження Городищенської райдержадміністрації,
серед учнівської молоді козацьких тра- отаман Черкаського крайового товарисдицій, виховання поваги до народних зви- тва МА «Козацтво», полковник козацтва
чаїв, національних цінностей, формуван- Чабан Сергій Тихонович, успішно були
ня у підростаючого покоління здорового виконані юними козаками. Всі учасники
способу життя. Старше покоління добре гри виявили неабияку витривалість,
пам'ятає, як колись, ще за радянських спритність та сміливість при подоланні
часів, проходили піонерські та комсо- етапів «Смуги перешкод», знання історії
мольські військово-патріотичні ігри козацтва та зібраність в інтелектуальній
«Орлятко» та «Зірниця». Яке захоплення грі «Відун», акторську майстерність,
викликали, як заряджали позитивною ене- почуття гумору, вокальні та хореографічні
ргією та змагальним духом.
здібності в етапі «Ватра «Слава героям»»,
Гра «Джура», яка в цьому році старту- влучність та витримку в стрільбі із пневмавала вперше не лише в нашому районі, а й тичної зброї, вміння працювати в команді
в області, також проходила у вигляді зма- та дисциплінованість в етапі «Впогань між командами з різних видів ряд»(стройова підготовка), кулінарні
здібності та естетичний
Миттєвості свята смак в конкурсі козацьких
каш.
Суддівська колегія на
чолі з головним суддею
змагань керівником гуртків районної станції юних
туристів Мацьковим П. С.
об'єктивно оцінювала кожен етап гри.
В загальному підсумку
призові місця розподілились наступним чином:
перше місце зайняла
команда «Козацька гордість» Городищенської
ЗОШ І-ІІІ ст. №3, яка і буде
захищати честь району в
обласному етапі гри «Джу-

Козацька старшина та переможці змагань –
команда «Козацька гордість»
Городищенської ЗОШ І-ІІІ ст. №3.

ра», другими стали «Граючі з вітром» з
Мліївської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, а третє місце
посіли «Гривані» із Старосільської ЗОШ І-ІІІ
ст. Всі команди за участь в районному
етапі дитячо-юнацької військовоспортивної патріотичної гри Українського
козацтва «Джура» отримали дипломи
відділу освіти та подяки. А командам, що
здобули призові місця, голова Городищенської райдержадміністрації, отаман Городищенського полку ім. Максима Кривоноса, генерал-осавул козацтва Ковела Сергій
Васильович вручив перехідні кубки та грамоти відділу освіти Городищенської райдержадміністрації. Всі команди нагороджені були також цінними подарунками.
На думку учасників гри, запрошених
гостей і самих організаторів, свято вдалося. А щоб цей захід дійсно став святом,
чимало зусиль потрібно було докласти
багатьом людям. Від імені колективу
районної станції юних туристів хочу подя-

кувати начальнику штабу Городищенського полку Черкаського крайового товариства Міжнародної асоціації «Козацтво»,
полковнику козацтва Оверченку А. В.,
відділу освіти Городищенської райдержадміністрації (начальник Чабан С. Т.) та
його структурним підрозділам: райметодкабінету (завідуюча Хронік Т. Є), районному будинку дітей та юнацтва (директор
Близнюк Н. М.), Мліївському військовоспортивному табору (завідуючий господарством - Гладкий І. К.), дитячо-юнацькій
спортивній школі (директор Пестєнков О.
В.), адміністрації Мліївських ЗОШ І-ІІІ ст.
№1 та №2 за допомогу в організації та проведенні гри.
Лариса МАЦЬКОВА,
директор районної станції юних
туристів.
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ПОВЕРНЕННЯ ДО ТРАДИЦІЙ

ТРАВНЕВІ СВЯТА

Золотою фарбою засяяли літери та зображення на Обеліску Слави
з-під пензлів слухачів Вільної академії красних мицтецтв
Великого Кобзаря України (президент Олекса Близнюк).

Цьогорічні травневі державні свята знаменувались
поверненням до кращих радянських традицій та започаткуванням нових.
Хоч за теперішніх умов неможливо
досягти тієї велелюдності, що була колись
під час першотравневих демонстрацій
трудящих. Власне, через малу кількість тих
самих трудящих у зв'язку з розвалом
економіки. Зібрати ж численну армію
городищенських гостарбайтерів у колону
під лозунги «Ще вище піднімемо
економіку країн Євросоюзу!» або «Слава
капіталізму!» поки що не виявляється
можливим.
Натомість ветерани праці мають
добру нагоду щоб солідаризуватись зі своїми колегами через спогади про колишні
досягнення. Це продемонстрували люди,
чия трудова біографія пов'язана з підприємством, яке обслуговувало колгоспи та
радгоспи району. Створене у 1929 р., воно

мало назву машинно-кінна тракторна станція, потім МТС (машинно-тракторна станція), яка нагороджувалась навіть Золотою
медаллю ВДНГ СРСР. Вивіска декілька разів
змінювалась (найбільш відома «Райсільгосптехніка»), але постійно поліпшувалась
матеріально-технічна база. У кращі часи тут
налічувалась близько півтори сотні автомобілів та 325 працівників. Нині тут (сучасна назва ВАТ «Агротехсервіс») лише 25 працівників, які займаються газифікацією.
Організатор зустрічі викладач аграрного коледжу Василь Пикало отримав
підтримку генерального директора «Агротехсервісу» Віктора Луценка в намірі проводити такі зустрічі щорічно 2 травня.

Також на прохання міської ради значний
об’єм робіт з поновлення написів прізвищ
та ініціалів воїнів Великої Вітчизняної
виконали студенти аграрного коледжу УДАУ (на фото).

З нагоди 65 річниці перемоги над фашизмом у Городищі відбулось відразу два
масові заходи.
Увечері 8 травня біля пам'ятника Семена Гулака-Артемовського грав духовий
оркестр, зустрічали учасників велопробігу, ініційованого відділом сім'ї, молоді та спорту
райдержадміністрації, в рамках спортивно-мистецької акції «Вогонь Перемоги іде Україною».
Після вручення ювілейних медалей ветеранам війни та перегляду фільму «В бій
ідуть лише старики», відбулась факельна хода від кінотеатру «Жовтень» до Обеліска Слави.
9 травня святкова колона рухалась не від площі Миру, а від маслозаводу, як у старі
добрі часи. Втім, головною особливістю дійства було те, що учні шкіл несли таблички з
даними про їхніх прадідів, учасників бойових дій у Великій Вітчизняній війні.

Хай завжди
буде сонце!

Колона велосипедистів у складі студентів Національного університету фізичного
виховання і спорту України Андрія Пестєнкова та Олександра Паламаря, учнів міської
ЗОШ № 1 Валентина Барабаша, Миколи Боюка, Ігоря Трояна, Ігоря Мельнікова та учня
ЗОШ № 2 Дмитра Федірка на чолі з тодішнім начальником відділу сім'ї, молоді та спорту
РДА, депутатом міської ради Ігорем Швецем стартувала вранці 8 травня з площі Миру. З
напутніми словами до них звернулись міський голова Олександр Зварич, керівник апарату РДА Віктор Моргун, депутати районної ради.
Під час всього маршруту їх супроводжував автомобіль міської ради (водій Віталій
Кузнєцов), педагог-організатор ЗОШ № 1 Марія Клепко, фельдшер швидкої допомоги
Тетяна Новікова. Також організатори вдячні старшому державному автоінспектору ВДАІ
Городищенського району Юрію Качану за створення безпечних умов пересування велоколони.
Велосипедисти провезли державний
прапор, прапор Перемоги та флагштоки з
георгіївськими стрічками за маршрутом
Городище – Петропавлівка – Вербівка –
Вільшана – Товста – Воронівка – В'язівок –
Хлистунівка – Дирдин – Городище. У
кожному населеному пункті їх зустрічали
представники місцевих громад на чолі з
сільськими головами, а у Вербівці біля
обеліска навіть вишикували почесну
варту.
Кожна громада передавала вінок та
десять запалених лампадок для покладання до пам'ятника чи обеліска в наступному селі. Іще один вінок та десять лампадок від кожного села були передані до
Обеліска Слави у райцентрі.
Хлопці виявились досить вправними велосипедистами, рухались з випередженням
графіку. Тому, крім офіційних зустрічей, у них був час на спілкування з тими, хто траплявся
їм на дорозі. Пояснювали, що таким чином вони вшановують подвиг у Великій Вітчизняній, вітали зі святом, дарували георгіївські стрічки. Натомість отримали безліч позитивних емоцій та побажання зробити такий велотур традиційним.
У Городищі разом з численними жителями міста, керівниками міста та району учасників велопробігу зустрічали місцеві спорсмени з нагородами, отриманими на змаганнях. Важливо, що акція «Вогонь перемоги іде Україною» стала для молоді не лише засобом виявлення та виховання патріотизму, а й чудовою пропагандою здорового способу
життя.

На виконання Указу Президента України, постанови Верховної Ради
України «Про відзначення 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні та
звільнення України від фашистських загарбників», відповідного розпорядження голови обласної ради всім, хто хоче знати про долю своїх рідних і
близьких, які не повернулися з війни, пропонується зайти на сайт
www.obd-Memorial.ru (архів Міністерства оборони Росії в м.Подольск, з
базою близько 10 млн.осіб) і в вікні набрати Прізвище, ім'я та по батькові розшукованого та отримати інформацію.

Після урочистого мітингу на бетонних плитах
площі Миру малювали діти – у яскравих переможних
кольорах та образах. Усіх юних художників почастувала морозивом молодіжна організація "Батьківщина Тараса Шевченка" за сприяння ЗАТ "Оболонь".
Організували конкурс "Малюнок на асфальті"
працівники РБДЮ (директор Наталія Близнюк)

Відділ освіти РДА підтримав
ініціативу міської ради щодо оздоблення святкової колони табличками з
інформацією про воїнів-визволителів.
9 травня учні деяких класів всіх трьох

міських ЗОШ І-ІІІ ст.. з гордістю несли портрети
своїх героїчних прадідів.
Очевидно, таке долучення дітей до історії
свого роду варте того, щоб це стало традицією.
Тим паче, що Городище стало першим містом в
Україні, в якому запроваджено такий спосіб святкування Дня Перемоги. Принаймні так стверджує автор ідеї директор готелю «Росава» Микола Петренко.

Згідно з наказом голови обласної організації Товариства сприяння обороні України 6
травня відбувся святковий пробіг навчальних
автомобілів по місцях бойової слави за маршрутом Черкаси – Сміла – Городище – КорсуньШевченківський. Автомобілі прикрасили державними прапорами, прапорами ТСОУ, символікою 65-річчя Перемоги. З гучномовця лунали марші й пісні Великої Вітчизняної війни. У
кінцевому пункті поїздки провели святковий
мітинг. У Городищі учасники пробігу поклали
вінок до Обеліска Слави.
До цього урочистого заходу долучились
представники трьох автошкіл та десятьох
районних спортивно-технічних клубів, зокрема, директор Городищенського РСТК ТСОУ
Валерій Кравець, голова районного комітету ТСОУ Володимир Срібний, майстер виробничого навчання водіння Сергій Кравченко.
– «Ще не вмерла в Україні ні слава, ні воля». І Товариство сприяння обороні України
також невмируще, – стверджує Володимир Срібний.
Разом зі своїми соратниками він робить так, щоб ці слова не розходились з ділом. У
товаристві оновлюють технічну базу, нещодавно для навчання курсантів було придбано
новий автомобіль ВАЗ-21093. Наш спортивно-технічний клуб діє з 1986 року. Готує водіїв
мопедів, мотоциклів, легкових та вантажних автомобілів, а також здійснює перепідготовку водіїв на категорію «Е» (причіп) та категорію «Д» (автобус).
Сторінку підготував Олег ПОКАСЬ

ДО УВАГИ УЧАСНИКІВ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ!

Запрошуємо вас до міської ради для отримання ювілейних медалей «65
років перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.» При собі потрібно
мати паспорт та посвідчення учасника Великої Вітчизняної війни.
Якщо не можете з’явитись до міської ради особисто, отримати ваші нагороди
можуть довірені особи при пред’явлені названих вище документів. У крайньому
разі звертайтесь за телефонами 2-24-27, 2-03-11, і вас буде включено в список
для нагородження за місцем проживання.
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ПІСЕННИЙ МІЙ КРАЮ, ЛЮБОВ МОЯ ВІЧНА,
Третьої суботи травня Городище відзначало свою 961 річницю. Кожен мав можливість відсвяткувати День міста
у найкращий для нього спосіб. Цьому сприяли відмінні погода та організація заходів. Працювали атракціони,
виїзна торгівля, приїхали байкери, змагались спортсмени і співаки, варили кашу…

Урочисте зібрання відбулось у парку за районним
Палацом культури, на літній естраді. У промові міського
голови були окреслені історичні та сучасні аспекти життя
міста. Про співпрацю з міською радою задля покращення
умов життя городищенців йшлося у виступах
представників районної влади. Зокрема, заступник
голови райдержадміністрації Іван Недоступ вручив
міському голові Олександру Зваричу Почесну відзнаку
районної державної адміністрації за значний особистий
внесок в інфраструктуру міста та місцеве самоврядування
району. Керуючий справами районної ради Володимир
Шевченко за дорученням голови райради Олександра
Лупашка подарував феєрверк, який осяяв небо міста після
закінчення вечірньої шоу-програми.
Згідно з рішенням виконавчого комітету міської ради
№ 129/1 звання Почесного громадянина міста присвоєно
(посмертно) Михайлу Безкровному, ветерану Великої

Вітчизняної війни, колишньому директору Городищенської ЗОШ № 2. Також Почесним громадянином міста
став ветеран Великої Вітчизняної війни, кавалер чотирьох
медалей «За відвагу» Андрон Руденкуо. Цінними
подарунками нагороджено наймолодшого та найстаршого жителів міста. Відзначено найщедрішого спонсора –
приватного підприємця Лідію Попудрібко, за найкраще
утримання прилеглої території – колектив районної
санітарно-епідеміологічної станції (головний лікар
Олександр Дорошенко). За найбільший внесок у
благоустрій міста нагороджено працівників бригади
міської ради з благоустрою.
У концертній програмі взяли участь заслужені
працівники культури України, Почесні громадяни
Городища Діана та Василь Матющенки, лауреат районної
премії ім.Семена Гулака-Артемовського народний
аматорський хор ветеранів війни і праці (керівник Надія

Холодняк), гурт старовинної української пісні «Мамина
скарбниця» (керівник Галина Дзюба), народний
аматорський ансамбль народної музики «Самоцвіти»
(керівник Віктор Петраш), народний аматорський
фольклорний колектив «Скарбниця» (керівник Олена
Кочерга), ансамбль «Дзвінкова криниця» (керівник
Наталія Гуріна), вокальний дует «Побратими» (Володимир Бурлака, Павло Луньов), вокальний дует у складі
Світлани Калашнікової та Олега Даниленка, солісти
Світлана Скалига, Тетяна Тищенко, Ольга Скорик,
Владислав Науменко та Вікторія Прохоренко, хореографічний колектив «Експресія» (керівник Зоя Оксаніченко),
театр танцю «Грація» (керівник Наталія Харенко), вели
свято Юрій Гайдамака та Оксана Грабаровська.

Мрії збуваються!
Два роки тому однією з
переможниць шоу-програми «Красуня Городища2008» стала учениця ЗОШ
№ 2 Анастасія Царенко. Тоді
з високого подіуму на сходах Палацу культури вона
озвучила свою мрію побувати в Китаї.
І ось уже Настя закінчує
перший курс факультету
міжнародної економіки
Уханьського університету
(Ухань – одне з найбільших
міст Китаю, столиця провінції Хубей) й на літні канікули має намір відвідати
Городище та поділитися з
читачами нашої газети своїми враженнями від китайських див та власним
унікальним досвідом.
Очікуємо на зустріч!

Свідоцтво про присвоєння
звання Почесного громадянина
міста Михайлу Безкровному
отримали його внук та правнук.
На фото: нащадки славного
роду Безкровних.

Міський голова Олександр Зварич
та секретар міської ради Оксана Сенецька
нагороджують керівника бригади благоустрою Надію Грицай
В сім'ї Дякунів напередодні Дня міста народився на той
час наймолодший житель Городища, значно менший, ніж
м’яка іграшка, вручена його
мамі.

Цінний подарунок для
Євдокії Власенко, якій нещодавно виповнилось 100 років,
отримала її донька.

Аплодисменти на честь нагороджених

Перший заступник міського голови Анатолій Вибрик вручив кубок міської ради переможцям змагань
з волейболу команді «Регіон-Єпіфанов». Раніше ми знали цей спортивний колектив під назвою «Кристал»
Кубок міської ради з футболу виборола команда «Юність» (тренер Олександр Яремчук, ДЮСШ «Колос»).
«Тут вам не Ріо-деЖанейро і не Нью-Васюки.
Це Городище!», – таку тему
навіяв організаторам турніру з шахів твір Ільфа та Петрова «Дванадцять стільців». А головний суддя змагань Дмитро Пожар навіть
приміряв на себе роль
уславленого любителя шахів Остапа Бендера.
Втім накал боротьби у
турнірі «Червоний ендшпіль», присвяченому Дню
міста, був зовсім нежартівливим. Переможці Василь Качур, Юрій Данілов і
Віктор Педько в повній мірі
виявили свій інтелект та
прикрасили свято прекрасною грою. На кону був призовий фонд, наданий молодіжною організацією
«Батьківщина Тараса Шевченка» за сприянням ЗАТ
«Оболонь».
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ТУТ ПАМ'ЯТЬ КОЗАЦЬКА І СЛАВА БАТЬКІВ

Переможці шоу – співочий дует
Володимира Майстренка та Яни Мусієнко.

У рамках співочої шоупрограми вітав рідне місто дружний творчий колектив салону
краси «Люкс».
Їхнє привітання – мовою
неповторної жіночої вишуканості, майстерності творити прекрасне. Присутні в залі РПК були у
захваті від зачісок (вечірніх,

Найбільший глядацький інтерес, до
певної міри навіть ажіотаж виник до конкурсної шоу-програми «Співаю для тебе,
моє Городище». Інтенсивно тренувались, аби проявити свій співочий хист
пари у складі Аліни Джалов'ян та Олександра Марченка (вони здобули приз
глядацьких симпатій), сестер Наталії та
Людмили Мостепанюк, Яни Мусієнко та
Володимира Майстренка, Катерини
Атаманенко та Олександра Парасюка.
Про їхню підготовку було знято відеофільм, який демонструвався у залі.
На сцені РПК відзначили учасників
першого фестивалю аматорів відеозйомки «Золота стріла» (започаткованого
творчим об'єднанням «Стрілець») Володимира Чоса і Олексія Тичка. Роботу
переможця фестивалю Анатолія Миндри про хор ветеранів МЦКТ показали
на екрані.

весільних та навіяних східними
мотивами), створених перукарями-модельєрами Вікторією Савенко та Оксаною Вищипан, перукарями Ларисою Томіленко, Іриною Короп, Яніною Лабик,
доповнених мистецтвом майстра віражу Тетяни Товстоп'ят.

Справжньою окрасою шоу-програми стали виступи володаря Кубка світу зі
східних танців ансамблю танцю «Аіша»
(керівник Ілона Дякун, м.Сміла), шоубалету «Ноктюрн» дитячої школи мистецтв (директор Валентина Голосій) та
дефіле зачісок від салону краси «Люкс»
(власник Галина Діхтяр).
Нагороди переможцям та номінантам конкурсу вручив міський голова
Олександр Зварич. Також глядачі аплодували координатору проекту Андрію
Бибі, головним режисером Олені
Ковальчук та Галині Боршуш, режисерській групі у складі Надії Холодняк,
Олени Кочерги, Тетяни Тищенко, музичним редакторам Леоніду Кисленку та
Ігорю Буравському, звукооператорам
Володимиру Лисенку та Роману Лебедю, хореографам Христині Олейніченко,
Оксані Грабаровській та Наталії Харенко,

Задум хореографа показу Наталії
Харенко гармонійно втілили
моделі, важко було повірити, що
непрофесійні. Адже всі зробили
свою справу на ентузіазмі, з безкорисною любов'ю до Городища.
Власниця салону «Люкс»
Галина Діхтяр запрошує всіх нас

ведучим шоу Юрію Гайдамаці та Оксані
Грабаровській.
Кожну пару безпосередньо підтримували спонсори: начальник відділу
освіти РДА Сергій Чабан, президент лідерського клубу «Самоцвіти» Ігор Собченко, директор прямих продаж фірми
«Оріфлейм» Лариса Шляхова, начальник управління експлуатації газового господарства Володимир Качур, приватний
підприємець Тетяна Очередько.
Організатори шоу вдячні Віктору
Томіленку, Олександру Орлу, Віктору Гайдамаці, Юрію Пахарю, Сергію Козюрі,
В'ячеславу Олексійчуку, Олександру
Мусієнку, Сергію Петренку, Роману
Козюрі, Тарасу Антоненку, Олександру
Сукачу за запрошення телестудії «Рось»
та професійної фірми для світлового та
звукового оформлення свята.

творити красу разом!
На фото: Робочі моменти
підготовки до дефіле. Моделям
залишилось тільки нарядитись у
шикарні сукні від салону «Леді»
(власниця Людмила Суботіна) і
зачарувати городищенців парадом зачісок.

Святкування Дня міста описував Олег ПОКАСЬ

Вiдважний Андрон Руденко
З нагоди 65-річниці Перемоги зван- надто тяжкої роботи, то допомагав по госПісля вдалого контрнаступу під Мосня «Почесний громадянин м. Городи- подарству. Працювали ми добре, на квою, після Сталінградської битви і
ща» удостоєний Андрон Руденко, єди- совість, хазяїн був задоволений. Він з Курської дуги, настав перелом у війні. І
ний на Черкащині кавалер чотирьох розумінням ставився до нас, і ми виріши- заходився народ вимітати фашистську
медалей «За відвагу». Така кількість ли з того скористатися. Мав він знайо- нечисть.
медалей прирівнюється до звання Героя мство у комендатурі, то ми попросили,
9 лютого 1944 року звільнили і БудуРадянського Союзу. Його бойовий шлях щоб дістав нам якийсь документ, щоб Орловецьку. Андрон Пилипович знову
прочитується по медалях, отриманих за могли повернутися в Україну. Він без про- пішов на фронт. Причому, хлопців будязвільнення від фашизму європейських блем взяв папір де зазначалося, що ми не нських ще тільки мобілізовували, а він
країн. Першу медаль "За відвагу" отри- втікачі, а з дозволу хазяїна повертаємося вже 10 лютого у Смілі отримав форму, примав у Румунії, решту – в боях за Угорщину. додому. Написано це було на чотирьох йняв присягу і став командиром відділен– Народився я в жовтні 1919 року
ня, бо мав звання молодшого сержану Буді-Орловецькій, де живу і сьогодні,
та. Ветеран гордиться тим, що боро– розповідає Андрон Руденко. – Батьнив рідну Черкащину, брав участь у
ки були селянами, мали трьох синів і
Корсунь-Шевченківській операції, виздоньку. Звідки у мене таке ім'я, трохи
воляв Комарівку, Шендерівку, інші
незвичне для сьогоднішнього дня? А
села.
яке піп дав при хрещенні, таке вже 80
– У Ямполі (це на кордоні з Молроків і ношу. Із 16 літ почав працювати
давією) був поранений, знову ногам
у колгоспі. Спочатку конюхом, помічдісталося, – продовжує Андрон Пилиником у плотні, потім прицепником.
пович. – Коли поправлявся у шпиталі,
Там побачили, що тягнуся до техніки і
зайшли до нас два офіцери. Та ще й
направили на курси механізаторів при
які! Козаки! Вони були із 5-го ДонськоМТС. Курси були розраховані на 6
го козачого кавалерійського корпусу і
місяців, але я закінчив їх удвічі швидповерталися з тилу після поранення.
ше, причому з відзнакою. Працював
Ми з ними познайомилися, погомонпотім трактористом. Були тоді такі
іли про те, про се... Вони й кажуть
залізні коні ХТЗ із шипами на колесах
мені: ходімо з нами. Ти артилерист, ми
замість шин.
мінометники, якось порозуміємось. І
У 1939 році забрали до армії, у
я погодився. Швидко усе освоїв і пройартилеристи. Служив у Сибіру наводшов у складі козачого корпусу через
чиком на 152-міліметровій гаубиці.
Молдавію до Румунії, Угорщини і аж у
Потрапив на Фінський фронт. ВідколоАвстрії зустрів Перемогу.
тили ми по тому морозі від першого
Першу медаль "За відвагу" отридо останнього дня. Добре, що закінчимав у Румунії за знищення екіпажу
лося все швидко. Потім нас знову
німецького танку. Було це так. Прорваповернули до Сибіру. А тоді почалася
ли німці першу лінію оборони і попервійна з німцями. Ото вже було
ли на другу, де був і я. Але ми підбили
справжнє пекло! Зловіщими хмарами
їхній танк міною. А танкісти вирвалися
Почесний громадянин Городища,
сунули на нас армади фашистських
з палаючої машини і давай тікати. Тоді
житель Буди-Орловецької Андрон Руденко
танків, авіації, живої сили... Кинули завітав на День міста разом зі своїми внучками я вискочив із траншеї і погнався за
нас зупиняти ворога, а як його втриними. Вони відстрілювалися з пістомаєш, коли пре, ніби вепр скажений?
летів, але я уходекав їх усіх чотирьох.
Тож відступати довелося до самої Мосмовах: німецькою, польською, білорусь- То я думав, що це діло просте, солдатське.
кви. Вже недалеко від столиці потрапили кою та українською. Зимою 1942-го я Але днів через кілька (ми німців уже
в оточення. Навіть згадувати боляче, як пішки вирушив у дорогу. Той документ відбили і зайняли населений пункт) притрощили фашисти нашу 91-шу дивізію. виручив не один раз. Приміром, переход- ходить командир полку батареї. "Де тут
Автоматною кулею був поранений у ногу. жу міст через Прип'ять. А мені: «Стій! герой, що за танкістами ганявся?" – гукає.
Отакого німці мене схопили і відправили Папір!» Дивлюся німчура із собаками по Викликали мене і вручили нагороду.
до табору військовополонених, що був у обидва боки, мене на прицілі тримають.
А потім ще три медалі отримав за
білоруськомумістечку Молодечно. Але показав їм ті палітурочки і спокійно
Місяців 3 я там пробідував, а як рана на пішов далі. І навесні 1943-го уже був Угорщину. Взагалі, запеклістю боїв мені
нозі трохи зажила, почав думати про вте- дома. Поки дійшов, то надивився, які "по- особисто найбільше запам'яталася ця
чу. Домовився ще з одним таким же бідо- рядки" встановлюють на нашій землі оку- країна. Боролися за озеро Балатон, визволяли міста Сенешфрехервар, Печ,
лагою (білорусом) і коли нас перевозили панти. Бачив згарища, спустошення, Мішкольц,
Дебрецен, Надьканіже, Будапоїздом до якогось концтабору, втекли. голод, холод, смерть... А вдома така тра- пешт... За що
конкретно тоді нагороджуБуло це у Польщі за Віслою.
гедія, що як тільки серце витримало – вали? Ну, ось випадок. У міномета, може
Пристали ми до одного заможного убили німці батька і двох братів, хату спа- знаєте, є така металева кругла плитаполяка. Мав він власного водяного мли- лили... Мати хворіла, треба було помічни- підставка кілограмів 25 вагою, у яку ствол
на, олійницю, круподерку... То приятель цю, то я привів дружину – красиву, робо- вставляється. А земля там глиниста, то
мій там працював, а я ще не міг робити тящу дівчину Ганну.
при стрільбі, якщо випустили 50 чи й

більше мін, та плита так угрузає в грунт, що її
дуже тяжко витягти. І ось бій. Німці так на нас
натисли, що довелося відступати. То хлопці
якось швидко із своїми мінометами упоралися –
ухопили на плечі та й відійшли. А плиту від міномету, що з моєї обслуги, боєць не зміг швидко
вирвати, тому залишив. А втратити зброю, то
таке серйозне діло, що можна і під трибунал
попасти. Ну, то я сказав своєму капітану Панікаровському, що принесу. Дали мені двох автоматників (один ще й земляк із Сміли – Станіслав
Андрійович Музиченко). Ми і пішли. Німці нас
не підпускали, обстрілювали, навколо все рвалося, вирувало, ніби у вулкані, але ми пробралися. Зараз мені аж моторошно стає, як уявляю у
якому котлі тоді опинилися! З одного боку
шквальним вогнем поливають наші, з другого
німці, а ми посередині між двух стихій мінометну підставку із землі вириваємо. І все ж забрали
його! Отак я отримав медаль за свій же міномет!
А взагалі, я ішов туди, де потрібні були
сміливці. Часом виникали на фронті стуації, що
треба було комусь іти на вірну смерть. Командири говорили: наказувати немаємо права, хто
піде добровольцем? То я йшов. Бо на фашистів
дуже злий був за те, що вони батька і братів убили. Тому не думав про небезпеку, а ішов, щоб за
своїх помститися...
Робили рейди по ворожих тилах. Причому,
застосовували великі сили: піхоту, танки, на
кінній тязі 76-міліметрові гармати, 45міліметрові протитанкові гармати, міномети... І
такою силою кілометрів на 200-300 проходили
углиб ворожої території. Мости там громили,
склади, місця де німці таборилися...
За традицією, нагороди обов'язково "обмивали". Видавали нам для цього задоволення
по 100 грам спирту.
Отримував я медалі у званні молодшого
сержанта. А нове звання отримав перед вступом до Австрії (ми на Австрію пішли, щоб не дозволити італійцям відступити із Германії). Тяжке
поранення отримав помічник командира взводу (йому осколком перерубало ремінь і поранило в живіт), то мене призначили на його місце. А
десь через тиждень, присвоїли і старшого сержанта, минаючи звання сержанта. На війні всього траплялося, та понад усе запам'яталася дружба, яка була між нами – солдатами.
З фронту Андрона Пилиповича чекала дружина Ганна Прокопівна. Власними руками зі старого сарайчика хатину змайструвала. Чоловік
був демобілізований і зміг повернутися додому
лише через рік після Перемоги. Потім разом
звели новий будинок, у якому живуть і нині. Як
ластівка своє гніздечко ліпить, так і вони старалися. Усю столярну роботу: лутки, віконні рами,
двері – Андрон Пилипович зробив сам... В колгоспі працював механізатором, молотобійцем,
електриком, малював стенди, плакати, наочну
агітацію... З дружиною виростили сина і доньку,
мають внуків. У 2000 році Андрон Пилипович
побував у Москві – брав участь у параді Перемоги на Красній площі.
Володимир ЧОС,
газета «Нова Доба».
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ОФІЦІЙНО

ПРИЙНЯТО БЮДЖЕТ ТА ПРОГРАМУ СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА НА 2010 РІК
20 травня відбулася чергова 37-а сесія міської ради.
На початку роботи сесії головний бухгалтер Лариса Трохименко оприлюднила звіт про виконання бюджету за 1 квартал
поточного року. Звіт було підтримано і затверджено депутатами. Потому депутати підійшли до обговорення питання щодо
затвердження бюджету на 2010 рік. Міський бюджет на 2010
рік затверджено. Обсяг доходів бюджету на 2010 рік складає
6947081 грн., в тому числі доходи загального фонду становлять 6141101 грн., а спеціального 805980 грн. Обсяг видатків
складає 6947081 грн., в тому числі видатки загального фонду
становлять 6141101 грн., спеціального фонду 805980 грн.
Депутати ознайомилися з Програмою соціальноекономічного розвитку міста на 2010 рік. Серед пріоритетних
напрямків слід виокремити наступні урізноманітнення видів
господарської діяльності, що забезпечують зайнятість
більшості населення міста та впливають на дохідну частину
бюджету, прискорення розвитку ринку землі в місті, забезпечення зайнятості населення, зокрема молоді, створення сприятливих умов для само зайнятості і підприємницької діяльності, розвиток соціальної інфраструктури, житловокомунального та дорожнього господарства, житлового
будівництва.
У ході розгляду Програми було акцентовано увагу і на деяких проблемних питаннях, які мають місце. Серед них, надання житлово-комунальних послуг, водопостачання та водовідведення. Варто нагадати, що мережа водопостачання у
місті потребує відновлення та капітального ремонту. Дається
взнаки також і те, що у місті відсутня каналізаційна мережа.
Окрім того, дошкільні установи, медичні заклади, які знаходяться на балансі міської ради, деякі заклади культури потребують ремонтів та поновлення матеріальної бази. Загалом
Програму соціально-економічного розвитку міста на 2010 рік
було затверджено.
Про ставки фіксованого податку на 2010 рік, про місцеві
податки і збори, про затвердження торгового патенту, а також
по деяких інших питаннях порядку денного доповів перший
заступник міського голови Анатолій Вибрик. Вони залишаються на рівні минулого року.
Заступник міського голови із земельних питань Микола
Скалига інформував про ставки земельного податку на 2010
рік для суб»єктів господарської діяльності, а також про розмір
орендної плати за земельні ділянки в адмінмежах Городищенської міської ради та розмір орендної плати за оренду
земель, які знаходяться за межами населеного пункту,але в
адмінмежах міської ради. Розміри ставок земельного податку
та орендної плати також залишаються на рівні минулого року.
На сесії прийнято рішення стосовно розгляду земельних
спорів з виїздом земельної комісії. Відтепер виїзд буде платним. З окремих питань порядку денного інформував інженерземлевпорядник Сергій Сокур.
Вів сесію міський голова Олександр Зварич.
Тарас ПАСІЙ.

КП «Комунальник» повідомляє
про заборгованість населення
за надані комунальні послуги
станом на 20.05.2010

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ МІСТА!

У цьому номері газети ви не знайдете
графіка вивезення сухого сміття з приватного
сектору.
У зв’язку з пасивністю громадян щодо
використання сміттєзбірної техніки КП
«Комунальник», що призводить до суттєвих
збитків для міського бюджету, вивезення сміття
буде проводитись лише за попередніми
заявками. Об’єднуйтесь зі своїми сусідами з
таким розрахунком, щоб техніка не курсувала на
сміттєзвалище напівпустою. Розраховуємо на
вашу свідомість та громадську активність.
Замовлення приймаються за телефоном
2-20-63.
Землекористувачів, які мають ділянки в
адміністративних межах Городищенської міської
ради, просимо з’явитися для сплати земельного
податку в приміщення міської ради з 8 до 17 год.
(пеперва з 13 до 14 год.). Тел. 2-03-11.
Термін сплати земельного податку закінчується 15 серпня.

Відділ статистики повідомляє:
Про народжуваність дітей
у Черкаській області
За даними вибіркового опитування домогосподарств у жовтні 2009 року із загальної кількості
жінок віком від 15 років (607,9 тис.осіб) чотири з
п’яти народжували дітей. Половина з них народили двох дітей, дві з п’яти – одну, кожна тринадцята
– трьох, чотирьох – 1,7 %, п’ятьох і більше дітей
народили 1,2 % жінок. Найчастіше вперше народжували дітей жінки у віці 20-24 роки (58,0 %). У віці
25-29 років народжувала вперше кожна п’ята
жінка; у віці 15-19 років – кожна шоста; у віці 30
років і старші народили вперше 3,7 % жінок.
У 2009 р. в області народилося 12,6 тис. немовлят, або 9,7 осіб на 1000 населення (у 2008 р. – 12,5
тис. немовлят або 9,5 осіб на 1000 населення).
В’ячеслав ГАРАЩЕНКО,
начальник районного відділу статистики

ЦІКАВИНКА
Нещодавно німецький журнал «Шпігель»
оприлюднив результати незвичайного дослідження. У процесі експерименту було підготовлено два варіанти повідомлення на одну й ту
саму тему — правдиве й брехливе, які надрукували в газеті, передали по телебаченню й радіо.

Після цього було проведено опитування, яке
виявило, що правду від брехні відрізнили 73%
радіослухачів, 63% читачів і менше 50%
телеглядачів.
Висновок? Телеекран — найкращий засіб
маніпуляцій громадською свідомістю.

З ІНШИХ ДЖЕРЕЛ

ІНФОРМАЦІЙНІ ГАЗЕТИ: ПЕРЕДПЛАТИ І ЧИТАЙ!
Триває передплата друкованих
видань на друге півріччя 2010 року.
Можна зайти на пошту, звернутися
до листоноші вони охоче оформлять
підписку. А прочитати в газетах
щось цікаве завжди вдасться. Зокрема, обласні та столичні видання чимало пишуть про Городище. Пропонуємо
огляд за травень…
Для багатьох населених пунктів
доволі гострим питанням є зовнішнє
вуличне освітлення. Займатися цим
мусять територіальні громади, а далеко не в усіх на це вистачає ресурсів. Як
приклад успішного вирішення проблеми, "Нова Доба" (№ 41) розповідає про
Городище. Нині мають вуличне
освітлення 83 вулиці міста. Загалом у
місті 115 вулиць і 42 провулки. Відновлюється мережа, проведена ще в
радянські часи та розкрадена мисливцями за кольоровим металом, підключаються нові вулиці. Нині загальна протяжність електромереж зовнішнього
освітлення 74 км, діють 664 світильники. Міський бюджет платить за використану на освітлення вулиць електроенергію по нічному тарифу. Для цього
встановили 16 двотарифних лічильників, вартістю 11,6 тис грн. кожен.
Лічильники себе виправдовують, адже
дозволяють економити. Щомісяця на
освітлення вулиць використовують
35,2 тис кВт електроенергії, за що бюджет міста сплачує підприємству електромереж 11,4 тис грн. Торік засяяла
новими вогнями центральна частина
вулиці Миру. Поставили нові опори,
замість "голих" дротів протягнули надійний електрокабель. За кошти міського бюджету придбали ліхтарі з енергозберігаючими лампами. Якщо центр
населеного пункту освітлюватиметься
у будь-якому випадку, то жителям

віддалених вулиць слід проявити
ініціативу. 90 % витрат на проведення
освітлення бере на себе міська рада.
Комунальне підприємство забезпечує
ліхтарями, дротом, здійснює монтаж.
Але частину коштів вносять самі громадяни. З двору збирають від 15 до 50 гривень. Це дисциплінує людей, вже ніхто
не дозволить зрізати дроти чи бити лампочки. Адже міняють лампочки в ліхтарях за рахунок жителів. А вона нині коштує до 100 гривень.
Жителів Городища нині обсіли
аграрні клопоти. Тільки обсадили городи, як вже час боротися зі шкідниками.
Такої навали колорадських жуків, як
зараз, давно не бачили жителі Городища, розповідає "Нова Доба" (№ 40).
Картопля тільки-тільки виткнулася зпід землі, а на кожному паросточку вже
сидить жменя смугастих ненажер. Збирати їх у баночку то марна справа,
бідкаються городники. Нові жуки вилазять з землі, відкинеш грудку а там
сидить ще купа. Тому дістають пульверизатори, купують отруту. Ще ніколи
колорадських жуків не кропили так
рано у середині травня. А куди діватися? Треба розсаду помідорів висаджувати, а жуки все зжеруть. Як не крути, а
за літо слід двічі-тричі обробити город.
Уперше колорадського жука
науковці описали 1824 року. Жук
повністю знищив насадження картоплі
у штаті Колорадо, за що і отримав свою
назву. В Україні його вперше виявили
1949 року. Самка колорадського жука
відкладає до 400 яєць. Жуки можуть
давати до трьох поколінь за сезон. Ця
армада здатна знищити за одне літо 2
гектари картоплі!
Ну, а як чогось не вистачає усе
можна придбати на базарі. Усім хороший Городищенський ринок, відзначає "Нова Доба" (№ 33). Є товари на

будь-які смаки. Лише один існує
недолік ціни дуже високі. Дехто спеціально їздить скуповуватися в Шполу,
Смілу, Миронівку, де більший вибір і
ціни значно нижчі. Старожили говорять, що так повелося здавна. Мовляв,
при поміщиках містечко населяло багато заможних людей, тому й ціни були
відповідними. В середині ХІХ ст. базар
у Городищі проходив двічі на місяць.
Через п'ятдесят років торгували
щотижня по понеділках. А тепер базарують кожну середу, п'ятницю й
неділю. Нині матеріальні статки
покупців далекі від ідеальних, а ось традиція правити за товар, як за рідного
батька, у продавців лишилася. Тому у
м'ясному відділі люди беруть лише по
кілограму-два сала чи м'яса на більше
"купувала" не вистачає. Пенсіонери
підходять ближче до закриття ринку,
коли ціни трішки падають.
Тижневик "Прес-Центр" (№ 20)
розповів, що біля Городищенської центральної районної лікарні урочисто
відкрили пам'ятний знак на честь
засновників і продовжувачів розвитку
громадської медицини. На спорудження пам'ятника не витратили жодної
копійки. Два гранітні камені подарувало Хлистунівське кар'єроуправління.
"Наступного року відзначатиметься
150-ліття, як у Городищі з'явилася громадсько-власницька лікарня, розповідає головний лікар районного територіального медичного об'єднання
Василь Кравченко. Господарка маєтку
Єлизавета Воронцова пожертвувала
жителям Городища і Мошен 30 тисяч
карбованців, щоб громада давала їх у
позики під 6 відсотків і з прибутку утримувалися лікарні. При лікарнях були
фельдшери, акушерки і повитухи. Лікування було безкоштовним. Лікарі мали
квартири і коней. Про городищенську

лікарню тоді писав навіть петербурзький журнал "Нива".
Столична "Газета по-українськи" (№ 67) склала несподіваний рейтинг "Прокляті місця Черкащини". На
околиці Городища є місцевість, яку
називають "Чорні ворота". За народним переказом, 400 років тому козак
Самійно Коза убив тут свою матір. Повісив на найвищому дубі. Вона була
відьмою і звела в могилу невістку і внука, поки син був на війні з поляками.
Якщо їхати по старій Кочержиній
дорозі, та звернути на Гадючку, то при
третьому повороті (там, де колись проводжали зиму), є непримітна стежка.
Оце і є "Чорні ворота". Місцеві жителі
зізнаються, що коли їхати велосипедом, чи проходити пішки те місце, то
відчувається, ніби відьма дивиться в
спину. І від того стає моторошно… З
іншого боку Городища знаходиться
мальовниче урочище Чуїха. Там є такі
місця, куди грибники намагаються не
заходити обов'язково заблукаєш!
Зовні ліс нічим особливим не прикметний. Але людина втрачає орієнтацію,
не може вийти на дорогу. Декому доводилося ходити між деревами по кілька
годин… Публікація набула такого гучного резонансу, що її передрукувала
газета "Антена" (№ 17).
Також "Газета по-українськи"
(№ 74) підмітила, що у Городищі зріс
попит на пшоно і тушонку. Їх купують
для пікніків, щоб зварити кашу. Сезон
відпочинку на природі масово починається на Пасху і травневі свята. Тому й
кашу називають "майською". Готувати
її дуже просто. Над багаттям підвішують котелок, варять пшоно, додають
тушонку і спеції. На свіжому повітрі та в
гарній компанії ця нехитра їжа йде за
милу душу!

ГОРОДИЩЕ
ПРИВАТНІ
ОГОЛОШЕННЯ
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ТА К С І Ц ІЛ О Д О Б О В О
ТЕ Л . 2-22-83

ПРИМІЩЕННЯ

КУПЛЮ
кіоск (вагончик) під торгівлю. Т. 0 (97) 40829-11.
ПРОДАМ
магазин (р-н залізн.вокзалу), 25 кв.м. Т. 0
(96) 216-49-57.
магазин-кафе (діючий), (р-н газ. господ.),
заг.пл. 200 м. кв., газ, 3 фази, водопровід, зем.
діл. 6 сот. 50000 у.о. Т. 2-46-24, 0 (67) 594-7573.
кіоск металевий. 3000 грн. Т. 2-46-24, 0
(67) 594-75-73.

БУДИНКИ

ПРОДАМ
½ будинку, пров.Маяковського,25, усі
надв. спор. 3500 у.о. Т. 2-16-13, 0 (97) 330-8363.
½ будинку, пров.Маяковського,51, усі
надв. спор., зем. діл. 17 сот. 6000 у.о. Т. 2-3352.
будинок, вул.Гулака-Артемовського, 139,
усі надв.спор., зем.діл. 60 сот. Т. 2-43-24, 0 (98)
272-27-04.
будинок, вул.1Травня,242, усі надв. спор.,
зем. діл. 36 сот. Т. 2-40-64, 0 (97) 227-64-63.
будинок, вул.О.Українського,62, (центр),
7х11, газиф, усі зручн., добр. стан, тел, зем. діл.
9 сот. Межує з великими зеленими
насадженнями. 16000 у.о., торг. Т. 2-06-83, 0
(97) 424-12-06.
будинок, вул.Пархоменка,15, усі
надв.спор. 20000 у.о., торг. Т. 0 (98) 439-17-72.
будинок, вул.Свердлова,5, без
внутр.робі, 9х12, зем.діл. 7 сот., вул.газифік.
10000 у.о. Т. 0 (67) 609-32-00.
будинок,вул.Чапаєва,37, 4 кімн., 8х12, під
залізом, облицьована плиткою, усі надв.спор.,
великий підвал, криниця, зем.діл. 20 сот., є
можливість підвести газ. Т. 2-04-45.
будинок, вул.Чапаєва,134, усі надв.
спор., зем. діл. 15 сот. Т. 2-19-37, 0 (96) 695-9921.
будинок, вул.Щорса,76, повний
капремонт, усі надв. спор., тел., зем. діл. 60
сот., ставок. 45000 грн., торг. Т. 0 (67) 850-2529, 0 (96) 463-50-70.

КВАРТИРИ

ПРОДАМ
квартира 2-кімн., 2 пов. 5-пов.буд. у
м.Городище, автономне опалення. Т. 0 (96)
971-84-09.
квартира 3-кімн. у м.Городище (5пов.буд., р-н залізн. вокзалу). Т. 0 (97) 360-4982.

ТРАНСПОРТ

КУПЛЮ
причіп до л/а, б/к, з документами. Т. 0
(97) 408-29-11.
ПРОДАМ
ГАЗ 31029, 94 р.в., білий, ходова в
добр.стані, магнітоли МТЗ. 2700 у.о. Т. 0 (97)

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

539-32-80.
ГАЗ 32213, 06 р.в., білий, пасажир, на 13
місць, бензин і газ. Т. 0 (67) 843-52-80
ЛянчаТема, 86 р.в., сірий, 0,2, добр.стан.
АБО ОБМІН. Т. 2-30-55, 0 (96) 443-30-29.
FORD Granada, 79 р.в., темно-синій, 1,6,
добр. стан, капремонт 08 р. 8500 грн. Т. 2-4813, 0 (96) 531-77-80.
МАЗ-100.42, 86 р.в., сідловий тягач,
капремонт 09 р., двигун ЯМЗ-238. 30000 грн.,
торг. Т. 2-02-01, 0 (67) 470-78-70.
ЗІЛ-130, 76 р.в., сідловий тягач,
капремонт, 06 р.в., з напівпричепом „Фургон”
ОДАЗ-794, 87 р.в. Т. 2-02-01, 0 (67) 470-78-70.
ГАЗ 52, 87 р.в., металічна платформа і
борти, + піч, тосол, дуги АБО ОБМІН на
легковий автомобіль або трактор. Т. 2-18-35,
0 (96) 392-49-52.
ГАЗ 53, самоскид, на запчастини. Т. 0 (97)
321-39-82.
трактор Т 40 АМ, 88 р.в., передн. вед.
міст, причіп. 30000 грн. Т. 0 (96) 250-47-57.

ЗАПЧАСТИНИ

ПРОДАМ
двигун „Мерседес”-240. Т. 2-02-01, 0 (67)
470-78-70.
двигун ГАЗ 53 на запчастини. Т. 2-02-01,
0 (67) 470-78-70.
запчастини Москвич 12. Т. 2-11-01, 0 (98)
520-30-33.

ОБЛАДНАННЯ

ПРОДАМ
автопідйомники, 2,5 т, 2 шт. 20000
грн./шт. Т. 2-02-01, 0 (67) 470-78-70.
бетономішалка, 150 л. Т. 2-11-01, 0 (98)
520-30-33.
бензоколонки ОДАСТ (Чехословаччина).
Т. 2-02-01, 0 (67) 470-78-70.
КДУ-84 М, для подрібнення соломи і
зерна. Т. 2-02-01, 0 (67) 470-78-70.
станок токарний, румунський. 15000 грн.
Т. 2-02-01, 0 (67) 470-78-70.
станок, деревообробний, на 3 ножі,
фреза, двигун 5,5 кВт, 1,5 тис./об. Т. 2-11-01, 0
(98) 520-30-33.

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

ПРОДАМ
арматура, 2 см діаметр, до 50 м
(погонних). 10 грн./м. Т. 0 (97) 571-71-83.
профіль і кріплення для навісної стелі.
Т. 0 (67) 337-41-35.
фарба, земляна, клеєва, охра оранжева,
для бетонних та керамічних виробів. Т. 0 (97)
571-71-83.
швелер-12, довж. 5,6 м, 6 м. 60 грн./м.
Заг.довжина 1000 м. Т. 2-02-01, 0 (67) 470-7870.

РІЗНЕ

КУПЛЮ
дошка горіха, будь-яких розмірів, під
різьбу. Т. 0 (98) 899-33-30.
дрова дубові. Т. 0 (97) 355-48-41.
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ПРОДАМ
більярдний стіл. Т. 0 (96) 216-49-57.
контейнер для зберігання та продажу
овочів, фруктів. 300 грн. Т. 2-47-67, 0 (97) 57171-83.
ящики для яблук, нові. Т. 2-18-35, 0 (96)
392-49-52.

РОБОТА
Мліївська птахофабрика запрошує на
роботу головного енергетика, з/п при
співбесіді. Т. 95-3-70.
Потрібні працівники в кафе-більярд. Т. 0
(96) 216-49-57.
Потрібен підсобник на пилораму,
сторож. Т. 0 (97) 355-48-41.
Молодий хлопець шукає роботу
помічника кухаря. Т. 0 (67) 721-32-69.
Шукаю роботу няні в м.Городище. Маю
хороший досвід роботи. Т. 0 (98) 286-56-00.
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під магазин або офіс приміщення площею 60 кв.м. по вул.Проектній, 1 (Торговий ряд).

Тел. 0 (67) 470-52-72.

з 900 до 1800
Приймаємо колективні замовлення на проведення урочистостей.
Вартість комплексного обіду від
10 грн.

Тел. (098) 272-26-54.
Волшебное
прикосновение
природы
из Швейцарии

ТВАРИНИ
ПРОДАМ
ТЕРМІНОВО поросята. Т. 2-45-88, 0 (96)
946-02-27.
поросята корейські, поросні, 2 шт. 800
грн./одна. Т. 0 (97) 232-65-13.
коза, полтавська, з 2 окотом. 650 грн. Т.
2-16-52, 0 (98) 655-65-36.
корова, чорно-ряба, 3 рік лактації, надій
20 л/добу. Т. 0 (67) 191-59-78, 0 (67) 767-46-11.

ВТРАЧЕНЕ
Втрачену синю папку з документами на
житло(адреса в документах: м.Городище,
вул.Кожедуба, 7, на ім'я Качан Галина
Михайлівна) прошу повернути за винагороду.
Тел. 2-41-65, 0 (97) 143-77-78.

-аромотерапия
-витаминно-минеральные комплексы
-мультивитаминные напитки
-лечебные капсулы
-лечебные крема на основе
эфирных масел
-декоративная и лечебная косметика
-уход за волосами и ногтями
Все это вы найдете только у нас по адресу:
ул.Мира, 81 (здание Укртелекома).
Тел. 0 (97) 506-73-31, 0 (63) 805-51-05.

ПП Мусієнко

Послуги з переробки та обміну
пшениці, кукурудзи, гороху, ячменю,
соняшникового насіння
на макаронні вироби, крупи,
борошно, олію
Реалізовує
висівки, дерть, макуху.
Проводить закупку
у населення зерна
М. Городище, вул.Миру,65А

Т.2-09-89

ЗАПРОШУЄМО ВІДВІДАТИ
По вул.Об'їзній пропонує
широкий асортимент
господарських товарів та
будівельних матеріалів -більше 2000 видів.

МОТЕЛЬ

за адресою: вул. Миру, 66
(колишній «Гарячий хліб»).
В асортименті:
- яловичина,
- курятина,
- свинина,
- копченості,
- напівфабрикати.
Приймаємо м'ясо від населення.

Тел. 2-01-04, (097) 278-26-02

Оновлено колекцію
чаю та кави.
•
Помірні ціни.
•
Всі на розпродаж
у приміщення готелю "Україна"!

Магазин «Пам’ятники»

Високоякісні нафтопродукти
Одеського НПЗ (Лукойл-Україна)
тільки на АЗС «ОWK» по вул. Об’їздній.

АВТОМИЙКА на території АЗС «ОWK»

МАГАЗИН «М'ЯСО»

По вул.Об'їзній (біля маг. «Будмаркет») від 80 до 130 грн. за добу. В
номерах телевізор, душова кабіна,
туалет.

Тел. 0 (96) 452-53-06

Працює з 8.00 до 18.00. ціна від 30 грн.

В приміщенні
автовокзалу

ПОСЛУГИ
Надаються послуги по ремонту
холодильників зарубіжного і вітчизняного
виробництва, заправка кондиціонерів. Т. 228-79, 0 (67) 165-62-19.
Відео- та фотозйомка весіль, ювілеїв
та інших урочистих подій Вашого життя.
Професійний відеомонтаж, звукове
оформлення, запис на DVD. Т. 0 (96) 383-7595.
Послуги фотографа на весілля, випускні
та урочисті події. Т. 0 (97) 939-01-80.
Розпиловка дров, обрізка дерев
бензопилою. Т. 2-47-67, 0 (97) 571-71-83.
Шлифовка полов любой сложности.
Сделаем Ваш старый пол новым. Т. 0 (67) 42086-57.

Тел. 2-02-02
у
нд
е
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Понад 200
готових виробів
Не поспішайте
зробити вибір –
спочатку
завітайте до нас!
Усі види послуг
і навіть більше
Висока якість

Автомийка, хімчистка та прання
килимів. Працюємо на обладнанні
та миючих засобах «KARCHER»

Доступні ціни –
крошка від 600 грн.,
граніт від 1200 грн.

вул. Героїв Чорнобиля, 42.
Тел. 2-40-30, (097) 574-34-10,
(063) 792-68-78.
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НАШ КАЛЕНДАР
1 червня
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЗАХИСТУ
ДІТЕЙ

90 років від дня народження Івана
КОЖЕДУБА (1920-1991), маршала авіації,
тричі Героя Радянського Союзу

4 червня
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ БЕЗВИННИХ
ДІТЕЙ ЖЕРТВ АГРЕСІЇ

20 червня
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БІЖЕНЦІВ
ДЕНЬ МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА

5 червня
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

21 червня
Д Е Н Ь У С І Х С ВЯ Т И Х З Е М Л І
УКРАЇНСЬКОЇ
100 років від дня народження Олександра ТВАРДОВСЬКОГО (1910-1971),
російського поета і громадського діяча:
Переправа, переправа!
Берег левый, берег правый,
Снег шершавый, кромка льда.
Кому память, кому слава,
Кому темная вода, –
Ни приметы, ни следа.

6 червня
ДЕНЬ ЖУРНАЛІСТА
8 червня
200 років від дня народження Роберта
ШУМАНА (1810-1856), німецького композитора, музичного критика

ГОРОДИЩЕ

1 травня 2010 року

22 червня
ДЕНЬ СКОРБОТИ І ВШАНУВАННЯ
ПАМ'ЯТІ ЖЕРТВ ВІЙНИ В УКРАЇНІ
23 червня
ДЕНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
26 червня
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ У ПІДТРИМКУ ЖЕРТВ ТОРТУР
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ
ЗІ ЗЛОВЖИВАННЯМ НАРКОТИКАМ ТА
ЇХ НЕЗАКОННИМ РОЗПОВСЮДЖЕННЯМ
27 червня
ДЕНЬ МОЛОДІ
28 червня
ДЕНЬ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

КОРИСНІ ПОРАДИ

НАЙКОРИСНІША ЇЖА
Німецькі дослідники визначили 10
найкорисніших продуктів харчування для
здоров'я людини. Ці результати були
опубліковані в журналі Focus.
Лідером в цьому рейтингу стали
яблука. На думку учених, люди, що з'їдають
по яблуку в день, мають менше шансів
захворіти хворобою Альцгеймера. Як
виявилось, в яблуках багато корисних
речовин, блокуючих розвиток онкозахворювань. Зокрема, кверцетин гальмує ріст
ракових клітин. До того ж, ця речовина
володіє протизапальною дією і зменшує
шкоду від так званих вільних радикалів.
Друге місце зайняла риба. Медики
радять "сердечникам" їсти більше риби і
трохи менше м'яса. Три страви з морепродуктів на тиждень або 30 грам риби в
день зменшують ризик виникнення інфаркту
на 50%. Учені пояснюють це вмістом в рибі
жирних кислот Омега-3, які сприятливо
діють на клітинні мембрани.
Третім в рейтингу став часник. Цей овоч
є основними ліками від простудних захворювань, до того ж його регулярне вживання
знижує ризик виникнення раку шлунку і
кишечника. Також поліпшується робота
травної системи. Часник захищає організм
від захворювань серця, попереджає виникнення тромбів.
Полуниця, на думку німецьких учених,
менш корисна, ніж часник. Як виявилось, ця
ягода значно багатша вітаміном С, ніж кислі
лимони. До того ж в полуниці міститься
велика кількість заліза, що підвищує гемоглобін. Цей плід виробляє ефірні масла,
здатні стримувати утворення ензимів, що
провокують розвиток раку.

Річниці весілля

Зелене весілля. Зазвичай закохані святкують цю
подію щомісяця протягом першого року після весілля.
Сім’я лиш починає розвиватися, «зеленіти». Подарунком
до святкового дня може стати деревце чи кімнатна рослина, що міцнішатиме й ростиме разом із Вашими стосунками.
1 рік — ситцеве весілля. Романтику потроху потісняє
побут, «ситцева простота». Жартома подаруйте один
одному ситцеві хустинки, в які, до речі, можна загорнути
щось оригінальне і навіть коштовне.
2 роки — скляне (паперове) весілля. Подружні стосунки ще не надто міцні, на що й указують матеріали. На
пам’ять доречно подарувати вироби зі скла.
3 роки — шкіряне весілля. Щасливо оминувши паперово-скляний період, стосунки поміцнішали — їх уже так
просто не розірвеш. Тому цього дня в одязі має бути хоча б
один предмет зі шкіри (пасок або туфлі), а подарунки —
шкіряними.
4 роки — воскове весілля. Романтичну вечерю слід
влаштувати винятково при свічках.
5 років — дерев’яне весілля. Нарешті стосунки міцні,
як дерево. Як кажуть, Ви приросли один до одного корінням. А ще дерево — символ життя, цвітіння й родючості.

Морква зайняла п'яте місце. Цей овоч
містить бета-каротин, який нейтралізує
вільні радикали, що руйнують генну
структуру і що провокують рак. До того ж
морква виявляє сприятливу дію на стан
шкіри і зору. Варто запам'ятати, що салат з
моркви краще всього їсти з сметаною або
олією, оскільки бета-каротин краще розчиняється в жирах.
Наступним в списку стоїть перець.
Гострий перець чилі допомагає схуднути в
найкоротші терміни, завдяки своїй здатності
нормалізувати обмін речовин. Капсацин,
який надає гострий смак перцю, сприяє
виробленню шлункового соку. Таким чином
відбувається знищення шкідливих бактерій в
шлунку і кишечнику.
Сьомими за корисністю є банани. Ці
фрукти незвичайно багаті вуглеводами. В
них містяться речовини, що перешкоджають
швидкому надходженню цукру в кров. До
того ж в цих плодах кількість магнію складає
одну шосту частину від добової потреби
організму.
Зелений чай також має безліч корисних
властивостей. Зокрема, речовина катехин
перешкоджає розвитку атеросклерозу і
оберігає від захворювання на рак простати.
Восьме місце зайняла соя. Вона містить
багато лецитину і вітамінів групи В, які
підсилюють розумові здібності і укріплюють
нервову систему.
Дев'ятим за рахунком стало моло-ко.
Цей продукт багатий на цінні білки, легко
переварювані жири і корисний цукор
лактозу. У молоці до того ж багато кальцію.
Вишневий сік замикає десятку лідерів.

Він допомагає справитися з м'язовим болем
після фізичних навантажень, вважають
американські учені з університету Вермонта.
Лікувальна доза, що рекомендується, –
склянка соку вишні або 45 ягід.
* * *
Провідний діловий журнал світу
"Форбс" склав власний список найкорисніших для здоров'я людини продуктів. До
таких зараховано ягоди, горіхи, боби, що
входять до меню всіх довгожителів, та
гранатовий сік, що сприяє зниженню тиску і
боротьбі з раковими клітинами. М'ясо
худоби, вирощеної на пасовищах, також є
одним з найздоровіших і найнеобхідніших
для життєдіяльності людини продуктів.
Постачальниками важливих для організму
компонентів є свіже молоко і яйця,
відловлений в океані лосось. Найкориснішими журнал називає і капусту, яблука,
цибулю, часник. Серед напоїв – зелений
чай.
* * *
З історичних джерел відомо, що п'ять з
половиною тисяч років тому в Стародавньому Єгипті прості люди харчувалися
переважно цибулею і хлібом. Навіть раби
щодня обов'язково отримували на обід
цибулину. І недаремно! В цибулі так багато
корисних вітамінів, що вона краще за все
сприяє підтримці сил. Траплялись навіть
випадки, коли фараони наказували своїм
солдатам перед боєм випити кухоль соку
цибулі.
Але як же можна було їсти гіркупрегірку цибулю? Достатньо було потримати
цибулю в окропі, і її смак ставав зовсім не
таким різким.

Подаруйте коханій половинці щось із дерева.
7 років — мідне весілля. Мідь — міцний і цінний
метал, хоч і не благородний. Тому стосунки ще треба й
треба відшліфовувати. А з подарунків доречними будуть
мідна біжутерія, посуд чи вироби з кованої міді.
8 років — жерстяне весілля. Це саме той час, коли
Вашим стосункам слід додати блиску. Тому до свята дарують блискучі предмети домашнього вжитку.
10 років — трояндове весілля. Красиве свято Вашого
першого сімейного десятиліття. Чоловік дарує дружині
одинадцять троянд: десять червоних, на знак кохання, і
одну білу як надію на спільне майбутнє. Дружина додає
до зачіски червону троянду, а постіль встеляє трояндовими пелюстками. Іще це весілля називають олов’яним,
оскільки стосунки — міцні й водночас гнучкі, як олово.
15 років — кришталеве весілля. Річниця пов’язується
з чистотою кришталю. Але без догляду він мутніє. Так і
Ваше кохання повсякчас потребує турботи й уваги.
20 років — фарфорове весілля. Термін достойний, але
з нагадуванням: зі стосунками належить поводитися
вкрай обачно, щоб не розбити, як фарфор, одним порухом. Подружжю дарують фарфоровий сервіз, яким одразу й сервірують стіл.
25 років — срібне весілля. Прекрасне й світле свято,
розкішний ювілей. Стосунки вже не просто міцні, але й

мають ореол краси й благородства. Подарунки — тільки зі
срібла. А сімейна пара на палець поряд із обручкою надягає срібний перстень.
30 років — перлинне весілля. Подружні стосунки не
тільки збереглися, але й не потемніли з роками, як не темніють перли.
35 років — полотняне весілля. Своєрідне повернення
в молодість. Як і першого року, молоду пару обдаровують
постільною білизною, скатертинами, рушниками.
40 років — рубінове весілля. Рубін — темно-червоний
камінь кохання і вогню. Вважається, що близькість стосунків уже стала кровною.
50 років — золоте весілля. Подія благородна, мудра,
урочиста. За стільки років сім’я не тільки побільшала, але
й відбулася як неподільний союз. У подарунок — золоті чи
позолочені предмети. Хоч така пара приберегла й більш
безцінні речі: довіру, розуміння й розділене кохання.
70 років — весілля вдячності. Така дата доволі
рідкісна. Ті, кому пощастило її зустріти, дякують один
одному за підтримку, любов, а долі й Богові — за щасливе
довголіття.
75 років — коронне весілля. Якщо Ви прожили аж
стільки років разом, то стали королем і королевою долі.
Це свято для усієї родини: Такий ювілей ніби увінчує короною прожите життя.

ТОВ «Кристал»

Надає послуги з перевезення сипучих вантажів
автомобілями (самоскиди) КРАЗ – 20 т, МАЗ – 35 т, ЗІЛ
– 7 т. Трал довжиною 9 м для транспортування
техніки масою до 25 т. Виконуємо всі види дорожніх
робіт: реконструкція стоянок, тротуарів, майданчиків,
автомобільних доріг, ямковий ремонт та суцільне
асфальтне покриття.
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Зам. №

АНЕКДОТИ
Познайомлюсь із трьомачотирма дівчатками для серйозних стосунків.
J J J
Якщо намагатися обходити всі неприємності, то можна
пройти повз всі задоволення.
J J J
У пивбарі стриптизу немає. А в стрип-барі пиво є. Висновок: пиво головніше!
J J J
– Що найкоштовніше в
жіночому молоці?
– Тара!
J J J
В супермаркеті чоловік
підганяє до каси величезний
візок, доверху забитий покупками, довго і нудно все викладає.
Касир, пробиваючи, помітила, що серед всього цього
немає туалетного паперу і вирішила пожартувати:
– А туалетний папір не забули?
– Навіщо? У мене ж чек 54
метра!
J J J
Вирішили з’ясувати, хто
кращий опер в світі. З’їхались
з усіх країн і давай змагатися. І
так завдання: «Ліс 15 гектарів,
туди запустили зайця і його потрібно знайти». Перші американці: в ліс ломиться загін
SWAT, с копами; годину немає, дві немає, через три виносять зайця, всі в захваті, молодці тра-лала… Далі
англійці: заганяють у ліс кращих королівських солдатів, купу мисливських собак і іншої
лабуди, через годину виносять зайця… всі в шоці, офігеть…
Ну і черга українських… В ліс топчуть два опера в формі з палочками, всі
почали :
– Мужики, ви куди, ви там
декілька днів просидите.
Опера: – Все нормально.
– Та ну, ми задовбаємось
вас тут ждать.
– Все нормально.
Короче, зайшли в ліс. В
лісі шум, тріск, крики. Через 15
хвилин виходять! Виводять
ведмедя в наручниках. Підводять до суддів.
Ведмідь:
– Де тут розписатися, я заєць!!!
J J J
Китайські військові вчені
д і й ш л и в и с н о в к у, щ о
відсутність у десантника зброї
з легкістю компенсується відсутністю парашутів і численністю десантників.

