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НАШІ ЮВІЛЯРИ

Павло Труш
з донькою Анастасією.
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МІСЬКА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА

ВІДЗНАКИ
З нагоди Дня медичного працівника за багаторічну
ВШАНУВАЛИ
ДОВГОЖИТЕЛЯ
сумлінну працю та значний особистий внесок у справу
Того, хто перетинає 90-літній рубіж, зачисляють до особливої категорії
громадян – когорти довгожителів.
Павло Труш відзначив цю знаменну дату в червні. З честю здолавши всі
надзвичайно складні випробування, які випали на долю його покоління,
Павло Григорович став для нас зразком мужності та життєвої мудрості. Зокрема, воював з фашизмом та піднімав економіку держави (зразково працював на різних відповідальних бухгалтерських посадах). Про сподвижницький шлях ветерана розповідали різні періодичні видання та книги. Сам він
втілює свої спогади та враження у поетичних рядках. А найвищим творчим
«пілотажем» вважає працю бджіл. Власна пасіка зміцнює його і фізично, і
морально.
Привітали ювіляра зі святом, вручили йому цінний подарунок та грамоту
міської ради за вагомий внесок у патріотичне виховання молоді міський
голова Олександр Зварич і голова міської організації ветеранів Володимир
Зінченко. Крім інших офіційних делегацій та друзів, у цей знаменний день
завітали до Павла Труша син та внук із Києва, онука із Москви і донька із Свердловська.

СЕРЦЕ ВІДДАЄ ДІТЯМ

охорони здоров'я громадян міста, активну громадську
позицію, грамотами міської ради та грошовими винагородами
відзначено старшу сестру медичну поліклініки РТМО Світлану
ТЕСЛЕНКО, лікаря-хірурга відділення загальної хірургії Євгена
КУТКОВОГО, подяки міської ради вручено сестрі медичній
загальної практики сімейної медицини Раїсі КОТЛЯР,
фельдшеру-лаборанту клінічної лабораторії РТМО Наталії
КОВАЛЬ, лікарю-анестезіологу відділення анестезіології та
інтенсивної терапії Володимиру ГОЛІНСЬКОМУ.
* * *
З нагоди Дня державної служби грамотами міської
ради та грошовими винагородами відзначено заступника
голови РДА Віктора ЖУКА, начальника відділу з питань
надзвичайних ситуацій РДА Андрія ОВЕРЧЕНКА, державного
реєстратора РДА Валентину ЗАБОЛОТНЮ.
* * *

ПОЧЕСНИЙ
ГРОМАДЯНИН
СТАВ ПОЧЕСНИМ
ЖУРНАЛІСТОМ

36 років тому випускниця Мукачівського педучилища Марія Кобаль отримала направлення на роботу в дитсадок «Зірочка». Відтоді Марія Михайлівна «віддає серце» городищенським дітям. Тут вона одружилась, взявши прізвище чоловіка – Сидоренко, народила та виховала двох власних дітей. І наше місто стало для неї другою
батьківщиною.
19 червня колеги по роботі (на фото), друзі та родина
вітали Марію Михайлівну з 55-літтям з дня народження.
Хоч по ювілярці й не скажеш, що вона досягла пенсійного віку, хоч уже має двох внуків. Сповнена оптимізму та
життєвої енергії, досвідчена та авторитетна ще попрацює в одній з найважливіших галузей – виховання
підростаючого покоління.
«За значний особистий внесок у справу виховання Покась. Також він подякував за зразковий благоустрій
підростаючого покоління, сумлінну працю, чуйність» їхньої квітучої садиби.
Секретаріат Національної спілки журналістів України нагоСаме з таких щирих, відданих своїй справі людей і догМарію Сидоренко нагороджено грамотою міської ради
родив
Почесним знаком НСЖУ Почесного громадянина Городилянутих
дворів
складається
приємне
враження
про
Горота грошовою винагородою, яку за дорученням міського
ща, власного кореспондента газети ”Нова Доба” Володимира
голови вручив спеціаліст зі зв'язків з громадськістю Олег дище.
ЧОСА. Цією найвищою професійною відзнакою вшановано
його багатолітню й надзвичайно активну творчу діяльність.
Володимир Григорович постійно друкується в популярних
виданнях обласного та всеукраїнського масштабу, створює
інтернет-проекти, досліджує історію рідного міста, здійснює
велику громадську роботу. Відзнаку йому вручили з нагоди Дня
журналіста і дня народження. Диплом підписав корифей вітчизсобаку, досипали землі (поруч хтось копав погріб) і поса- няної журналістики, голова НСЖУ Ігор Лубченко.
дили квіти. У цьому році дбаю, щоб наша клумба квітувала з весни до пізньої осені.
Таїсія Батура родом з міста Гоблиного Полтавської
області. Зростала у великій дружній працьовитій
родині, де крім неї було ще четверо дітей, яких виховували мама, тітка і бабуся. Двір був таким озелененим та
доглянутим, що сусіди заходили «побути трохи у раю».
А ще діти захоплено спостерігали і долучались до вишивання.
З 2000 року Таїсія Сергіївна відкрила для себе оригінальну техніку вишивання картин гладдю. Нині на її
рахунку вже 103 полотна з неповторним відтворенням
краєвидів, після споглядання яких ще більше закохуєшся в природу нашого краю. У цьому переконались
відвідувачі виставок у Городищі, Черкасах, Каневі, Водяниках, Пирогові, Переяславі-Хмельницькому, Сімферополі… Більшість робіт розійшлися по світу й прикрашають інтер'єри у різних містах України та Росії, а також у
Молдові, Ізраїлі, Німеччині. У нашому місті загальноКожному із нас притаманне власне відчуття пре- доступними для ознайомлення є картини, подаровані
красного. І здатність його реалізовувати до певної дитячій бібліотеці.
Крім зображення нових пейзажів, у творчих планах
міри визначає неповторність цього світу. У когось
Після закінчення Набоківської ЗОШ І-ІІ ступенів Ольга
майстрині
– створення портретів Тараса Шевченка,
більш розвинений примітивний споживацький
ПИКАЛО продовжить навчання в Городищенському еконоінстинкт і, прибравши власне обійстя, такій людині «на- Петра та Семена Гулаків-Артемовських.
– Вишиваю з любов'ю до України – не для продажу, а мічному ліцеї, а перед випускним балом вона вспіла прослаплювати», що коїться за його межами. Хтось мислить
для душі, для подарунків друзям і знайомим, – каже Таї- вить свою рідну школу, перемігши в обласному огляді-конкурсі
ширше.
«Шевченко в моєму серці» в номінації «Власна поезія» з
Приводом до нашої розмови з Таїсією Батурою став її сія Батура.
Тож, радіймо красі і безкорисливо примножуймо її віршем «Шевченків Кобзар». Крім поетичного, Ольга має ще й
благородний вчинок. Рік тому на місці смітника біля
декламаторський хист, за що в минулому році здобула друге
довкола себе.
багатоквартирного будинку, в якому мешкає, Таїсія
Олег ПОКАСЬ. місце в області.
Сергіївна створила острівець квітів:
На фото: Ольга Пикало разом з начальником обласного
– Після вивезення купи будівельного сміття ця ділянНа фото: Таїсія Батура у «Містечку майстрів» на цьо- управління освіти Оленою Фещенко.
ка заросла бур'янами, і незабаром тут знову могло б з'я- горічному святі «Садок вишневий коло хати» на фоні
витися стихійне звалище. Тому разом із донькою Оле- виставки своїх робіт. У неї в руках – плоди її нового
ною ми повигрібали камінці, навіть прикопану дохлу захоплення – мистецьки оздоблені пасхальні яйця.
Наші вітання члену молодіжної збірної Черкаської області
Наш репортаж з обласного мистецького свята
городищенці Марії ЯХНІЙ, яка у складі цієї команди стала
«Садок вишневий коло хати»,
срібним призером фіналу Спортивних ігор молоді України.
яке відбулось у Городищі 26 червня, читайте на 4-й стор.
Турнір відбувся з 20 по 26 червня у м.Умані.

У ТВОРЧОМУ СТИЛІ

ЛЮДИНА, ЯКА ПРИМНОЖУЄ КРАСУ

ЗА ВЛАСНУ ПОЕЗІЮ

УДАР – ГОЛ!
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АКТУАЛЬНО

НА ЗЛІСНИХ ПОРУШНИКІВ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЮ
ЧЕКАЄ ЗНАЧНЕ МАТЕРІАЛЬНЕ СТЯГНЕННЯ
Про людей, які жили на берегах
Вільшанки тисячі років тому, археологи
дізналися по залишках їхніх жител. У
древніх городищах знаходили кістки тварин, черепки посуду, зброю, прикраси.
Можна тільки уявити собі, що знайдуть
тут археологи третього тисячоліття!
Їхні висновки звучатимуть приблизно
так: «Відходи цивілізації жителі Городища залишали недалеко від жител, у прибережних ярках, заростях. Їхні рештки
також знайдено у великій кількості в
річковому мулі». І це скоріше сумне, ніж
смішне: дійсно, час не владний над битим
склом, металізованими упаковками,
пластиковими пляшками, з яких утворюють стихійні сміттєзвалища.
Про запобіжні заходи у боротьбі з
цим «стихійним лихом» розмовляємо з
першим заступником міського голови
Анатолієм ВИБРИКОМ.
–Люди добре знають про шкоду
смітників для довкілля і власного здоров'я. Знають, але діють всупереч здоровому
глузду. Очевидно, переконливою у такій
ситуації є примінення природоохоронного законодавства.
–Згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів у

сфері поводження з відходами», прийнятим Верховною Радою України на початку
2010 року, підвищені суми штрафів. З
досвіду скажу, що розмір штрафу має велике виховне значення. Раніше для громадян, так званих фізичних осіб, за викидання
сміття в недозволених місцях, стихійну
торгівлю, миття машин на берегах річок,
знесення зелених насаджень та інші порушення, які виписані у правилах благоустрою міста, штраф становив лише від 17 до
51 гривні. Віднині порушника маємо право
оштрафувати на суму від 20 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,
що на даний час становить від 340 до 1360
гривень. Погодьтесь, що це досить відчутна
сума.
А для юридичних осіб (маються на
увазі підприємці і підприємства, які несуть
відповідальність за дотримання санітарних
вимог та порядок на власній та прилеглій
територіях), штрафи сягали від 51 до 119
гривень. Декому з посадових осіб здавалось легшим сплатити штраф, аніж вивозити непотріб на сміттєзвалище. Відтепер подібне недбальство коштуватиме їм дорожче: від 50 до 100 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян, тобто від 850
до 1700 гривень.

–Чи хтось вже відчув «виховне» значення нового підвищення штрафів?
–Контроль за дотримання благоустрою
міста здійснюють працівники міліції і посадові особи, уповноважені виконавчим комітетом міської ради. У разі необхідності
вони вносять приписи, а якщо й це не допомагає – складають протоколи про
адміністративні правопорушення. Також ці
функції можуть виконувати. Після підвищення розмірів штрафів було складено 20
таких приписів та 10 протоколів, які розглядаються адмінкомісією при виконкомі
міської ради. Цю комісію очолюю я, також
до неї входять: заступник міського голови
Микола Скалига, спеціаліст з контролю
Оксана Пащенко, головний бухгалтер Лариса Трохименко, юрист Олександр Яровий,
керівник формування міської ради з охорони громадського порядку Тарас Пасій.
Штраф або сплачується добровільно, або
винуватцеві доведеться мати справу із
судом та виконавчою службою. Втім, наше
завдання – не стільки покарати, як дати
усвідомити громадянам необхідність дотримуватись правил та законів. Але будьте
впевнені, що злісні порушники будуть суворо каратись.
Записав Олег ПОКАСЬ.

СПОЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ І ТЮТЮНУ –
ПІД СУВОРИМ КОНТРОЛЕМ
Цього року набрав чинності
Закон України «Про внесення
змін до деяких законодавчих
актів України щодо обмеження
споживання і продажу пива та
слабоалкогольних напоїв», де
визначено, що практичний контроль за дотриманням вимог з
розповсюдження та споживання алкогольних напоїв і тютюнових виробів значною мірою
покладається на органи місцевого самоврядування та місцеві
виконавчі органи.
Перш за все, це законодавче визначення стосується обмежень продажу і споживання слабоалкогольних напоїв у закла-

З ІНШИХ ДЖЕРЕЛ
Доволі позитивним для
Городищини видався моніторинг газетних публікацій, які
з'явилися упродовж червня в
обласних та загальноукраїнських виданнях. Звичайно,
ми не центр всесвіту і не пуп
землі, але якимись успіхами
таки можемо похвалитися.
Обласна газета “Нова
Доба” (№ 50) склала рейтинг
двадцяти найкращих фельдшерсько-акушерських пунктів Черкащини. Шосте місце посів Набоківський ФАП, який фінансує
Городищенська міська рада. Це

д ах охо р о н и здо р о в ' я , у
навчальних та освітньовиховних закладах, у громадському транспорті (включаючи транспорт міжнародного сполучення), на зупинках транспорту, у підземних переходах, у
закладах культури, у закритих
спортивних спорудах (крім пива
у пластиковій тарі), у ліфтах і таксофонах, на дитячих майданчиках, на спортивних майданчиках, у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших
державних установ.
Заборонено продаж пива
(крім безалкогольного), алко-

гольних, слабоалкогольних
напоїв та тютюнових виробів
особам, які не досягли 18 років,
у приміщеннях та на території
навчальних закладів, закладів
охорони здоров'я, у приміщеннях спеціалізованих торговельних організацій, що здійснюють
торгівлю товарами дитячого
асортименту або спортивними
товарами, а також у відповідних
відділах (секціях) універсальних торговельних організацій, у
закритих спортивних спорудах
(крім пива у пластиковій тарі), з
торгових автоматів, з рук, у
невизначених для цього місцях
торгівлі.

Закон передбачає додаткові обмеження щодо споживання та продажу тютюнових
виробів.
Введено більш жорстокі
вимоги щодо розміщення попереджень про шкоду куріння на
упаковках тютюнових виробів
та у місцях куріння. Продавців
тютюнових виробів при виникненні сумніву щодо досягнення
покупцем 18-річного віку
зобов’язали вимагати у такого
покупця відповідні документи,
а у разі відмови – заборонено
продавати тютюнові вироби цій
особі. Також значно збільшено
штрафні санкції за порушення
вимог щодо обмеження продажу та споживання алкогольних,
слабоалкогольних напоїв, пива
та тютюнових виробів. Порушникам тепер доведеться платити від 1700 до 6800 гривень в
залежності від виду порушення.

ПРИЄМНІ МОМЕНТИ
один з найкращих ФАПів району. Його завідуюча Марія
Артеменко має великий професійний досвід. Багато років працювала медсестрою в райлікарні, а коли вийшла на пенсію,
очолила ФАП. Живе в селі, знає
усіх людей та їхні проблеми.
Загалом серед сільських фельдшерів та ФАПів важко було визначити найкращих, оскільки
працюють у них медики за
покликанням, справжні ентузіасти.

Сильна буря пронеслася 3
червня кількома населеними
пунктами Городищенського
району. Стихія наробила багато
шкоди і завдала збитків. У Хлистунівці грязевим потоком знищено дванадцять вуликів, загинула коза, три квочки, гусенята,
на кількох городах стояв метровий шар багнюки, картопля геть
пропала. А в селі Калинівці буря
пошкодила шифер 23 будинків,
на одній хаті звалився фронтон.
Розповідаючи про ліквідацію
наслідків стихійного лиха, ”Газета по-українськи” (№ 85),

”Нова Доба” (№ 46) і ”ПресЦентр” (№ 29) відзначили оперативність роботи всіх задіяних
структур. Чітко взаємодіяли
співробітники райвідділу МНС,
підприємство електромереж,
територіальні громади, райдержадміністрація і райрада. Щоб
швидше відкачати бруд з криниць і погребів, власну переносну помпу безкорисливо
надав приватний підприємець
Олександр Герасименко. Отже,
разом можна вирішити багато
проблем.

Декілька обласних і всеукраїнських ЗМІ відгукнулись на екстремальну ситуацію, яка склалась у «Віснику Городищини».
Це сталося після того, як редактор районки написав заяву про звільнення і перед тим, як піти на лікарняний, підписав заяви
своїх підлеглих на звільнення за згодою сторін. Колектив звільнився без відпрацювання терміну, протягом якого йому
можна було б знайти заміну. Щоб дати оцінку цим подіям, працюють комісія облдержадміністрації та обласна прокуратура.
Завдяки конструктивній позиції засновників газети її роботу відновлено, ситуація нормалізується.
Учора, 1 липня, рішенням сесії районної ради заяву редактора про звільнення було задоволено.

СПУ

СТАТИСТИКА

З РАЙОННОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
26 червня відбулась конференція
районної організації Соціалістичної партії
України. У своїй доповіді перший секретар
РК СПУ Петро Мусієнко звернув увагу, що
партія переживає серйозну кризу, яка
пов’язана насамперед з тим, що значна
частина центральних партійних органів
сприймає роботу як апаратну, мало
переймається діяльністю низових ланок
партії. Це призвело до втрати ініціативи,
відриву від реального життя, від інтересів
переважної більшості людей.
Було обговорено лист Олександра
Мороза до перших секретарів обкомів СПУ.
Він висловив стурбованість з приводу

негативних процесів у партії, які несуть їй
загрозу.
Також Олександр Мороз
висловився щодо потреби розгляду
питання про зміну лідера партії.
Районна конференція визнала низьку
ефективність пропагандистської роботи
серед населення. Багато соціалістів навіть
не передплачують партійної преси. А тому,
щоб мати потрібні результати на виборах
до органів місцевого самоврядування,
потрібно значно поліпшити роботу. Зокрема – активніше інформувати населення
про вирішення
земельних питань,
врегулювання тарифів, цін, про все, що
хвилює громадськість.

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.

ДЕНЬ БАТЬКА
Ми святкуємо Міжнародний жіночий
день і день Матері і навіть День сім’ї, а от
про чоловіків ми згадуємо тільки 23 лютого в якості захисника Вітчизни.
Чому в усьому світі День батька давно
відмічають, а серед наших свят такого
немає?
Це свято повинне йти від серця. Щоб
дорослі діти, які давно не провідували
свого старого батька, прийшли до нього в
гості, сказали теплі слова, які йому так
потрібні.
Щоб усі батьки нашої країни відчули в
цей день, що від них залежить дуже багато, і вони нам всім так потрібні.
Придумала це свято, як не дивно,
жінка. В 1909 році в День матері Сонора
Смарт знаходилась на богослужінні в
одній із церков Вашингтона. І думала вона
не про матір, а про свого батька, який
після смерті дружини виховав її і ще
п’ятьох дітей. Сонора вирішила, що її батько, так же, як і мільйони інших справжніх
батьків, заслужив, щоб в честь його був
заснований святковий день. Жінка звернулася до влади Вашингтона, її підтримали, і 19 червня 1910 року в Вашингтоні
вперше відзначили День батька. Дуже
швидко це свято стало популярне по всій
Америці. Через 56 років президент Джонсон об’явив третю неділю червня національним святом. Треба сказати, що для
багатьох американців це свято не пустий
звук. В День батька прийнято провідувати
і згадувати своїх батьків, запрошувати в
ресторани, влаштовувати пікніки, на які
збирається вся сім’я.
Яким повинен бути ідеальний батько? Відповідь на це запитання не така вже
й проста. В наш час, коли жінки набувають
все більшої соціальної і матеріальної незалежності, коли вони часто беруть на себе
обов’язки чоловіків, коли кількість неповних сімей росте з кожним роком, роль і
значення чоловіка в сім’ї стає незначною.
Та є чоловіки (їх ціла спілка), які вважають, що в нашій країні справжня криза!
І не тільки економічна і фінансова (вони як
прийшли так і пройдуть), а є криза страшніша – чоловічої статі. Ця проблема уже
обговорюється на серйозному рівні не
один рік, і озвучив її вперше Міжнародний центр батьківства, який існує з 2003
року. І вже сьогодні необхідно вирішувати
цю проблему, бо її наслідки набагато
складніші, ніж це здається на перший
погляд. Як стверджують психологи,
більшість соціальних проблем сучасного
суспільства пов’язані з тим, що в
більшості сімей, де виросли неблагополучні діти, батько був відсутній. Бо більше
половини всіх знань і життєвого досвіду
діти отримують саме від батька. Мама,
безумовно, теж відіграє велику роль у формуванні малюка, та в першу чергу вона
зайнята доглядом за дитиною. Тож інтелектуальний розвиток дитини безпосередньо залежить від спілкування з батьком.
Психологи стверджують, що це відбувається тільки тому, що батько “в більшій
мірі дитина, ніж мати”. У батька з дітьми
більш демократичні відносини, бо в них
присутні елементи гри. А ще батько для
дитини безумовний авторитет, і кожне сказане ним слово сприймається, як істина.
В той час, як слово матері дитина може
пропустити повз вуха. А тепер уявіть, які
наслідки має відсутність батька в житті
дитини.
–Це все, як замкнуте коло, – говорить
Олексій, якого в 12-річному віці покинув
батько. – Спочатку батьки кидають нас, а
потім ми повторюємо їх “подвиги”. Я теж
зі своїм сином не живу, з його матір’ю ми
розлучились. Чому так відбувається? Та
тому, що я не знаю, як може бути по іншому. Бо мені знайома тільки одна модель
поведінки, яку показав мені батько
І
тільки в свої 30 років я усвідомив це, і я
намагаюсь тепер змінити своє життя.
Любов ХОЛОДЕНКО,
головний спеціаліст РЦСССДМ.
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РІДНА ШКОЛА

СОНЦЕ – ЦЕ СВІТЛО, СОНЦЕ – ТЕПЛО, СОНЦЕ УСЬОГО ЖИТТЯ ДЖЕРЕЛО!
Екскурсія до Черкаського зоопарку. Загін «Світлячки»

Саме під таким девізом
сонячного ранку 1 червня, в День
захисту дітей, привітно відчинив
свої двері пришкільний табір
відпочинку «Сонечко» Городищенської ЗОШ І-ІІІ ст.№2, запросивши до себе учнів початкових
класів та дітей з категорійних
сімей. Всього протягом 14 днів
роботи тут оздоровилися 127
дітей. Хочеться висловити щиру
вдячність районній державній
адміністрації, районній раді та
відділу освіти за сприяння у створенні необхідних умов для
повноцінного літнього відпочинку наших учнів.
У таборі було створено 7
загонів – «Природолюби» (вихователь Ткаченко Л.О.), «Веселка»
(вихователь Дорошенко К.І.),
«Пізнайки» (вихователь Пожар
Н.І.), «Світлячки» (вихователь
Таран Н.В.), «Калинка» (вихователь Романенко С.В.), «Бджілка»
(вихователь Сергієчко Г.П.), «Допитливі» (вихователь НізамутіноваЛ.П.). Відпочинок розпочався з
участі у районному святі до Дня
захисту дітей, де під час конкурсу
«Карооке на майдані» наші вихованці Остапець Юля зайняла І,
Харенко Віка – ІІ призове місце, а
в конкурсі малюнку на асфальті
однією з переможниць теж стала

учениця 2-А класу нашої школи
Лисенко Юля.
Кожен день у таборі був
незвичайним і неповторним, багатим на сюрпризи і незабутні враження, які готували для нас
начальник табору Виговська Оксана В'ячеславівна, культорганізатор Петренко Віта Анатоліївна,
музичний керівник Градоблянський Володимир Іванович,
інструктори по спорту Мироненко Тетяна Борисівна та Балаж Святослав Васильович.
На початку зміни кожен загін
написав про свої очікування і сподівання від відпочинку на квіточці
та метеликові і помістив їх на галявину побажань, щоб по закінченню виявити, чи все задумане
здійсниться. А поряд була галявина вражень, де щоденно відображався фотолітопис табірного життя. А воно вирувало…
Ранок розпочинався зарядкою, потім – лінійка, згодом –
смачний сніданок у шкільній
їдальні, де господарює справжня
майстриня своєї справи Товстоп'ят Любов Анастасівна, яка готувала не менш смачний обід, а
далі все за путівкою дня: екскурсії
в Корсунь-Шевченківський, Черкаси, Київ, по Шевченківських
місцях; заняття в гуртках „Нотка”,

„Гармонія”, гуртках РБДЮ („Тістопластика” Ковтанець Н.О., „Умілі
руки” Близнюк Ю.С.) заняття у
„Клубі спілкування”(Холоденко
Л.К.), спортивні змагання, турнір з
футболу між таборами, де наша
команда зайняла ІІІ місце…
Кожен день мав свою назву:
день табору, творчості, здоров'я,
чомучок, дівчаток, хлопчиків, фантазії і гри, сюрпризів, розваг, безпеки дитини, рідного краю, загадок… Під час табірної зміни були
проведені різні конкурсно-розважальні програми та інтерактивні форми роботи: „Ярмарок
талантів”, „ Ключ чарівний допоможе відкрити, двері казкові у
сонячне літо”, „Скарбничка спостережливих і допитливих“ „Веселка здоров'я” , „ У ритмі танцю”, „Корисне та шкідливе для здоров'я”,
„Розумники та розумниці”, „ Міс
літо”, „Коса – дівоча краса”, „Щасливий випадок”, „Подорож у Країну гри”, „Що? Де ? Коли? ”, „Як би я
був чарівником!”, „Знавці рідного
краю”. Дуже полюбилися дітям
спортивні змагання з футболу, зі
стрибків на скакалках, програма
“Олімпійці серед нас”, “ Сильні,
сміливі, спритні”, прогулянка на
стадіон “Колос”, проведення там
розваг та ігор, спортивні змагання
.З великим задоволенням малята
проявляли свої творчі вміння під
час конкурсу малюнків ”Улюблені
герої казок ”, ”Мальовані загадки”, ”Кумедна маска”, та на
асфальті – ”Літо, друзі, я”. Допомогли організувати цікавий відпочинок і працівники кінотеатру
«Жовтень» (директор Ковальчук
О.М.), де наші вихованці зустрілися з улюбленими героями мультфільмів…
Не обійшлося й без походів у
природу і рухливих ігор на свіжому повітрі нас зустріло своєю прохолодою і затишністю урочище
Татарка, де проходив день фантазії і гри, виставка робіт з природних матеріалів„Сюрпризи природи” , а також смачної лісової каші.
А під час дня рідного краю було
проведено бесіду „Рідне місто

моє над Вільшанкою”, вікторину
„Знавці рідного краю”, а потім
наших вихованців радо зустрічали в музеї С.С. Гулака-Артемовського директор Руденко Катерина
Володимирівна та екскурсовод
Заболотня Олена Іванівна, де не
лише ознайомили їх з надзвичайно цікавою експозицією, а й показали фільм, знятий за мотивами
опери нашого знаменитого земляка, „Запорожець за Дунаєм”.
Дуже весело і незвично пройшов день сюрпризів. На конкурсно-розважальну програму „ У
ритмі танцю” завітали герої казки
„Золотий ключик або пригоди
Буратіно” Лисиця Аліса та Кіт
Базіліо, в яких діти впізнали своїх
вихователів Романенко Світлану
Василівну та Нізамутінову Людмилу Павлівну. Вони проводили з
ними ігри, конкурси, а на
закінчення – веселу дискотеку.
Майже кожне свято закінчувалося дискотеками „Сонячний зайчик”, „Веселкова дискотека”, „Музичне асорті”.
Але поряд з розвагами не
забували й про серйозні речі: кожного дня проводилися інструктажі
з правил техніки безпеки у лісі,
біля водойм, з електронагрівальними приладами, протипожежна
безпека, правила поводження з

газом, на стадіоні, під час проведення спортивних змагань,
інструктаж по дотриманню санітарно-гігієнічних вимог та режиму дня, правила поводження в
таборі та в загоні, бесіда про культуру поведінки в громадських
місцях. Адже одне з найголовніших завдань вихователів та
медичної сестри Горєвої Зої
Олексіївни під час табірної зміни
– зберегти здоров'я дітей, повноцінно їх оздоровити, дбати про їх
безпеку. Бо здорові діти – здорова
нація, а добре здоров'я – запорука гарного настрою.
Саме з таким настроєм протягом 14 днів зліталися до нашого
„Сонечка ” вихованці, а тому, коли
прийшов день прощання і урочисте закриття табірної зміни „Прощавай, наш табір! ”, всім було
дуже сумно розлучатися. І злетіла
над табором пісня про ласкаве
сонечко, про його золоте проміння, яке світить і у віконечко, і в
оченята милі... Де кожен говорив
про свою до нього любов.
Людмила НІЗАМУТІНОВА
вчитель початкових класів
ЗОШ І-ІІІ ст. №2.

Переможцями конкурсу "Караоке", проведеного з нагоди Дня захисту дітей,
стали Андрій Бондаренко (ЗОШ №3), Юля Остапець та Віка Харенко.
Директор РБДЮ Наталія Близнюк вручила їм цінні призи,
надані МО "Батьківщина Тараса Шевченка" за сприяння ЗАТ "Оболонь".

ЗУСТРІЧ ЧЕРЕЗ 40 РОКІВ

Невпинно плине час, ідуть роки, десятиліття.
Випускники 1970 року залишили школу 40 років тому,
розійшлися різними дорогами, але всіх нас єднає одне
– вогник любові до всього близького і рідного: нашої
школи ім. В.П.Чкалова, нашого міста, нашої України.
Зустріч наша, яка відбулася 26 червня – це мандрівка у
світ дитинства і юності. Відомий письменник Антуан
Сент-Екзюпері писав: «Всі ми родом з дитинства», а
ми додамо – всі ми родом з міста Городища.
Ідуть роки, час змінює землю, суспільство,
людей. І тільки наша школа залишається незмінною
частиною життя кожного з нас. Під час зустрічі ми згадували нашого директора Безкровного Михайла Трохимовича, наших перших вчителів – Безкровну Валентину Василівну, Бриленко Тіну Григорівну (нині
покійних), класних керівників – Грабенко Галину
Олексіївну, Турлюн Людмилу Самійлівну, Войтенко
Ліду Пантелеївну (нині покійну). Також, як не згадати
таких хороших наших вчителів-предметників – Рожанову Світлану Григорівну, Куковіцьку Анну Семенівну,
Квашу Ольгу Михайлівну, Гордієнко Антоніну Минівну,
Співак (Курінну) Аллу Дмитрівну, які давали нам знання, вчили мудрості, людяності, доброти, поваги до
старших, любові до рідної землі. Всім Вам доземний
уклін! Спасибі за Вашу ласку і тепло за те, що розуміли
нас, любили.
Випускники 10-х класів 1970 року
міської середньої школи № 2.
Р.S. У цьому заході взяв участь міський голова
Олександр Зварич. Зокрема, він передав вітання однокласникам своєї сестри Надії Іванівни, яка не змогла
прибути на зустріч.

Мамина криниця
У тихую у зоряну ніч
Так хочу піти до криниці,
Набрати в долоні води,
Із пригорщі вволю напитись.

За тих, хто і воду, і хліб
У тяжкім поту здобували.
Хоч руки шорсткі і лице,
Продажними душі не стали.

До неї ходили діди,
До неї ішли тато й мати,
До неї піду, як на сповідь,
Та буду тремтливо мовчати.

Ростили дітей і онуків,
Вирощували ярину,
Безсилим плече підставляли,
А ще! Перетерли війну!

Над світлим ключем нахилюсь,
Візьму прохолоди води,
За всіх на землі помолюсь:
«Не дай, Боже, горя й біди!»

Криниця живе і говорить,
Лиш цямрини їй заміняли,
Шепоче вода і біжить –
Я п’ю живу воду від мами.

ЖИВА ВОДА

І хочу я їй розказати,
Як тяжко і сумно живеться.
Загнуздана воля й душа,
А серце, як пташка та, б’ється.
Що хочу торкнутись чола,
Погладить натруджені руки.
Все! Все розповісти тобі,
Матусю! Про горе і муки.

… Іще зачерпнула води,
Торкнула обличчя і скроні.
Криниця гойднулась жива,
Як мама всміхнулась в осонні.
Галина КОВТУН.
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ОБЛАСНЕ МИСТЕЦЬКЕ СВЯТО

ГОРОДИЩЕ
ФОТОРЕПОРТАЖ

ВСІ СЕЛА ГОСТЮВАЛИ В НАС
Вранці 26 червня біля пам'ятника Семена Гулака-Артемовського міський голова
Олександр Зварич урочистою промовою відкрив традиційне мистецьке свято «Садок
вишневий коло хати». Учасниками цього яскравого дійства стали почесні гості та колективи
з Черкаської області, зокрема, з усіх городищенських сіл та селищ, яким районна влада
(вперше за останні роки) виділила відповідні кошти.
Цьогоріч лауреатами премії Семена Гулака-Артемовського стали праправнучка
великого композитора, сподвижниця збереження пам'яті про нього Ольга Шляхова і
народний ансамбль української пісні «Писанка» (керівник Тетяна Тищенко). Ці почесні
відзнаки їм вручили голова райдержадміністрації Ігор Швець і керівник апарату районної
ради Володимир Шевченко.
Тим часом тривав прекрасний концерт, демонстрували свої вироби народні умільці у
прибраних в українському стилі «павільйонах» були накриті столи достатку…
Учасникам виставки декоративно-прикладного мистецтва «Чарівний світ достатку і
краси» художникам Олексію Старченку, Анжелі Тимоненко та Тетяні Смаричевській,
вишивальниці Аллі Сухорученко, майстру лозоплетіння Олександру Козовому, гармоністу
Дмитру Волошину, приватному підприємцю В'ячеславу Оверченку міський голова вручив
грамоти міської ради та грошову винагороду.
Святкову канву гармонійно доповнила презентація книги «Любов і пісня – долі два
крила», присвяченої життю і творчості заслужених працівників культури, Почесних
громадян Городища Діани та Василя Матющенків. Це чудово оформлене глянцеве видання
вийшло в світ за ініціативи і підтримки Лідії Нікітенко, давньої прихильниці дуету.
Олег ПОКАСЬ.

Перший заступник міського голови Анатолій
Вибрик мав приємність зустрітись зі своїм колишнім
викладачем рослинництва і класним керівником
Віктором Мареничем. Згадались роки, проведені у
радгоспі-технікумі Мліївської дослідної станції
садівництва (нині аграрний коледж).

ГОРОДИЩЕ
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ДНІВ ТИХ НЕ ЗГАСНЕ СЛАВА...

ПЕРШИЙ ДЕНЬ ВІЙНИ. У БРЕСТІ ТА ОКОЛИЦЯХ
22 червня у День скорботи і вшанування
–Розібрати зброю, за мною! – схопив- шить стрільба... Крик, стогін поранених... Затиспам’яті жертв війни в Україні на Обеліску шись, подав команду я й побіг сходами вниз у нутих з двох боків гітлерівців ми швидко добиСлави відбувся мітинг. Його вів перший підвал. Туди прожогом кинулися всі воїни, хто ли. Пощади не було нікому.
уцілів від першого удару. Із зброєю й без зброї,
заступник міського голови Анатолій Вибрик.
Ще не встигли ми підібрати поранених, як
з одягом і взуттям у руках. А дехто без нього, в відчули
на собі шквал вогню. Німці стріляли по
одних трусах. Спалахи вогню й страшні вибухи, нас з церкви,
яка знаходилась в середині цитавід яких двигтіла земля, наводили жах. Всі були делі. Таки встигли,
гади, зайняти ключеві
приголомшені.
позиції.
Несподівано в підвалі з'явився старший
Поспішно повертаємось у підземелля. Всі
лейтенант, який і взяв на себе командування були збуджені.
обороною західного сектора центрального
– Хто знає, де перебуває штаб дивізії?–
острога: розставив спостерігачів, розпорядився перенести поранених у безпечне місце, спитав старший лейтенант.
укомплектував взводи. Я виглянув з підземел–Я!– відгукнувся я.
ля назовні, й душа в мене завмерла. Густий дим
–
Наказую: за всяку ціну добратись до ньозаволік фортецю. Падають стіни, горять будівлі,
гинуть люди. По плацу, як навіжені, гасають чер- го, взнати обстановку й негайно повертатись у
воноармійці та жінки з дітьми і тут же падають, фортецю з розпорядженням.
– Єсть, добратись до штабу дивізії й
уражені осколками.
повернутись у фортецю, –
А бомбування та артилвідповів я.
З нагоди 69 річниці початку Великої ерійський обстріл весь час
Вітчизняної війни ми публікуємо спогади наростають. Кругом реве,
Обережно виповзаю з
нашого земляка Миколи СКАЛИГИ, який тріщить, гуде, клекотить, як
підвалу, заліг у руїнах, оглянув
пройшов ратний шлях від Бреста до Берліна. під час виверження вулкану.
місцевість. Суцільна будівля в
Микола Петрович не дожив буквально один Над фортецією бушує смерть.
багатьох місцях зруйнована.
день до виходу в світ його книги «Вогненні
Через одну з пробоїн проліз,
дороги», яку ми цитуємо. Декілька поколінь
переплив рукав Мухавця і
З офіційних джерел.
городищенців знають Миколу Петровича як
перебіжками попід Бугом добвчителя математики та завуча ЗОШ № 2.
4.19 • Перша хвиля.
рався до валу. Прислухався. У
Світла пам'ять йому та іншим воїнам- Німецька піхота на надувних
східній частині фортеці та біля
визволителям, що не дожили до нашого часу. човнах погребла на другий
головних воріт ідуть бої. Тут
беріг.
теж носяться кулі й рвуться
снаряди, але німців не видно.
4.23 • Друга хвиля... Вони
З офіційних джерел. 22 червня, неділя.
вриваються в цитадель
– Отже, – міркую, –
0.05 • Прикордонники займаються зни- через
розбиті ворота. Перефашисти форсували ріку на
щенням у місті і його околицях диверсантів із боровши
початковий «стовпівдні фортеці, оточили її
складу «Брандебург-800», перекинутих через б н я к » , р
адянські воїни
східну частину й зараз обхокордон у товарних вагонах з подвійним дном. чинять
запеклий опір.
дять північну, рухаючись на
2.00 • Останній товарний поїзд з СРСР
захід. Треба поспішати!
пройшов через міст у Німеччину. У Бресті на
Вибрався на вал, подоІ враз ми почули крик:
залізничній станції погасло світло, в місті вийВетеран війни і Вчитель
лав обвідний канал й опинившов з ладу водопровід, порушений телефон- «Ура!».
Микола Скалига.
ся в лісі. Почав пробиратись
ний зв'язок. Діють німецькі диверсанти.
–Наші німців б'ють! – Серед його нагород не вистачає на
північ, а потім звернув на
2.00-2.20 • 3 комендатури і застав над- вигукнув хтось з спостерігачів. ще одного ордена Червоної Зірки, схід. Аеродром палав, звідти
ходять донесення про вихід танків і скупчення – Вони біжать до Терасп- поцупленого якимсь негідником. доносились страшні вибухи. Я
фашистських військ на лінії державного кор- ольських воріт!
його обминув і вийшов на
дону.
–По фашистах – вогонь! –
Мінське шосе. По ньому
4.15 • До залізничного мосту наблизився скомандував старший лейтенант. І пролунали біжать люди. Серед них трапляються й
німецький бронепоїзд. Почався артил- залпи. Гітлерівці падали, але ті, кого вразили військові. Всі поспішають на схід. А в самому
місті цокотять кулемети, стрекотять автомати,
ерійський обстріл по кордону, по Брестській кулі, продовжували бігти.
фортеці.
–За мною, вперед!– пролунав голос рвуться снаряди. Воно охоплене полум'ям
пожеж, чорні хмари покрили його.
командира. І всі бійці вискочили на плац.
У районі залізничного вокзалу йде бій. Я
–Ур-а-а-а! Ур-а-а-а! Ур-а-а-а!– неслося з
Я сплю міцним сном. І враз ударив грім.
завагався. Зупинив одного червоноармійця й
Неймовірної сили грім! Казарма захиталась, усіх кінців цитаделі.
повилітали шибки. В одну мить якась невидиЗав'язався рукопашний бій. Німці й наші запитав: «Що відбувається в Бресті?».
ма сила скинула мене з нар.
–Толком зрозуміти нічого не можна, –
змішались. Блискотять багнети, кинджали, глу-

Фестиваль бойового гопака
5-6 червня в музеї народної архітектури та побуту в селі
Пироговому, що під Києвом, відбувся фестиваль бойового
гопака. Були продемонстровані сила національного бойового
мистецтва від майстерності володіння танком гопака, володіння ціпком і до лежання і танцю на склі.
Була презентована книга засновник федерації бойового
гопака Володимира Пилата “Бойовий гопак” та доповнення
до неї, що містить методику вивчення українського співу.
Відзначалося, що сила українського співу величезна. Сила
пісні розширює духовне тіло людини в десятки разів! Як приклад, можна навести легенду про те, як козаки оживили свого
порубаного на шматки в бою товариша, сівши довкола нього і
співаючи молитовних пісень. Товариш дивовижним чином
ожив!
Книга містить опис початкового ступеня мистецтва, як стати козаком. Всього таких ступенів аж семеро. Початковий – це ступінь козака-жовтяка, а останній – козака-характерника
та козака-мага. Повний курс навчання триває 25 років.
Книга містить численну кількість сакральних порад про
те, як створити повноцінну сім'ю, як виховати сина чи доньку, як ставитись до жінки-дружини, жінки-матері, як заснувати товариську дружбу. До речі, дружба була основним і
непорушним принципом козацького життя. Як бачимо,
книга є корисною для всіх аспектів людського життя.
Інша історія, повідана отаманом козацтва Волинщини
із Луцька, автором книги “Лицарі Сонця“ Олександром
Середюком вражає не менше. Якось у Луцьку в 1990-х
роках проходив міжнародний турнір, прибув голова комітету східних єдиноборств Масахіко Танака. Коли турнір
закінчився, високим гостям вирішили показати визначні
місця Луцька. Так делегація випадково завітала до музею
сільського господарства. Несподівано для сотень свідків
Масахіко Танака став на одне коліно у шанобливому
поклоні, віддаючи найвищу честь портрету козака. Потім
пояснив, що багато японців займаються карате, але той, хто
справді хоче досягти високих результатів, вивчає бойовий
гопак українських козаків. Через них вони пізнають Україну,
знають, що козаки були люди мужні, сміливі, справжні
захисники своєї Батьківщини.
Для України це дуже почесно, але водночас прикро, що
такі сакральні знання недоступні простому народу. А
натомість процвітає культ алкоголю і тютюну. Хоча козаки
горілку як таку не вживали. Пили медовуху, міцність якої
ледь досягала 10-20%, і то в дуже особливих випадках. А курити їм було до вподоби сухий
полинь, що покращував гостроту зору (зір важливий фактор у всілякому бою). Курили вони
полинь за спеціальною методою, вдихаючи дим тільки в ніс.
Але, як відзначтив у нашій особистій розмові Володимир Пилат, разом ми здолаємо
будь яку негоду.
Борис СИДОРЕНКО,
Борис Сидоренко родом із Зеленої Діброви. Закінчив фізичний факультет Київського державного університету ім. Тараса Шевченка. Тривалий час займався програмами
з теоретичної ядерної фізики. Нині працює провідним інженером-програмістом ЗАТ
”Дніпро-Мотор-Інвест”. Має фах педагога, захоплюється прикладною психологією.
Хоч давно живе в столиці, але підтримує зв'язки із земляками, досліджує історію
рідного села, створив сайт Зеленої Діброви.
На фото: Автор статті з Володмиром Пилатом – президентом міжнародної федерації
бойового гопака, засновником стилю цього бойового мистецтва.

відповів той.–Стріляють з підвалів, вікон,
горищ. Говорять, що в місті дуже багато диверсантів. А ти куди йдеш?
–У штаб дивізії.
– Там немає нікого. Всі квапляться вибратись з міста. Бачиш, що діється?
Хоч і повірив я сказаному, усе ж таки пішов
назустріч небезпеці. Обминаючи перехрестя
вулиць, ховаючись за будинками, дворами добрався до штабу дивізії, й, переконавшись, що
там дійсно немає нікого, повернув назад. На
одній з вулиць німецькі автоматники своїм вогнем перекрили повністю прохід. Я забіг в найближчий двір. Там зібралось більше десятка
цивільних і військових, які готувались до бою з
диверсантами. Я приєднався до них. Ми блокували будинок, в якому засіли гітлерівці, відкрили вогонь по вікнах, горищу, а потім вдерлися в
приміщення. Зав'язався бій. Нам поталанило:
таки впоралися з диверсантами, хоч і втратили трьох осіб. Вибираючись з міста, ще кілька
разів вступали в бій з німцями. Нарешті досягли
східної околиці Бреста. Мої тимчасові товариші
пішли на Кобрин, а я звернув до фортеці. Але
вона була вже повністю оточена німцями, й пройди туди було неможливо. Тому мені не залишалося нічого робити, як повертатись до шосе
й відступати на схід з тим, щоб, приєднавшись
до будь-якої іншої військової частини, продовжити боротьбу з ненависним ворогом.
По дорозі рвуться снаряди, фашистські
літаки носяться понад деревами й поливають
біженців кулями. Лежать мертві, корчаться
поранені. А люди йдуть. Цивільні й військові.
Поодинці й невеликими групами. Напівроздягнені, без запасу їжі. Хто з вузликом, хто з валізою. А більшість з голими руками.
Йдуть люди... Куди? І самі не знають.
Тільки подалі від цього страхіття, від цього пекла.

Українська історія - це дзеркало трагічної долі великого народу,
який володів знаннями, що були значно вищими за знання іхніх
сучасників із інших етносів. І досі навколо українців, зокрема
козаків, існує такий собі ореол містичності.

ХТО ТАКІ КОЗАКИ-ХАРАКТЕРНИКИ
Містичності від того, що для нас, у
ХХІ столітті, їхні знання, які заповідали
пращури, залишаються загадкою.
Містичності від того, що навіть на
підсвідомому рівні кожен українець,
читаючи свою історію, починає розуміти, що його пращури були саме тими
атлантами, які штовшнули людську
цивілізацію уперед. Штовхнули - і
загадково зникли, розчинившись у сірому натовпі, що покірно став на коліна?
В усякому разі, якщо ми задаємо
собі це питання, якщо свідомо чи
підсвідомо шукаємо на нього відповідь
- значить в нас, десь всередині, просинається невідома могутня сила наших
пращурів. Значить від нас має піти
новий початок від тієї цивілізації, яка
розтанула у глибині століть.
Наших характерників багато чим
нагадують японські ніндзя, про яких
підлітки точно знають. Хоча у школах
історії саме України, а не Японії, повинна бути більша увага…
Стрільців-розвідників у козацькому війську називали пластунами. На
Запорозькій Січі вони створили навіть
окремий Пластунівський курінь. Про
них А. Чайковський пише: «Хто меткий
та хитрий, вміє собі порадити, дістає
від товариства прикметник характерника, якогось надчоловіка, котрого
куля не бере і котрий самого чортяку
вміє окульбачити і заставити собі служити». Д. Яворницький теж стверджує,
що «між козаками завжди були так
звані «характерники», яких ні вогонь,
ні вода, ні шабля, ні звичайна куля, крім
срібної, не брали.
Такі «характерники» могли відкривати без ключів замки, плавати на човнах по підлозі, як по морських хвилях,
переходити через річку по сукняній

повсті чи циновках з лози, брати в голі
руки розпечені ядра, бачити за кілька
верств довкола себе за допомогою
особливих «верцаєл», перебувати на
дні ріки, влазити і вилазити з туго
зав’язаних і навіть зашитих мішків, «перекидатись» у котів, перетворювати
людей у кущі, вершників на птахів, залазити у звичайне відро і плисти в ньому
під водою сотні, тисячі верств». Так
само і В. Голобуцький вважає, що
характерники були «замовлені від кулі
і шаблі».
Свій початок козаки-характерники
ведуть ще від давньоукраїнських язичницьких волхвів (віщунів, чародіїв).
В. Шевчук пише про волхвів таке:
«Вони, вважалося, знали таємну силу
речей, явищ і володіли своєю, виробленою в століттях, наукою і прийомами, з допомогою яких цю віру вселяли
в маси. Вони займалися пророцтвом,
тобто віщували про майбутнє, через що
і називали їх віщунами».
На думку В. Пилата: «Після хрещення Русі, переслідувані князями та греками волхви, жерці і воїни-охоронці
храмів об’єднувалися у таємні громади
і у віддалених від великих міст місцях
почали створювати Січі. На островах
Дніпра, побережжях Бугу і Дністра, в
Карпатах і багаточисельних лісах України (Русі) волхви заснували школи бойового гартування і вишколу, в яких шлях
воїна до вершин досконалості опирався на рідну віру, одвічні звичаї та обряди». Тут ми можемо згадати попередників козаччини XVI ст., таємничих степових бродників, вигонців галицьких
та інші військові громади.
Євген ЛУЦІВ.
(Далі буде).
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ГОРОДИЩЕ

ОФІЦІЙНО

КП «Комунальник» повідомляє
про заборгованість населення
за надані комунальні послуги
станом на 25.06.2010 р.

ГРАФІК ВИВЕЗЕННЯ СМІТТЯ
ПО ПРИВАТНОМУ СЕКТОРУ
(З 7 ДО 11 ГОДИНИ)
01.07.2010 р.– вул. Пархоменка, Карбишева, Черняхівського,
Мічуріна, Довженка, Артема.
02.07.2010 р. – вул. Постишева, Тургенєва, Котовського, пров.
Садовий, Шевченка, Грушевського.
05.07.2010 р. – вул. Коцюбинського, Желябова, Кірова, Некрасова,
Пушкіна, О. Українського.
06.07.2010 р. – вул. Куйбишева, Г. Чорнобиля (до маг. «Продукти»), Р. Люксембург, Енгельса, Крупської, К. Маркса.
07.07.2010 р. – вул. Чапаєва, Петровського, Доватора, Вільямса,
пров. Гетьманський, вул.Гетьманська, пров. Ватутіна, вул.Франка,
вул.Нова.
08.07.2010 р. – вул. Горького, Короленка, Водоп'янова, Трудова,
Гамарніка
09.07.2010 р.– вул. Комарова, Тельмана, пров. Тельмана, Боженка, Маяковського, П. Орлика, Мересьева.
12.07.2010 р.– вул. Челюскіна, Фізкультурна, 8 Березня, Театральна, Індустріальна, Героїв-Чорнобиля.
13.07.2010 р.– вул. 1 Травня, Павлова, Матросова, Чкалова, Островського, Макаренка.
14.07.2010 р.– вул. Семашка, Громова, Жуковського, Ломоносова,
Корольова, Артеменка.
15.07.2010 р.– вул. О. Кошового, Ворошилова, Толстого, Радянська, Партизанська.
16.07.2010 р. – вул. Свердлова, Героїв Хасана, пров. Київський,
С.Разіна, Шмідта, Лисенка.
Розпорядження РДА від 14.05. 10 р.

ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ
В КУЛЬТУРНО-РОЗВАЖАЛЬНИХ
ЗАКЛАДАХ МІСТА

Керуючись ст. 6, п. 6 ст. 13, п.1 ст. 22, п. 2, 3 ст.
25, ст. 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», з метою забезпечення належної
організації та проведення заходів в культурнорозважальних закладах міста та враховуючи
колективне звернення жителів м. Городище
щодо встановлення обмежень під час проведення дискотеки в районному центрі культури та
дозвілля і рішення постійно діючої комісії з
питань розгляду звернень громадян від 26 квітня
2010 року:
1. Встановити тривалість культурно-розважальних заходів в районному центрі культури та
дозвілля до 23 год. 00 хв.
2. Встановити тривалість роботи буфету в
районному центрі культури та дозвілля до 20 год.
00 хв.
3. Начальнику відділу культури та туризму
райдержадміністрації Борисовій Т.С.:
3.1. Забезпечити належну організацію
дозвілля молоді в районному центрі культури та
дозвілля;
3.2. Створити відповідно до санітарних
вимог належні умови для перебування молоді в
районному центрі культури та дозвілля;
3.3. Посилити контроль за дотриманням правил торгівлі в районному центрі культури та
дозвілля;
3.4. Забезпечити взаємодію з правоохоронними органами щодо охорони громадського
порядку в районному центрі культури та
дозвілля і прилеглих територій під час проведення культурно-розважальних заходів, в т.ч. дискотек;
4. Начальнику РВ УМВС Випні С.П.:
4.1. Забезпечити відповідно до повноважень контроль за дотриманням правопорядку
під час проведення вечорів відпочинку в культурно-розважальних закладах району;
4.2. Надати практичну допомогу головам
місцевих рад в активізації роботи громадських
формувань по охороні правопорядку в населених пунктах району;
5. Міському голові Зваричу О.І., сільським,
селищним головам:

Городищенська міська
рада оголошує конкурс на
отримання в оренду під
офіс терміном до півроку
приміщення міської комунальної власності за адресою м.Городище, площа
Миру, 16 (колишнє приміщення землевпорядників).
Заявки на участь у конкурсі приймаються протягом місяця з дня опублікування оголошення за адресою вул.Грушевського, 11.
Телефон для довідок 2-4127.

Землекористувачів, які
мають ділянки в адміністративних межах Городищенської міської ради, просимо з'явитися для сплати
земельного податку в приміщення міської ради. Ми
працюємо з 8 до 17 год.,
перерва з 13 до 14 год. Тел.
для довідок 2-03-11.
Термін сплати земельного податку закінчується
15 серпня.
До відома жителів району.
2 липня з 10.00 до 15.00
в приміщенні відділу Держкомзему (м.Городище,
вул. Театральна, 5) здійснюватиме прийом громадян
по земельних питаннях
з а с т у п н и к н а ч а л ь н и ка
Головного управління Держкомзему в Черкаській
області Острик Ігор Олександрович.

5.1. Забезпечити дотримання громадського
порядку в місцях відпочинку молоді, культурнорозважальних закладах;
5.2. Активізувати роботу громадських формувань, забезпечити їх ефективну роботу по охороні правопорядку в населених пунктах району;
5.3. Вивчити питання обмеження щодо перебування дітей в нічний час без догляду батьків.
6. Начальнику відділу освіти райдержадміністрації Чабану С.Т. вжити заходів по залученню батьківських комітетів шкіл та батьків
учнів старших класів до контролю за перебуванням підлітків у вечірній час в культурнорозважальних закладах району, забезпечивши їх
взаємодію із правоохоронними органами та
районним центром соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді. Про результати роботи інформувати на оперативних нарадах щотижнево.
7. Головному санітарному лікарю Дорошенку О.А. посилити контроль за дотриманням санітарних вимог в культурно-розважальних закладах району при проведенні масових заходів.
8. Інформацію про виконання розпорядження надати до 01 липня 2010 року.
9. Контроль за виконання даного розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Моргуна В.В.

Рішення міської ради

ПРО ОБМЕЖЕННЯ ПЕРЕБУВАННЯ ДІТЕЙ
У ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ ГОРОДИЩА
Відповідно до ст.ст.26, 38 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Закону
України «Про охорону дитинства», Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», розглянувши розпорядження Городищенської РДА № 250 від 14 травня 2010 р., враховуючи пропозиції громадян
міста, висловлені під час громадських слухань
від 04.06.10 р. щодо дотримання громадського
порядку в місті та з метою забезпечення безпеки
життєдіяльності неповнолітніх дітей, попередження правопорушень та хуліганства в місті,
міська рада вирішила:
Обмежити перебування дітей віком до 16
років без супроводу батьків або осіб, що їх
замінюють, у закладах дозвілля, громадського
харчування, розважальних закладах, барах,
дискотеках, на вулицях міста та інших громадських місцях у вечірній час після 23 години.

РИМОВАНИМ РЯДКОМ

У ярку вода джерельна,
Як з фонтана вибіга;
Чистота її безмежна,
Б'є струмком з-під явора.

По дорозі тут встрічає,
Нас старий, чи то маля;
І людський потік зростає,
Щодоби не затуха.

Та не всім щось до вподоби,
Цей струмочок чомусь став:
«Нароблю усім я шкоди,
Щоб води ніхто не брав».

Хто рішивсь на таку підлість?
Щоб природу осквернить;
Проявив би краще гідність -Людям всім добро зробить.

В'ється стежечка вузенька,
Під ліском до джерела;
І дорога не близенька,
Пішоходів звеселя.

Для людей вода цілюща,
Вік, здоров'я зберіга;
І на смак вона питуща,
Хутко спрагу утоля.

Хвалять всі, спасибі кажуть,-Що це божа смакота;
І проїзджі не минають,
Націдить бідонів з два.

Де знайшлась така людина?
Щоб не йшли до джерела,
Узяла струмок забила.
Стільки треба мати зла?

Та природу не згубили,
Добре, що громада є;
Враз джерельце відновили,
І струмочок знову б'є.
Петро ЗІНЧЕНКО

До джерела

ГОРОДИЩЕ
ПРИВАТНІ
ОГОЛОШЕННЯ
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ПРИМІЩЕННЯ
ПРОДАЮ
магазин у центра міста, заг.пл. 176 кв.м. Т. 0
(67) 759-33-26, 0 (67) 662-80-13.
магазин у м.Городище, заг.пл. 25 кв.м. АБО
ЗДАМ. Т. 0 (96) 216-49-57.
ЗДАМ
в приміщенні відділу статистики, вул.Миру,
186 А, кімната 16,67 кв.м. Т. 2-24-25.
приміщення у м.Городище (центр), заг.пл. 60
кв.м. Т. 0 (96) 216-49-57.
гараж (центр). Т. (096) 400-54-21.
БУДИНКИ
ПРОДАМ
ТЕРМІНОВО будинок, вул.Жуковського,51,
газиф., усі надв.спор., недалеко річка. 6500 у.о. Т. 0
(67) 164-61-15.
ТЕРМІНОВО будинок, вул.Енгельса,21,
газиф., зем. діл. 29 сот. Т. 2-20-47, 2-24-06.
ТЕРМІНОВО будинок, вул.1Травня,64,
(центр), дерев'ян., обклад. цеглою, заг. пл. 85 м.
кв., 5 кімн., 2 веранди, санвузол, газ, усі надв.
спор., 3-фази, асфальт, огорожа, зем. діл. 18 сот.
20000 у.о. Т. 2-00-71, 0 (98) 224-73-87.
недобудований будинок у с.Петропавлівка
(центр), вул. Леніна,25, 8,3х12,3 м, криниця, погріб,
зем. діл. 25 сот. вул. газ., асфальт., поряд ставок.Т.
2-44-71 (дом.), 2-02-23 (роб.), 0 (97) 197-33-26.
частину будинку, усі зручн.,гараж, літн. кухня,
погріб, садок. Т. 0 (96) 400-54-21.
будинок, заг.пл. 95 кв.м., газифік., усі
надв.спор., зем.діл. 40 сот., поряд ліс та річка.
15000 у.о., торг. Т. 0 (67) 397-28-30.
будинок, вул.Будьоного,48, усі надв.спор.,
зем.діл. 40 сот. Т. 0 (96) 350-33-64.
будинок, вул.Івана Ле, 66, усі зручн., усі
надв.спор., зем.діл. 20 сот. Т. 0 (97) 964-73-66, 0
(67) 562-25-14.
будинок у м.Городище, вул.Івана Ле,79, усі
надв.спор., зем.діл. 16 сот., вул.газифік. Т. 0 (67)
291-76-49.
будинок, вул.Крупської, 66, заг.пл. 100 кв.м.,
усі зручн., газиф., усі надв.спор., зем.діл. 6 сот.
40000 у.о., торг. Т. 2-03-03, 0 (96) 135-96-84.
будинок, вул.1Травня,260, 8х12, цегляний,
обкладений плиткою, газиф., усі зручн., усі
надв.спор., зем.діл. 80 сот. 20000 у.о., торг. Т. 2-1151, 0 (95) 789-04-37.
будинок, вул.Чапаєва,40, на 2 входи, усі
надв.спор., зем.діл. 30 сот. Т. 2-23-72.
будинок у с. Буда-Орловецька, гараж, літня
кухні, сарай, сад, погріб, зем.діл. 35 сот.
приватизована. Т. 0 (95) 517-95-72.
будинок у с. В'язівок, вул. О.Кучера, газ, усі
надв. спор., зем.діл. 60 сот 4000 у.о. Т. (098) 63779-92.
ЗДАМ
будинок у м.Городище (р-ну заліз.вокзалу). Т.
0 (96) 452-53-23.
КВАРТИРИ
ПРОДАМ
ТЕРМІНОВО квартира 1-кімн., 5 пов.,
вул.Слов'янська,29 (центр), заг. пл. 34 м.кв. 10000
у.о. (торг) АБО ОБМІН на будинок. Т. 0 (96) 31137-07, 0 (96) 311-37-08, 0 (63) 870-77-11.
квартира 2-кімн. 1 пов. 3-пов. будинку у
м.Городище (центр). Т. 2-41-50.
квартира 2-кімн., м.Городище, вул.Миру, 86
АБО ОБМІН на 1-кімн. з доплатою. Т. 2-03-03, 0
(96) 135-96-84.
квартира 2-кімн. 3 пов. у
м.Городище,вул.Словянська,29А,кв.14. Т. 2-31-62.
ВИНАЙМУ
квартиру у м.Городище, газиф., з усіма
зручностями. Т. 2-40-20, 0 (66) 632-75-48.
будинок або півбудинку в м.Городище (р-н
залізн. вокзалу); оплату та порядок гарантую. Т. 0
(67) 472-52-53.
будинок або квартиру в м.Городище, газиф.
Т. 0 (97) 755-06-93.
квартиру або невеликий будинок у
м.Городище (центр). Т. 0 (98) 829-09-84.
ГАРАЖІ
ПРОДАМ
гараж, метал., з оцинков. профнастилу, 3х 5х2.
7500 грн. .Т. 0 (97) 750-78-13.

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

гараж, м.Городище, вул.Г.-Артемовського,99 А,
заг.пл. 70 кв.м., зем.діл. 25 сот. Т. 0 (96) 463-50-70,
0 (96) 437-71-45.
ТРАНСПОРТ
КУПЛЮ
ВАЗ 2104 або 2108, 2109, недорого. Т. 2-18-35,
0 (96) 392-49-52.
ПРОДАМ
скутер «Есперо». 1200 грн. Т. 0 (98) 438-4598.
мотоцикл МТ-10, причіп, з заднім ходом і
задньою передачею, добр.стан. Т. 0 (98) 520-47-83.
мотоцикл МТ-11, добр.стан. Т. 2-04-69, 0 (96)
811-37-51.
мотопед HONDA DIO-27. 2300 грн. Т. 2-49-66.
ЗІЛ-131, 86 р.в., напівпричіп, новий, пробіг
1500 км, двигун Урал, газ/бензин. Можна перевозити
зерно, кавуни… 76000 грн. Т. 0 (98)-460-51-03.
ВАЗ 2109, 88 р.в., бежевий, ЦЗ, сигналізація,
МР3, у добр.стані. 3000 у.о., торг. Т. (067) 297-2101.
ВАЗ 2110, 05 р.в., сірий, у добр.стані. 6000 у.о.
Т. 0 (93) 983-45-65.
ВАЗ 21063, 85 р.в., синій. Т. 0 (97) 702-20-28.
ВАЗ 21063, 89 р.в., гранат, 5-ти ст. КПП,
фаркоп, нова гума, ТО до 2011р. добр. техн. стан.Т.
(097) 473-13-38.
МОСКВИЧ ІЖ Комбі, 88 р.в., світлий, у
добр.стані. 3000 грн. Т. 0 (93) 983-45-65.
НИВА, 82 р.в., червоний, Т. 0 (97) 796-50-85, 0
(97) 757-87-50.
ЛУАЗ 969 М, 86 р.в., добр.техн.стан. 1700 у.о.
Т. 0 (97) 292-27-50, 0 (93) 737-23-25.
ГАЗ 52, 87 р.в., метал. платформа і борти, +
піч, тосол, дуги АБО ОБМІН на л/а або трактор. Т.
2-18-35, 0 (96) 392-49-52.
FORD Granada, 79 р.в., темно-синій, 1,6,
капремонт 08 р. у добр. стан. 8500 грн. Т. 2-48-13,
0 (96) 531-77-80.
MITSUBISHI «Sigma», 92 р.в., 3,0, повна
комплектація, запасний комплект
гуми+автомобіль на запчастини. 50000 грн., торг.
Т. 0 (97) 518-97-30, 0 (67) 470-81-84.
VW «Джета», 85 р.в., седан, сріблястий
«металік», 1,6, ТО 11 р., + запчастини. 15000 грн.,
торг. Т. 0 (63) 981-88-80.
трактор Т 40 АМ, 90 р.в., причіп, плуг,
запчастини. Т. 0 (97) 984-02-61.
трактор ЮМЗ, причіп. Т. 0 (97) 875-33-94.
ЗАПЧАСТИНИ
ПРОДАМ
двигун Москвич-412, після капремонту та
запчастини. Т. 2-13-01, 0 (98) 351-33-42.
двигун ВАЗ 21083, 1500 куб.см., 2100 грн. Т.
2-14-09, 0 (98) 228-35-00.
КПП ВАЗ 21083, 5 ступінчаста, 1100 грн. Т. 214-09, 0 (98) 228-35-00.
плуг, навісний, рамковий, 3-х корпусний, до
трактора МТЗ. 340 у.о. Т. 2-07-52.
ТЕХНІКА
ПРОДАМ
комп'ютер. Т. 0 (93) 213-48-30.
комп'ютер, б/к.1000 грн. Т. 2-21-25, 0 (97) 25059-95.
комп'ютер MBISUS P5B INTE CORE 2DUO,
512 МБ, монітор Sumsung 940 BF 19”, клавіатура,
колонки, мишка. 3200 грн., торг. Т. 2-03-73, 0 (93)
208-01-15.
комп'ютер CELERON, 1300 МГц, RAM 250 МБ,
HDD 80 ГБ, відео 32 МБ, DVD-RW, монітор 17”,
клавіатура, мишка. 1300 грн. Т. 2-37-80, 0 (97) 33001-65.
комп'ютер Pentium 4, 2660 ГГц, RAM 512 МБ,
HDD 290 ГБ, відео 128 МБ, DVD-RW, монітор
Sumsung 17”, клавіатура, мишка, колонки. 2000
грн. Т. 2-09-53, 0 (67) 584-87-99.
модем USB. 310 грн. Т. 0 (67) 705-30-06.
ОБЛАДНАННЯ
ПРОДАМ
балони кисневі, пропанові, б/к. Т. 2-13-01, 0
(98) 351-33-42.
електродвигун, 5 кВТ, 50 Гц, 930 об.,
щітковий. Т. 2-13-01, 0 (98) 351-33-42.
компресор гаражний, 3 фази, електродвигун 4
кВт. Т. 0 (97) 857-11-24.
косилка КС, 2,1. 1500 грн.; гребка. 400 грн. Т.

ВНЗ Укоопспілки
Полтавський університет економіки і торгівлі здійснює набір студентів
на заочну форму навчання
Термін навчання для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр (за умови
вступу за спорідненим напрямом) для осіб, які мають вищу освіту освітньокваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" без відриву від виробництва:
Облік і аудит -- 2 роки 7 міс.
В дипломі буде зазначено «бакалавр з обліку і аудиту».
Фінанси і кредит -- 2 роки 7 міс.
В дипломі буде зазначено «бакалавр з фінансів і кредиту».
Товарознавство і торговельне підприємництво -- 2 роки 1 міс.
В дипломі буде зазначено «бакалавр з товарознавства і торговельного
підприємництва».
Прийом документів проводиться до 30 липня 2010 року
Вартість навчання 4994 грн. за рік (оплата здійснюється посеместрово).

0 (98) 438-45-98.
шланг кисневий, новий. Т. 2-13-01, 0 (98) 35133-42.
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
ПРОДАМ
батареї чавунні, б/к. Т. 2-13-01, 0 (98) 351-3342.
ракушняк кримський, доброї якості (без
доставки). 4,5 грн./шт. Т. (063) 980-52-92, (067)
774-03-51.
Євроцеглу, 633 шт. Т. 2-25-89.
МЕБЛІ
ПРОДАМ
комп'ютерний стіл. Т. 0 (93) 213-48-30.
РІЗНЕ
ПРОДАМ
дрова, відходи парк.виробництва. Т. 0 (97)
355-48-41.
контейнер для зберігання та продажу овочів,
фруктів. 300 грн. Т. 2-47-67, 0 (97) 571-71-83.
ящики для яблук, нові. Т. 2-18-35, 0 (96) 39249-52.
РОБОТА
ТЕРМІНОВО потрібен менеджер для співпраці
в міжнародній компанії. Т. 2-03-01, 0 (97) 419-54-77,
0
Потрібен бухгалтер-касир на ФОП «ФаворитІнвест» м.Городище. Т. 0 (67) 982-07-75.
Мліївська птахофабрика запрошує на роботу
головного енергетика, з/п - при співбесіді. Т. 0
(234) 95-3-70.
Підприємство з виробництва гранітних
пам'ятників запрошує на роботу кваліфікованих
художників-портретистів. Можливість навчання.
Т. 0 (233) 99-3-04, 0 (67) 472-28-25.
СТО в м.Городище запрошує на роботу
автослюсарів, автоелектриків та
автофарбувальників. Т. 0 (97) 281-73-11.
ПП Кожушко (смт.Вільшана) запрошує на
роботу водіїв категорії Е віком не старше 40
років, Т. 0 (67) 470-94-87.
Потрібен продавець у продуктовий магазин
(центр) м.Городище. Т. 0 (97) 062-50-90, 0 (67) 93271-20.
Потрібні працівники в кафе-більярд. Т. 0 (96)
216-49-57.
Потрібні: робітник на пилораму,
торцювальник на деревообробний цех. Т. 0 (97)
355-48-41.
ПОСЛУГИ
Виконаємо внутрішні оздоблювальні
роботи, установка станцій, водогонів,
утеплення будинків, фасадні роботи. Т. 0 (98)
275-68-87.
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) 420-8657.
ТВАРИНИ
ПРОДАМ
ТЕРМІНОВО поросята. Т. 2-45-88, 0 (96) 94602-27.
кобила. 5000 грн., торг. Т. 0 (98) 438-45-98.
коза, дійна. 400 грн. Т. 0 (98) 438-45-98.
корова. Т. 0 (67) 378-02-17.
КУПЛЮ
Організація закуповує (цілодобово) від населення
ВРХ (коні, корови, телята, свині). Оплата термінова +
дотація. Тел. (067) 881-36-00.
ВТРАЧЕНЕ
Втрачене свідоцтво про право власності на
будинок № 30 по вул.Котовського видане на ім'я
Щербина Павло Ілларіонович на підставі рішення
Городищенської міської ради від 10.05.1988 р. № 12
зареєстрованого в БТІ в книзі № 5 р № 1071 стор.43
вважати недійсним.
Втрачене свідоцтво про право власності на 1/3
частину квартири № 49 по вул.Слов'янська,29А
видане на ім'я Боговик Віталій Валерійович на
підставі розпорядження органу приватизації
Городищенського райагробуду від 27.12.1995 р. без
номера вважати недійсним.

П/п Порожняк В.П. запрошує

Приймаємо колективні замовлення на проведення урочистостей.
Вартість комплексного обіду від 10 грн.

Тел. (098) 272-26-54

Дизайн
букетів
Орел Любов Ми

колаївна

Замовлення: вул.Толстого, 26.
Тел. дом. 2-47-73,
моб. 0 (97) 467-43-95.
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.

ВАТ «Городищенське
АТП-17147» здійснює
вантажні перевезення
автомобілями
КАМАЗ-5320 з причіпом
та ЗІЛ ММЗ (самоскид).
Довідки та замовлення за тел.

2-21-84, 0 (98) 224-73-42.
Філія «Городищенський райавтодор» пропонує послуги з перевезення
вантажів автомобілями КРАЗ, КАМАЗ, МАЗ, а також виконання робіт
автокраном вантажопід'ємністю 6,3
т., бульдозером Т-150 та автогрейдером. Довідки за телефонами: 2-22-86, 200-17.
ПП Мусієнко

Послуги з переробки та обміну
пшениці, кукурудзи, гороху, ячменю,
соняшникового насіння
на макаронні вироби, крупи,
борошно, олію
Реалізовує

М. Городище, вул.Миру,65А

Т.2-09-89
У магазині працюють

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

Працює з 8.00 до 18.00. ціна від 30 грн.

з 900 до 1800

висівки, дерть, макуху.
Проводить закупку
у населення зерна

Для випускників технікумів і коледжів, які не входять до Полтавського навчального - продуктовий відділ – широкий вибір
комплексу «Освіта» проводиться фахове вступне випробування у формі
алкогольних та тютюнових виробів
співбесіди, програми яких визначає Університет.
- відділ побутової хімії
Навчання проводиться на матеріально-технічній базі Черкаського
відділ дитячої іграшки,
кооперативного економіко-правового коледжу.
в асортименті –
За довідками звертайтеся: 18008 м. Черкаси, вул. Смілянська, 92.
Тел. (0472) 63-84-95.
велосипеди, самокати.

АВТОМИЙКА на території АЗС «ОWK»

В приміщенні
автовокзалу

«ЕДЕМ»
Увага! Увага!!!
ШКІЛЬНИЙ ЯРМАРОК
В МАГАЗИНІ «ЕДЕМ»
З 1 ПО 31 СЕРПНЯ
ДІЮТЬ ЗНИЖКИ
НА ЗОШИТИ ТА РУЧКИ
ЦІНИ НА ШКІЛЬНІ
ТОВАРИ
НИЖЧІ ЗА РИНКОВІ
ВУЛ. КОТОВСЬКОГО, 1

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

Оновлено колекцію
чаю та кави.
•
Помірні ціни.
•
Всі на розпродаж
у приміщення готелю "Україна"!
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НАШ КАЛЕНДАР
2 липня
ДЕНЬ ПРАЦІВНИКА ДЕРЖАВНОЇ
ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
J–Як звуть вашого податкового інспектора?
–Так його не звуть, він сам приходить.
3 липня
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ КООПЕРАЦІЇ
(КООПЕРАТИВІВ)
ДЕНЬ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛ
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
J Тепер у морфлот будуть брати тільки тих,
хто не вміє плавати– вони набагато краще захищають свій корабель!
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ РЕСПУБЛІКИ
БІЛОРУСЬ (співпадає з днем визволення країни
від фашистів; «старий» День незалежності, встановлений у 1992 році парламентом було скасовано)
4 липня
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СПОЛУЧЕНИХ
ШТАТІВ АМЕРИКИ
JАмерика веде дві війни – з тероризмом і з
ожирінням. Особливий успіх – коли попадаються
жирні терористи.
6 липня
70 років від дня народження Нурсултана
НАЗАРБАЄВА (1940), казахського державного
діяча, президента Республіки Казахстан з квітня
1990 р.
7 липня
ДЕНЬ ПРОРОКА ІОАННА ХРЕСТИТЕЛЯ.
ІВАНА КУПАЛА (КУПАЙЛА)
У язичників Купало – бог літнього сонцестояння, покровитель шлюбу, кохання, продовження
роду. Від слова «купа» – поєднання статей, всту-

ГОРОДИЩЕ

2 липня 2010 року
ДЕНЬ БУХГАЛТЕРА

JУ банк приходить бажаючий влаштува-

пання у шлюб. Також купайлицею називається
ритуальне вогнище цього свята. За народними
повір'ями в ніч на Івана Купала квітне папороть –
маленькими квіточками, що горять, як вогонь.
Той, кому вдасться розбудити квітку папороті,
знатиме, де є сховані скарби в землі, і діставатиме їх без зусиль. Як тільки він торкнеться рукою
замка, той відмикається без ключа, він зможе
закохати в себе будь-яку дівчину. Але роздобути
квітку дуже важко, бо вона квітне всього лиш
мить і пильно охороняється від людей чортами.
11 липня
ДЕНЬ РИБАЛКИ
JЗустрілися двоє рибалок. Один, широко розводячи руками, говорить:
– Я нещодавно рибу зловив ооось таку!
Другий відповідає:
– А я теж зловив, черево їй розпоров, а там
три свічки горять.
Перший подумав недовго та й запропонував:
– Давай так: я від своєї риби метр відрізаю, а
ти в своєї свічки гасиш.

тись на роботу:
– Я чув, ви шукаєте нового бухгалтера?
– Так. І старого також…
18 липня
ДЕНЬ МЕТАЛУРГА
21 липня
100 років від дня народження Володимира
СЄРОВА (1910-1968), російського живописця і
графіка
23 липня
ДЕНЬ ПРЕПОДОБНОГО АНТОНІЯ
ПЕЧЕРСЬКОГО
24 липня
ДЕНЬ РІВНОАПОСТОЛЬНОЇ ОЛЬГИ,
КНЯГИНІ КИЇВСЬКОЇ
25 липня
ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ТОРГІВЛІ

15 липня
600 років тому (1410) відбулась Грюнвальдська битва. Розгром тевтонського ордену
об'єднаними литовсько-польсько-українськими
військами припинив експасію хрестоносців на
Схід
90 років тому (1920) засновано Київський
вищий інститут народної освіти, тепер – Національний педагогічний університет ім.Драгоманова

26 липня
СОБОР АРХАНГЕЛА ГАВРИЇЛА
130 років від дня народження Володимира
ВИННИЧЕНКА (1880-1951), українського письменника і політичного діяча: Стійте всіма силами
за Україну.
125 років від дня народження Андре
МОРУА (1885-1967), французького письменника:
–Грубість дотепність дурнів.
–Не варто орієнтуватися на громадську думку. Це не маяк, а блукаючі вогні.
–Старість – це погана звичка, яку не встигають набути дуже зайняті люди.
–Товариші виховують набагато краще, ніж
батьки, бо їм не властива жалість.

16 липня
20 років тому (1990) Верховна Рада УРСР
проголосила Декларацію про державний суверенітет України

28 липня
ДЕНЬ РІВНОАПОСТОЛЬНОГО КНЯЗЯ
ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО, ХРЕСТИТЕЛЯ
УКРАЇНИ-РУСИ

12 липня
ДЕНЬ ВЕРХОВНИХ АПОСТОЛІВ ПЕТРА
ТА ПАВЛА

ДО ДНЯ РИБАЛКИ

РИБА, ПТИЦЯ Й МОЛОДИЦЯ

Микола Лящ, завзятий мисливець і рибалка, надзвичайно любить суто чоловічі компанії
на лоні природи. Отож і зараз він сидить на
березі річки Вільшанки в гурті своїх однодумців. Доварюється юшка, скажено кусають
комарі-кровопивці... Ну, чим не свято? Тільки
це, – за їхньою одностайною думкою, – у змозі
розворушити чоловічу душу.
Коли від юшки лишився тільки лавровий
листочок, почалися задушевні розмови про
головне. Хтось згадує, як колись спіймав двохметрову щуку. І такі були у неї хитрющі очі, ну
прямо як у баби Насті, що торгує самогонкою!

НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ

– А знаєте, хлопці, яким я колись завзятим
був? – почав Лящ. – Ого! По всьому світі б шукали, та ніде такого не знайшли! Що постріл, то й
качка, що дуплет, то й селезень... Хто б не їхав,
обов'язково і мене запрошував. Казали: з
тобою завжди удача буде, ти дичину краще за
собаку чуєш. І яка птиця траплялася! З однієї
дрохви пір'я на три подушки вистачало!
А риболовля! За літо стільки риби засолював, що на дві зими вистачало смакувати! Ех,
ловив я її і в дощ, і в сніг, і в сонце, і в негоду. Як
кажуть: зимою й літом завжди з привітом...
А раз навіть вполював за один день рибу,
птицю й молодицю! А було це так. Подався,
знацця, я до озера диких качок настріляти. Поцілив одну, а вона в очерет шувбовснула. Ну, що
робити? Роздягаюся. Лізу у воду, бреду очеретом, шукаю трофей. Раптом чую, як щось хлюпочеться. Підкрадаюся тихесенько до того
місця і бачу, ви не повірите, – голу жінку!!! У
серці в мене йокнуло, в голові тенькнуло, що і

про качку забув. Придивляюся, аж та русалка
ятір витягує. Тут я прийшов до тями і тихенько
звернувся до неї, мовляв, давай допоможу.
Вона спочатку ніби злякалася, та окинувши
мене оцінювальним поглядом радісно погодилася. Ледве витягнули ми той ятірець, повний
блискучих линків, золотавих коропів, на берег.
Поки жінка одягалася, я мотнувся за качкою, на
ходу ще дві підстрелив. Тоді підходжу до незнайомки. Познайомилися, розговорилися.
Дізнавшись, що у неї немає чоловіка, поспішив
сказати, що і я холостяк. Отож запросила вона
мене до себе...
Микола чистив рибу, вона поралася біля
дичини. Потім вправна господиня все посмажила і була у них незабутня шикарна вечеря...
Припала Миколі до душі ота жар-птиця, та і він,
бравий козарлюга, сподобався їй. Отож
невдовзі вони побралися... Так що була в Миколиному житті риба, птиця і гарна молодиця.
Володимир ЧОС

Запрошуємо на відпочинок
до моря! На 7 та 10 днів!!!

ВОДОГРАЙ

База відпочинку «Марія» с.Андріївка,
35 кілометрів від Севастополя, Крим.
Відстань до моря 600 метрів. Вартість
путівки: липень 1550 грн., серпень - 1600
грн.

БІОПРЕПАРАТ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ
КАНАЛІЗАЦІЇ В ПРИВАТНОМУ СЕКТОРІ

База відпочинку „Мальва” с.Андріївка,
35 кілометрів від Севастополя, Крим.
Відстань до моря 350 метрів. Вартість
путівки: липень -1500 грн., серпень 1550
грн.
Південний берег Криму!!! Пансіонат
«Улыбка» с. Рибаче, розташоване на
відстані 30 км від Алушти. Відстань до
моря - 30 метрів. Вартість путівки: липень серпень: в трьох місному номері з однієї
особи 1600 грн в двохмісному номері з
однієї особи 1700 грн.
База відпочинку „Ельвіна” с. Міжводне,
Чорноморського району, Крим. Відстань
до моря 30 метрів. Вартість путівки:
липень - серпень 1250 грн.
УВАГА! У вартість входить: проживання
(2-х, 3-х, 4-х місні кімнати), харчування (триразове), проїзд в 2 сторони
комфортабельним автобусом (марки «Сканія», «Мерседес», «Неоплан» з кондиціонером), курортний
збір, страхування від
нещасного випадку.

Захист екології та здоров'я людини!
Мікробіологічний високопродуктивний препарат для очищення вигрібної ями, септика та
вуличного туалету. Усуває неприємний запах. Відновлює дренаж.
Розрахунки показують, що постійно застосовуючи біопрепарат «Водограй» для підтримки
чистоти в септику, туалеті, вигрібній ямі об'ємом від одного до п'яти кубічних метрів витрати в
місяць біопрепарату складають всього: у масі 20 грам, а в сумі 16 гривень 70 коп.
Застосування біопрепарату серії «Водограй» дозволяє:
1.Відмовитися від послуг асенізатора, не відкачувати фекалії.
2.Переробити вміст вигрібних ям, септиків або вуличних туалетів в екологічно безпечні
рідину, кисень і вуглекислий газ.
3.Відновити дренаж (вбирання в ґрунт) води у вигрібній ямі, септику або вуличному туалеті.
4.Усунути неприємні смердючі запахи у вигрібній ямі, септику і туалеті на вулиці.
5.Очистити вигрібну яму, септик або вуличний туалет, практично, до первозданного стану.
6.Переробити вміст вигрібної ями, септика або туалету на вулиці в екологічно чисту рідину, придатну для зливу до дренажних систем.
7.Очистити каналізаційні труби від опадів і наростів, а також від залишків їжі і жиру не
ушкоджуючи поверхні труб.
8.Запобігти утворенню опадів на дні і згустків на поверхні вигрібних ям, септиків і вуличних туалетів.
Біопрепарат «Водограй» ви можете придбати за ціною виробника
в магазині «Будмаркет «OWK» по вул.Об'їзній. Тел. 2-02-02.

Магазин «Вітраж».
Порізка скла
на території ринку.
Тел. (097) 556-51-05.

Магазин-кафе «Левада»
пропонує дешево комплексні обіди, приймає
замовлення на святкування зустрічей, днів
народжень, поминальних обідів,
та інших урочистих заходів.
Наша адреса: вул.Миру, 40 (біля пивзаводу).
Тел. 2-21-83 маг. 2-46-24 дом. (067) 594-75-73.
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Зам. №

АНЕКДОТИ
Один новий українець –
іншому:
– Купив дружині на день
народження яйця Фаберже.
Обидва.
J J J
По справжньому страшна
жінка – це коли ти прокидаєшся вранці, вона лежить на
твоїй руці, а ти перегризаєш
свою руку і втікаєш.
J J J
Ніхто так не любив котиків,
як баба Зося, – вона топила їх
у теплій воді.
J J J
Відкрито секрет щасливого сімейного життя! Виявляється, для цього дружина повинна бути «жайворонком», а
чоловік «совою». Тоді дружина не бачить, яким чоловік приходить додому, а чоловік не бачить, якою вона прокидається
вранці!
J J J
– Що таке «медовий
місяць»?
– Це коли нарешті зрозумієш, як ти влип…
J J J
Розмовляють два друга:
– Прікінь, до мене на дискотеці вчора дівчина пристала.
– О…
– Каже: «давай дитину заведем» та «давай дитину заведем»…
– І шо ти їй.
– Та шо я… Я кажу: «заведи, чому їй надворі мерзнути…»
J J J
Чому жінки живуть довше,
ніж чоловіки? У жінки є лише одна яйцеклітина, а в чоловіка
–мільйони сперматозоїдів і за
кожного «болить серце».
J J J
Із розмови в аптеці «Ваше
здоров'я» №308:
– Мені, будь-ласка по дві
упаковки білого і чорного активованого вугілля.
– Ви що ним у шашки будете грати?

