ВЛАДУ - РАДАМ!

ГОРОДИЩЕ
1 лютого 2011 року

ДО ДНЯ СОБОРНОСТІ
22 січня у районному Палаці культури
відбулось велелюдне
урочисте зібрання, присвячене Дню соборності України.
– Єдність, про яку
споконвічно мріяли
наші пращури, Шевченком омріяна єдність є
запорукою існування
соборної демократичної України. Бо тільки
єдність людей і спільність їхньої мети відкриває шляхи
до перемоги.
Всі ми прагнемо правди, реформ, прогресивних
змін, а не пустослів'я і застою. А починати кожному
потрібно з себе, зі своєї сім'ї, зі свого рідного міста. То ж
завзятіше берімося до роботи, щоб ні в кого не виникало сумнівів, що
«Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине.
От де, люди, наша слава,
Слава України!», –
сказав у вітальній промові міський голова Володимир
Мирошник.
Для покладання вінків до пам'ятників Тарасу Шевченку і Семену Гулаку-Артемовському було делеговано
секретаря міської ради Андрія Оверченка, керуючого
справами районної ради Володимира Шевченка,
керівника апарату райдержадміністрації Олену Марченко і начальника відділу внутрішньої політики,
зв'язків із засобами масової інформації та громадськістю райдержадміністрації Наталію Плахтій.
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МІСЬКА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА

У ДИТЯЧІЙ БІБЛІОТЕЦІ

«Я ГІДНО МУШУ ЖИТИ»

Показником здоров'я суспільства,
його цивілізованості у сьогоднішньому світі є права дитини. Адже, захищаючи права дітей, дорослі захищають
своє майбутнє. Важливе місце в системі правового виховання належить і
бібліотеці.
Працівники Центральної районної
дитячої бібліотеки намагаються допомогти своїм відвідувачам в оволодінні
основами правової культури, розширенні правових знань, використовуючи різноманітні форми і методи впливу на формування високої відповідальності дітей перед суспільством, а
також у вихованні безумовного дотри-

мання норм суспільної моралі і права.
Традиційними вже стали зустрічі школярів з працівниками правоохоронних органів. Зокрема, 20 січня у стінах
ЦРДБ відбулася бесіда-зустріч «Межу
закону не переступи!» зі старшим оперуповноваженим кримінальної міліції
в справах дітей Городищенського РВ
УМВС України в Черкаській області
Михайлом Коржем. Його слухачами
були учні 8-А класу ЗОШ № 2 (класний
керівник Лариса Дигало).
Лейтенант міліції ознайомив старшокласників з основними положеннями законодавства щодо підлітків і
молоді, розповів про стан злочин-

ВНЕСЕНО КОРЕКТИВИ

ОФІЦІЙНО
Городищенська міська рада оголошує конкурс на надання в оренду приміщення ресторану колишнього готелю «Україна», розміщеного за адресою м.Городище, вул.
1 Травня, 18.
Заявки на участь у конкурсі приймаються протягом
місяця з дня опублікування оголошення за адресою м.Городище, вул.Грушевського, 11, Городищенська міська
рада. Телефон для довідок 2-41-27.

ДО УВАГИ АВТОВЛАСНИКІВ!
Згідно з Правилами благоустрою міста проїзд та стоянку автотранспортних засобів на тротуарах, клумбах, газонах ЗАБОРОНЕНО.
Недотримання цих Правил передбачає адміністративну відповідальність.
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21 лютого в Центральній
районній дитячій бібліотеці
було проведено літературну
годину «Життя, мов спалах
блискавки», присвячену 76-й
річниці з дня народження
Василя Симоненка. В ній
взяли участь учні 4-А класу
міської ЗОШ № 2 (класний
керівник Катерина Дорошенко). Нікого не залишили байдужими вірші видатного поета, які були прочитані учнями.
Вікторія БІДНА,
провідний бібліотекар
ЦРБД.

НА СЕСІЇ
25 січня відбулась п'ята позачергова сесія міської ради.
До переліку місцевих податків і зборів було внесено
туристичний збір. Додаток № 3 до положення про місцеві
податки і збори розширено графою «Діючі ставки єдиного
податку протягом 2011 року за межами міста» (інформував секретар міської ради Андрій Оверченко).
Ставку фіксованого податку для суб'єктів господарської
діяльності – фізичних осіб, які провадять торгівельну
діяльність на ринку, зменшено від 100 до 90 грн. за один
місяць (інформував міський голова Володимир Мирошник). Таким чином депутати прийняли компромісне
рішення, врахувавши пропозицію підприємців встановити
цю ставку у розмірі 80 грн.
Натомість розмір орендної плати за використання
земель сільськогосподарського призначення для суб'єктів
сільськогосподарської діяльності на 1 рік за 1 гектар
збільшено до 4,5 % від нормативної грошової оцінки 1 гектара ріллі по області (у попередньому рішенні було 4%). З
цього та деяких інших земельних питань інформував
заступник міського голови Микола Скалига. З пропозиціями земельної комісії щодо задоволення заяв громадян
ознайомив начальник земельного відділу міської ради
Сергій Сокур. Було прийнято відповідні рішення.
Вів сесію міський голова Володимир Мирошник.

ності, навів конкретні приклади, що
стосуються правопорушень серед
дітей нашого міста та району. Дітей
зацікавило багато питань, пов'язаних
з означеною тематикою. Гість заходу
наголосив, зокрема, на тому, що якщо
учень без поважних причин не
відвідує школу, то за це передбачає т ь с я а д м і н і с т р ат и в н а в і д п о відальність у вигляді стягнення штрафу
з його батьків. (Тези з виступу лейтенанта міліції Михайла Коржа читайте
на стор.3 – ред.)
До уваги присутніх була представлена книжкова виставка «Я маю право
на життя, я гідно мушу жити».

ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ

СТОП!

АЛКОГОЛЬНОМУ
ДУРМАНУ

Відновлення роботи міського громадського формування з охорони правопорядку засвідчило досить невтішну картину зі станом дотримання порядку у нашому місті і особливо серед
молоді.
Молоді хлопці і дівчата під дією пивно-горілчаного
пійла у несамовитій круговерті скачуть у вихорі якогось
безумно-карколомного танцю під гучний акомпанемент
місцевого музики. Їм весело, здається вони цілком задоволені своїм безтурботним життям. Що буде завтра, їх
мало хвилює, аби цей вечір, аби цю мить «випити» до
дна, щоб було що згадати і чим похизуватися перед однолітками… Ні, це не епізод якогось сюрреалістичного
фільму, а цілком реальна картина, яку нещодавно довелося бачити у одному з кафе-барів нашого міста. Такі
сцени трапляються, повірте, чи не у кожному розважальному закладі нашого міста
Відрадно і показово те, що чи не першими до справи
проведення спільних патрулювань долучилися вчителі
загальноосвітніх шкіл нашого міста. Також трудові колективи райдержадміністрації, управління пенсійного фонду, газового господарства, Городищенського цеху електрозв'язку, КП «Комунальника», ПАТ «Городищенський
маслозавод», економічного ліцею схвально відгукнулися
на відновлення роботи громадського формування з охорони правопорядку та виявили бажання взяти активну
участь у його роботі. Адже ця справа сьогодні потрібна як
ніколи. Добре, що є свідомі люди, яким не байдуже те, що
відбувається в місті у вечірній час. А роботи, і особливо
профілактичного характеру вистачає.
Вже в перший вечір чергування спільно з працівниками міліції було затримано двох молодих осіб (18 та 26
років). Прямо на вулиці, біля стін одного з барів у центрі

міста хлопці влаштували змагання, хто більше осилить
оковитої. Але добігти до фінішної прямої молодикам так і
не судилося. У районному відділку РВ ГУМВС за розпиття
спиртних напоїв у заборонених законом місцях та появу у
громадському місці у п'яному вигляді на них складено
адмінпротоколи.
А нещодавно, 29 січня, близько 22.00 год. біля районного Палацу культури карета швидкої допомоги відвезла
до лікарні дівчину-підлітка у стані глибокого алкогольного
сп'яніння. Від отруєння алкоголем, вона буквально не
могла стояти на ногах. Їй стало зле, і аби не своєчасне втручання лікарів, не відомо які могли б бути наслідки.
Головною проблемою, яка потребує першочергового
вирішення, саме і є продаж алкогольних напоїв неповнолітнім у магазинах, а найчастіше в усіляких кафе-барах,
яких сьогодні у місті розвелося, як грибів після дощу.
Адже саме це значною мірою і є поштовхом до більш серйозних правопорушень громадського порядку. Якщо на
початку 90-х років серед неповнолітніх могли фіксувати
зловживання переважно міцними напоями – горілкою
(зокрема самогоном), вином, то нині справжнім бичем
стає пивний та інший, даруйте за тавтологію, «слабоалкогольний» алкоголізм. На переконання значної частини
молодих людей, пляшка пива чи то вина є чи не єдиним
способом психо-емоційного розвантаження.
Тарас ПАСІЙ
(Далі буде)
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ГОРОДИЩЕ

9-10 ЛЮТОГО 1944 РОКУ

Вони визволяли Городище
Особливістю Корсунь-Шевченківської
битви є те, що вона відбувалась надзвичайно маневренно. Широко застосовувалась
практика перегрупування військ. З'єднання, які звільняли Черкаси і Смілу, наступали
на захід, а від Носачева повернули на
північ, на Городище. На підступах до міста
жо р с то к і б о ї т р и в а л и н а х у то р ах
Ленінський, Жовтневий, П'ятихатки, а
також у полях біля хуторів Долина-Балки,
Заводище і поблизу садстанції.
Визволяли Городище війська двох
стрілецьких дивізій 52 армії генералполковника Коротєєва. З півдня, від Хлистунівки, наступала 254 стрілецька дивізія
генерал-майора Путейка за підтримки 791
артилерійського полку підполковника Бовсуновського і 215 мінометного полку майора Тимошенка. З північного сходу і від Заводища наступала 373 стрілецька дивізія
полковника Сазонова, яку підтримували
931 артилерійський полк підполковника
Чубрика (командири батарей Ожерельєв,
Запольський, Червінський), 243 окремий
протитанковий дивізіон капітана Матвєєва, армійський дивізіон 568 протитанкового артилерійського полку і два дивізіони
220 мінометного полку. З повітря їх прикривали штурмовики 5 повітряної армії
генерал-полковника Горюнова.
На світанку 9 лютого 1944 року в умовах суцільного бездоріжжя розпочався
наступ на Городище. Ворог тримався за
кожну висоту, намагаючись виснажити
сили наших військ. Захоплені в полон
німецькі солдати розповідали, що командуючий оточеними військами генерал
Штеммерман наказав триматись до останнього солдатам.
Ця інформація, подана в матеріалі краєзнавця Г.Коваля і ветерана Великої Вітчизняної війни М.Клетченкова «В боях за Горо-

дище», підтверджується у повідомленні
кореспондента майора П.Олендера, переданому телеграфом 9 лютого 1944 року:
«Особливе значення надавали німці
обороні пасма панівних висот на схід від
районного центру Городище. Перебуваючи в тактично вигідному становищі, вони
тут вчинили сильний опір, перекриваючи
вогнем шлях нашим частинам. Захоплення цього ланцюга висот було здійснено
концентрованими ударами з флангів,
одночасно з фронтальним натиском. Противник, під дією атак з трьох боків, був
вибитий з тактично вигідних для нього
висот.
В той же час сусідні частини, просуваючись на північ вздовж Вільшанки, зайняли населені пункти Дирдин, Будківка та
інші, а потім зав'язали бої на південній околиці районного центру Городище.
Поскільки противник уже втратив
вигідні позиції, він не міг довго протриматися в Городищі і почав знову відступати…»
1285 стрілецький полк підполковника
Жукова, який наступав через ліс, вздовж
яру урочища Довжик, увечері 9 лютого розпочав бій з ворогом на висоті біля Зарічки.
Перед початком бою артилеристи капітана
Клетченкова знешкодили вогневі точки
ворога. Коні падали від втоми, піхотинці
допомагали артилеристам по непролазній
багнюці вручну пересувати гармати, переносити снаряди. Начальник артпостачання
старший лейтенант Славкін організовував
цю роботу і брав в ній безпосередню
участь. З коротких зупинок «сорокопятки»
впритул розстрілювали вогневі точки противника. Осколочними снарядами
обстрілювали найбільш вірогідні місця
скупчення німців, бронебійними – вогневі
точки за кам'яними стінами і огорожами.

Майстром вогню прямою наводкою показав себе лейтенант Смірнов, замінивши
навідника. Командир гармати Барніков
після поранення продовжував бій до вигнання німців з Городища.
Вогнем мінометної батареї керував
комбат Угрюмов, облаштувавши свій спостережний пункт на даху будинку. Командир взводу управління батареї лейтенант
Чернишов зі своїми підлеглими під час
пересування на передовий спостережний
пункт наштовхнувся на групу німців, вступив з ними в нерівний бій і захватив в
полон шість осіб, а решта повтікали. Полонені виявились власівцями, їх тут же, на
місці, хотіли розстріляти, але з'явився
начарт Клетченков і не дозволив цього зробити.
Опівдні 10 лютого 929 і 936 стрілецькі
полки досягли північної околиці міста –
куток Маніжа. Фашисти втекли у сад
сільгосптехнікуму, зайнявши там оборону.
Вороги не мали змоги відступати, бо у полі
їх переслідувала наша авіація. Лише в ніч
на 11 лютого німці втекли з садка.
Наша авіація так мітко бомбувала ворожу техніку на вулицях міста, що вони були
буквально закриті для проходу, не те що
для проїзду. Особливо багато трофеїв було
на перехресті вулиць біля нафтобази.
Полки 254 стрілецької дивізії, які визволяли південну частину міста, трофеїв не
підраховували. За даними 373 стрілецької
дивізії лише в північній половині міста
фашисти залишили 1006 автомобілів, 1
танк, 8 тягачів, 47 мотоциклів, 59 гармат, 8
кулеметів. Радінформбюро передало
лише приблизні зведення про трофеї,
оскільки це повідомлення транслювалось
об 11 годині 10 лютого, коли бої за Городище були в розпалі.

Будівлі не були пошкоджені нашою
авіацією, за винятком гуртожитку цукрозаводу, в якому проживали німці (туди влучила одна бомба). Жителі Городища чим
могли допомагали своїм визволителям.
Очищали шляхи, витягали з багна автомобілі і підводи, переносили на своїх плечах, снаряди та інші вантажі, ділились продуктами.
У визволенні рідного міста брали
участь старший лейтенант Іван Пантелеймонович Набок (командир роти зв'язку 929
стрілецького полку) і майор Микола
Васильович Мамай (штурманбомбардувальник).
Як повідомив голова міської ради ветеранів Володимир Зінченко, останки 390
радянських воїнів, які полягли, звільняючи
наше місто, перезахоронено на Пагорб Слави. Також є відповідні захоронення у Набоковому, Чуїсі, Чубівці, на Жуковому кладовищі. 74 визволителів, зокрема два офіцери, знайшли вічний спокій у братській
могилі поблизу входу до колишнього цукрокомбінату. Вони загинули здебільшого
під обстрілом ворожого дзоту, який знаходився на території хлібоприймального
підприємства, та від снайперських куль.
Фашистські окупанти спалили і зруйнували у Городищі 51 будинок, зокрема аптеку, поліклініку, тубдиспансер, залізничний
вокзал, 2 цехи цегельного заводу. 1369
жителів міста було відправлено до Німеччини, 369 осіб закатували, а 1254 воїнигородищенці загинули на фронтах Великої
Вітчизняної війни.
11 лютого в Городищі поновили роботу
партійні та радянські органи.
Підготував Олег ПОКАСЬ

ДІТЯМ ВІЙНИ ПРИСВЯЧУЮ

«ВОНА НЕ ВПАДЕ»

Першу частину автобіографічної новели Галини Ковтун опубліковано
у «Віснику Городищини» від 21.01.2011 р.

9 травня, День Перемоги! Та війна
для вдів, поранених і дітей не закінчилась. Вона пекла, травмувала і ятрила
душі. Вбивала фізично і морально. Те,
про що я пишу, нецікаве молодим. І я на
них не в образі. Вони не взмозі зрозуміти, а ще більше повірити, що таке горе
може витримати людина…
Йшов 1947 рік. Люди були дружні.
Ремонтували ферми, закидали рови і
окопи. Колгоспне поле орали волами,
коровами. Колишній фронтовик Іван
Суржко склав з деталей прихований від
фашистів трактор. Сіяли вручну (мішок
на мотузці через плече). Розсівали
жито, ячмінь… Заволочували худими,
що аж світилися, кіньми.
Ми вже звиклися з тим, що немає
тата. На старшого брата Федора Зацаринного одержали: «Загинув 9 травня в
Берліні». Середній, Василь Зацаринний,
служив в армії у м.Ленінграді.
На хворобу ніхто не зважав. Мамі
вділили 1 га буряків. А після ланки копали вдома. Я ж була «на хазяйстві». Копала, рила. Коли метр, коли три і дивилась, щоб кури не перегребли посіяні
коноплі на полотно.
З фронту повернувся поранений
сусід і в них народився хлопчик.
– Ага! У нас є хлопчик, він буде курей
пасти, – повідала Маня, моя ровесниця.
А я?! Що, все так і буду?..
У знаннях про те, де беруться діти,
ми дуже «не доганяли» сучасних дітей.
Розпитала, де взяли, як вловили. Сказали, що у річці, граблями. Швиденько сховала лопати, свою і мамину, курей
повкидала в стару скриню. Взяла граблі
– і до річки.
Хлопчика я не вловила. Та коли
поверталась з річки, мама вже була вдома.
– Де була?! Де лопати?
Я оторопіла. Точно не пам'ятаю.
Можна було б ще копать при місяці, так
в темноті не найти лопат, а світла не
було.

І все-таки, посадили! Чекали врожаю. Та чомусь Бог не був до нас милостивий. Град переколотив усе. На кукурудзі замість листя тріпотіли вузенькі
смужки.
За що?!! Тужила мама (це я її повторила, як не знайшла могилу тата).
Та нам ще було легше. Брат Вася присилав посилки з пшоном та сіллю, вкладав 3 крб., що їм давали. Одного разу
навіть одержали посилку від невідомого солдата. Певне прочитав мій лист, де
я писала «про листочки-смужечки». У
нас уціліла хата. А Олянка, з трьома
дітками, викопала в горбочку яму і толокою наростила вальками стіни з землі, з
битого скла спорудила якісь вікна, вставила старі двері.
І знову горе. Важка робота, життя
зробило своє. Мама тяжко хвора. Я всіх
благала допомогти, але місяць лютий,
дорога ґрунтова, в'язка, а лікарня за 12
км. Розводять руками.
Я звечора, заховалась у холодній
конторі колгоспу. А вранці, коли всі
всілись «на наряд» вилізла з-під столу і
так вчепилась в ріжок стола, що ніяка
сила не могла мене від нього відірвати.
Мама в лікарні. Витрусила останнє
борошно і спекла три перепічки
(дріжджі робили самі з залишків тіста,
протирали висівками). Одну з'їла вдома, другу (не пам'ятаю) зщупала по
дорозі, а третя – мамі.
Коли повернулась, ямка в сінях, де
зберігалась картопля на посадку, була
заповнена водою (проточила миша
нору і зайшла вода). Допомагали сусіди.
Я їх не звинувачую. Люди були голодні.
В хаті лежало відро чи двоє картоплі.
Сиділа я над нею і плакала..!
Так ми й жили, як «горох при
дорозі». То вже не питай: «Чому сумні
вірші пишу?» Війна в нас забрала і сміх, і
дитинство. Що я зараз нащадкам лишу?
Галина КОВТУН (ЗАЦАРИННА),
м.Городище – с.Гнелець.
Малюнок Олекси БЛИЗНЮКА
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«Я ГІДНО МУШУ ЖИТИ»
Тези з виступу старшого оперуповноваженого
кримінальної
міліції в справах дітей Городищенського
РВ УМВС України в Черкаській області лейтенанта міліції Михайла КОРЖА
під час зустрічі з учнівською молоддю у Центральній районній дитячій бібліотеці
(див.стор.1).
– Досить часто, виявляються підлітки
у стані алкогольного сп'яніння або під час
вживання алкогольних напоїв. Такі особи
супроводжуються до райвідділу міліції,
викликаються їхні батьки, складаються
відповідні протоколи. Ці підлітки
освідчуються у лікарні, про що складається акт, який у разі підтвердження
факту алкогольного сп'яніння передається до лікаря-нарколога.
Така дитина ставиться на облік нарколога. А статус алкоголіка, як правило,
залишається й після досягнення 18річного віку. Наслідком цього є неможливість отримання водійських прав та
влаштування на роботу, пов'язану з потенційним ризиком, або на відповідальну
посаду.
У нашому районі є дорослі особи, які

не можуть отримати водійські права,
оскільки ще півтора десятки років тому
були затримані у стані алкогольного
сп'яніння.
– По лінії тютюнових виробів. Якщо
вважаєте, що ми не бачимо, де ви курите
(це стосується як хлопців, так і дівчат), то
глибоко помиляєтесь. І в одну з прекрасних веселих перерв, коли ви будете курити, прийде два працівники міліції, приведуть вас до директора школи, складуть
протокол, визвуть батьків, покарають і їх
за це.
– Справляння природних потреб у
невстановленому для того місці трактується як дрібне хуліганство. Хто ходить на
дискотеку, знає, де це трапляється найчастіше. У минулому році складено
більше тридцяти протоколів про
адміністративні правопорушення за такі
дії саме в одному з місць біля Палацу
культури.
– Серед найбільш поширених видів
правопорушень, які трапляються в школах – дрібні крадіжки. За це складається
протокол, який передається до суду і
передбачає покарання значним штрафом.
– Окрема мова про мобільні телефони, які часто стають об'єктами зазіхань.
Наскільки мені відомо, мобільні телефони учням приносити в школу забороняється. Але, як мінімум, щомісяця із шкіл
повідомляють про їхнє зникнення. Якщо
вже так дуже хочеться похвалитися
перед однокласниками, потурбуйтесь

ОФІЦІЙНО
про збереження цих дорогих речей, не
залишайте їх без нагляду.
Крім того, задля розваги неповнолітні
особи телефонують на номери екстрених служб та повідомляють про злочини,
яких в дійсності не було. Ці служби
миттєво реагують на дане хибне
повідомлення, а в іншому місці може
виникнути ситуація, в якій дійсно потребується їхня допомога чи втручання.
– За вчинення злочинів неповнолітні
притягуються також до кримінальної
відповідальності. Найбільш поширеним
тут знову ж таки є зазіхання на чуже майно. Заходять у двори, беруть металолом,
інші речі, які можна збути. У минулому
році таких крадіжок за участю неповнолітніх було зафіксовано шість.
– Вчинення неповнолітніми крадіжок, розбоїв, пограбувань, інших правопорушень відбувається й через незнання
законів. Дехто вважає, що йому, як «малолітці», за це нічого не буде.
Повірте мені, всі відповідальні за свої
діяння. Я вас не лякаю, я вам не погрожую, просто інформую і пропоную задуматись про своє майбутнє.
– Всі неповнолітні, які вчиняють
адміністративні чи кримінальні правопорушення, перебувають на обліку кримінальної міліції в справах дітей. Зараз у
нас є 32 такі особи, які матимуть серйозні
проблеми особливо при вступі до певних
навчальних закладів, при визначенні
місця служби в армії (для хлопців) тощо.
Підготував Олег ПОКАСЬ

ЗАХИСТИТИ ІНТЕРЕСИ ДІТЕЙ ВІЙНИ

Діти війни… Як багато сказано цими словами. Особливо вони значущі для тих, хто
пережив часи війни, окупації, післявоєнної
розрухи, відбудови всього народного господарства…
Час, відведений цьому поколінню
людей для найбільш радісного і щасливого
періоду життя – дитинства, був розтоптаний
страшною війною. На їхню долю випали
суворі випробування та страждання. У
багатьох назавжди забрано дорогих людей,
багато з них є сиротами і напівсиротами.
Вони жили в холоді і голоді, тулилися у
напівзруйнованих хатах і землянках, з ранніх
років пізнали тяжку працю, тисячі з них
підірвали своє здоров'я. Вони не змогли здобути елементарної освіти, тому що пішли працювати на фабрики і заводи, поля і ферми.
Це вони, трударі тилу, своєю працею забезпечували фронти Великої Вітчизняної війни
зброєю і боєприпасами, куючи разом з героїчними бійцями Червоної Армії перемогу над
ворогом. У післявоєнний період зуміли в
короткий час відбудувати міста і села, підняти з руїн фабрики і заводи, посадити сади,
засіяти золотисті ниви на нашій прекрасній
землі. Вони заслужили на те, щоб держава
до них ставилась бережно і чуйно. Ці люди

ПРИВАТНІ
ОГОЛОШЕННЯ

вправі гордо називати себе «дітьми війни» і
сподіватися на відповідне ставлення до себе
з боку держави і суспільства.
У 2006 році завдяки роботі фракції Соціалістичної партії у Верховній Раді був розроблений Закон «Про соціальний захист
дітей війни», який набув чинності з 1 січня
2006 року. Статтями 5 і 6 цього закону встановлені пільги на державну соціальну
підтримку дітей війни, головними серед
яких є щомісячна доплата у розмірі 30% від
мінімальної пенсії. Закон цей виконується
лише частково. Тому «діти війни» змушені
звертатись до адміністративного суду з позовами, щоб отримати свої, встановлені Законом, підтверджені рішенням Конституційного Суду законні кошти. Ця категорія людей
поневіряється по судових органах усіх
інстанцій, відстоюючи свої права. Наймолодшому з цих людей – 65 років, найстаршому –
83. Враховуючи тяжкий шлях їхнього життя,
вони потребують постійного медичного лікування, на що потрібні не тільки дорогі ліки, а
й збалансоване харчування. На все це
потрібні кошти. На жаль, дітям війни їх не вистачає.
Саме для того, щоб відновити соціальну
справедливість в українському суспільстві
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ПРОДАМ
діючий бізнес. Т. 2-09-22, 0 (96) 216-49-57.
ПРИМІЩЕННЯ
КУПЛЮ
контейнер з місцем на Базарній площі. Т. 0 (67)
988-15-06.
ПРОДАМ
виробниче приміщення, 1000 кв.м. АБО ЗДАМ. Т.
2-09-22, 0 (96) 216-49-57.
магазин (р-н залізн..вокзалу). Т. 2-09-22, 0 (96) 21649-57.
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) 594-75-73.
2 ферми (корівники) у с.Петрушки. Т. 0 (67) 267-3084.
БУДИНКИ
ПРОДАМ
¾ будинку, вул.Чапаєва,69, заг. пл. 90 м.кв., гараж,
крин., сарай, погріб, двір 10 сот., зем. діл. 20 сот., є
можливість газифікації. Т. 2-32-92, 0 (96) 695-99-62.
½ будинку, (недалеко від центра міста), зем.діл. 10
сот. до р.Вільшанки; під забудову, красиве місце для
дачі. Т. 2-30-52, 0 (93) 519-04-47.
недобудований будинок, вул.1 Грудня, з гаражем
і підвальним приміщенням. Т. 2-14-06, 0 (98) 343-10-71.
недобудований будинок, вул.Радянська,39. 5000
у.о. Т. 2-46-24, 0 (67) 594-75-73.
Будинок, (центр міста), газифік., два котли (газ і
тверде палив.), центр.водогін, гаряча вода, зем.діл. 9
сот., усі надв.спор. АБО ОБМІН на квартиру. Т. 2-1954, 0 (98) 803-54-52.
будинок (старий), пров.Вільямса,3, 7х9, усі надв.
спор., газ. - до буд., приватиз. зем. діл. 11 сот.; поряд
автобусна зупинка, магазин. Т. 2-00-76 (після 18.00).
будинок, вул.Героїв Чорнобиля,111, усі зручн.,
газиф., усі надв.спор., зем.діл. 15 сот. 17000 у.о. Т. 207-56, 0 (50) 331-08-80.
будинок, вул.О.Кошового, газиф., усі надв. спор.,
тел., зем. діл. 24 сот. 15000 у.о. Т. 2-40-19, 0 (67) 45248-64, 0 (93) 553-03-31.
будинок, вул.Котовського,22 (центр), усі зручн.,
газифік., усі надв.спор., зем.діл. 15 сот. Т. 2-11-80, 0
(93) 189-84-25, 0 (95) 766-13-85.
будинок, вул.Лисенка,6, газиф., усі надв. спор.,
зем. діл. 10 сот. Т. 2-21-05.
будинок, пров.Маяковського, заг.пл. 70 кв.м.,
ремонт, усі зручн., газифік., зем.діл. 15 сот. Т. 0 (98)
396-33-46.
будинок, вул.Рози Люксембург,15, заг. пл. 105 м.
кв., у трьохквартирному будинку, газиф., усі зручн.
18000 євро. Т. 0 (97) 796-02-78, 0 (96) 246-41-57.
будинок, вул.Нова,7 (центр), обкл. плиткою, газ,
парове опал., усі надв. спор., погріб під будинком, зем.
діл. 16 сот. 100000 грн., торг. Т. 0 (67) 985-76-88.
будинок у м.Городище, вул.Нова,12, усі надв.
спор., вул. газ., зем.діл. 49 сот. 5000 у.о. Т. 0 (93) 16115-33.

створена політична партія «Всеукраїнська
партія «Дітей війни». Поряд з нею діє громадська організація «Захист дітей війни».
Активісти та прихильники партії по всій
Україні розгорнули широку діяльність по наданню безкоштовних юридичних консультацій часто необізнаним пенсіонерам.
Кожен, хто вирішив звертатись до суду, може
спершу прийти на прийом до представників
партії «Дітей війни». Тут порадять, нададуть
індивідуальну допомогу, зразок позовної
заяви, щоб врешті-решт перемогти в судовій
тяганині з рідною державою.
Наразі Верховна Рада ухвалила Закон
«Про Державний бюджет України на 2011
рік», згідно з яким дітям війни здійснюється
доплата в розмірі 49 грн. 80 коп. Це значно
менше, ніж передбачено законом. І все ж
залишається надія, що благополуччя цієї категорії людей є дійсно справою честі, а не байдужості зі сторони керівників держави та
народних обранців, які знаходяться під високим куполом Верховної Ради.
Надія МУСІЄНКО,
голова районної організації
Всеукраїнської партії «Дітей війни»

ДО УВАГИ
БАГАТОДІТНИХ
СІМЕЙ РАЙОНУ!
На виконання постанови Кабінету Міністрів
України «Деякі питання виготовлення і видачі
посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї» від
та на виконання Закону України „Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України з питань
соціального захисту багатодітних сімей" внесено
зміни до Закону України „Про охорону дитинства".
Згідно з чинним законодавством багатодітним
сім'ям встановлено такі пільги:
50-відсоткова знижка плати за користування
житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної
площі житла на кожного члена сім'ї, який постійно
проживає в житловому приміщенні (будинку), та
додатково 10,5 кв. метра на сім'ю);
50-відсоткова знижка плати за користування
комунальними послугами (газопостачання, електропостачання та інші послуги) та вартості скрапленого
балонного газу для побутових потреб у межах норм
визначених законодавством;
50-відсоткова знижка вартості палива, у тому
числі рідкого в межах норм, визначених законодавством, у разі, якщо відповідні будинки не мають центрального опалення;
позачергове встановлення квартирних телефонів. Абонентна плата за користування квартирним
телефоном встановлюється у розмірі 50-відсотків від
затверджених тарифів.
Дітям з багатодітних сімей надаються такі
пільги:
1. безоплатне одержання ліків за рецептами
лікарів;
2. щорічне медичне обстеження і диспансеризація в державних та комунальних закладах охорони
здоров'я із залученням необхідних спеціалістів, а
також компенсація витрат на зубопротезування;
3. позачергове обслуговування в лікувальнопрофілактичних закладах, аптеках та першочергова
госпіталізація;
4. безоплатний проїзд усіма видами міського
пасажирського транспорту (крім таксі), автомобільним транспортом загального користування в
сільській місцевості, а також залізничним і водним
транспортом приміського сполучення та автобусами
приміських і міжміських маршрутів, у тому числі
внутрішньо-районних, внутрішньо- та міжобласних
незалежно від відстані та місця проживання.
Для отримання посвідчення батьків багатодітної
сім'ї та посвідчення дитини з багатодітної сім'ї
необхідно терміново звернутися до відділу у справах
сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації. При собі
мати необхідні документи:
копії свідоцтв про народження дітей (дитини);
копії сторінок паспорта батька та матері з даними про прізвище, ім'я, по батькові, дату його видачі і
місце реєстрації;
довідка про склад сім'ї;
фотографії (батьків та дітей, дитини) розміром
30/40 мм.
Контактний телефон: 2-00-41.
Віталій ЗАЛОЗНИЙ,
начальник відділу у справах сім'ї,
молоді та спорту РДА

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

будинок, вул.1Травня,45 (центр), газ - до будинку,
зем. діл. 20 сот. Т. 2-19-37, 0 (96) 695-99-21.
будинок, вул.1Травня,64, заг. пл. 84 кв.м., газиф.,
каналіз., усі надв. спор., зем. діл. 18 сот. 20000 у.о.,
торг. Т. 2-00-71, 0 (98) 224-73-87.
будинок, вул.1Травня,242, усі надв. спор., зем. діл.
36 сот., вихід до берега річки Вільшанки. Т. 2-40-64, 0
(97) 227-64-63.
будинок, вул.Франка,12 (недалеко від центру),
газифік., обкладений білою цеглою, зем.діл. 50 сот., є
два невеличкі ставки, сінокіс до берега р.Вільшанка,
фруктові дерева. Т. 2-30-52, 0 (93) 316-02-47.
будинок, вул.Франка,79, усі надв.спор., зем.діл. 35
сот. Т. 0 (93) 424-64-75.
будинок, вул.Чапаєва,37, 4 кімн., 8х12, під залізом,
облиц. плиткою, усі надв. спор., великий підвал, крин.,
зем. діл. 20 сот., можл. підвести газ. Т. 2-04-45.
будинок, вул.Чапаєва,40, на 2 входи, усі надв.
спор., зем. діл. 30 сот. Т. 2-23-72.
будинок, вул.Чапаєва,134, усі надв. спор., зем. діл.
15 сот. Т. 2-19-37, 0 (96) 618-71-04.
будинок у с.Валява, вул.Садова,30 (біля
залізничної зупинки), газиф., усі надв. спор., зем. діл.
50 сот. 50000 грн. Т. 0 (93) 825-08-44, 0 (93) 825-07-64.
будинок у с.В'язівок, вул.Кірова, 125, газифік., усі
надв.спор., зем.діл. 0,51 сот. 100000 грн. Т. 0 (96) 24321-69.
ЗДАМ
½ будинку, вул.Чапаєва,40. Т. 2-23-72.
КВАРТИРИ
ПРОДАМ
квартира 3-кімн., вул.Миру, 86, усі зручн. Т. 0 (96)
135-96-84.
квартира 3-кімн., усі зручн., ліч. на всі види послуг.
Т. 0 (234) 2-22-42, 0 (96) 265-75-33.
квартира 4-кімн. 5 пов.5-пов.будинку, вул.Миру,86,
усі зручн. Т. 2-03-68, 0 (96) 324-45-83, 0 (93) 714-32-59.
квартира в 3-квартирному 1-пов.будинку, заг.пл.
106 кв.м., усі зручн., газифік., є присадибна ділянка,
садок, гараж, погріб, літня кухня. Т. 2-26-94, 0 (97) 90822-12.
ВИНАЙМУ
квартиру. Т. 2-09-22, 0 (96) 216-49-57.
ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАМ
земельна ділянка 18 сот., вул.Незалежності, 28. Т.
0 (67) 249-73-86.
земельна ділянка 12 сот., вул.Шмідта -- під
забудову, є погріб, цоколь, недалеко ліс, річка, вул. газ.
Т. 0 (97) 284-24-23.
ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ
мопед «Рига», одношвидкісний, двигун Д-8. Т. 0
(97) 452-86-24.
мотоцикл ІЖ-49, з документами, у відм.стані. 1000
у.о. Т. 0 (97) 452-86-24.
мотоцикл «Восход» 3М. Т. 0 (97) 452-86-24.
FORD Courier, 94 р.в., дизель, червоний, у

добр.техн.стані. 3000 у.о., торг. Т. 0 (97) 574-38-86.
МОСКВИЧ 2140, 86 р.в., червоний, капремонт
двигуна і кузова, КПП - ВАЗ, ходова нова, «волгівські»
тяги, фаркоп, підкрилки нові, нове лобове скло і шини;
відм. стан. 10000 грн. Т. 0 (96) 223-85-52.
ВАЗ 2102, 76 р.в., червоний, нова гума і
акумулятор, переднє сидіння від іномарки. 15000 грн.
Т. (067) 190-46-77.
ВАЗ 2103, 78 р.в. синій, 1,5 карб., 5-ст.КПП. 10000
грн. Т. 0 (96) 420-84-67.
ЗІЛ-131, 87 р.в., з маніпулятором. Т. 0 (96) 498-5189, 0 (95) 319-67-52, 0 (67) 665-02-96.
трактор Т-4 «Алтаєць», у добр.роб.стані. Т. 0 (96)
372-97-63.
ЗАПЧАСТИНИ
КУПЛЮ
запчастини до мотоциклів «Ковровець»,
«Восход», тільки нові, оригінал. Т. 0 (97) 452-86-24.
електромотори, до 3 кВт. Т. 0 (97) 452-86-24.
ПРОДАМ
ВАЗ 2106 - по запчастинах. Т. 0 (97) 152-04-11
генератор ацетиленовий. Т. 0 (67) 703-93-85.
гума, імпортна, б/к. Т. 0 (98) 272-26-64.
документи на екскаватор КАРПАТЕЦЬ. 2000 грн.
Т. 0 (67) 470-90-02.
двигун ВАЗ 2103, 1,5. 1300 грн. Т. 0 (96) 420-84-67.
двигун ВАЗ 2103 після капремонту. 2000 грн., торг.
Т. 0 (97) 152-04-11.
двигун Д-240. Т. 0 (67) 703-93-85.
двигун VW Golf АБО Audi 80, 1,6 моноінжектор.
3000 грн. Т. 0 (67) 470-90-02.
передній міст ЗІЛ-130. Т. 0 (67) 703-93-85.
мотор 3-х фазний до циркулярки. Т. 0 (98) 272-2664.
стріла до екскаватора КАРПАТЕЦЬ, в зборі. 8000
грн. Т. 0 (67) 470-90-02.
ОБЛАДНАННЯ
КУПЛЮ
деревообробний верстат., до 1000 грн. Т. 0 (97)
452-86-24.
ПРОДАМ
балон кисневий. Т. 0 (67) 703-93-85.
електрокорморізка, 220 Вт. Т. 0 (97) 452-86-24.
електротеслер, вантажопідйомність 1 т. Т. 0 (67)
703-93-85.
пилорама «Корсунчанка» та «Продольник». Т. 0
(234) 2-04-89, 0 (96) 498-51-89, 0 (95) 319-67-52, 0 (67)
665-02-96.
підгортаці. Т. 0 (97) 452-86-24.
окучувач для підгортання картоплі. Т. 0 (234) 963-81, 0 (97) 452-86-24 (с.Вільшана).
редуктор кисневий. Т. 0 (67) 703-93-85.
січкарня, в добр.стані. Т. 0 (97) 452-86-24.
холодильник «Днепр», роб.стан. Т. 0 (96) 223-8552 (с.В'язівок).
холодильну камеру, до 2 т. Т. 0 (234) 2-40-16, 0
(67) 474-14-39.

швацька машинка «Зінгер» (2 шт.), 16 клас, із
столом, добр. стан. Від 600 до 1200 грн., торг. Т. 0 (97)
452-86-24 (с.Вільшана).
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
ПРОДАМ
цегла, б/к, 600 шт., висока якість. Т. 0 (96) 223-85-52
(с.В'язівок).
МЕБЛІ
КУПЛЮ
м'яка частина «Жаклін» (диван + 2 крісла), б/к,
відм. стан. 8000 грн., торг. Т. 0 (67) 581-74-25.
диван, у добр.стані, б/к. Т. 0 (234) 2-40-16, 0 (67)
474-14-39.
розкладачки, у доб.стані. Т. 0 (234) 2-40-16, 0 (67)
474-14-39.
стіл офісний. Т. 2-03-84, 0 (67) 990-97-97.
шафа офісна, 2 шт. 300 грн./шт. Т. 2-03-84, 0 (67)
990-97-97.
РІЗНЕ
КУПЛЮ
баян, акордеон, бубон, балалайку, мандоліну,
барабан з латунними тарілками, діам. 50-60 см,
гармошку. Т. 0 (98) 418-43-33.
вулики, рамки. Т. 0 (97) 875-33-94 (с.В'язівок).
ПРОДАМ
баян; бубон; гармошка нова, виготовл. на
замовлення, акордеон; акордеон дитячий; барабан.
Т. 0 (96) 223-85-52 (с. В'язівок).
диски для окучувача картошки. Т. 0 (97) 452-86-24.
діжка поліетиленова, 250 л. Т. 0 (96) 223-85-52
(с.В'язівок).
дрова акації, 15 скл/м. Т. 0 (96) 223-85-52
(с.В'язівок)
засік для зберігання зерна, товщ. 3 мм, з
перегородкою, на 1 т. Т. 0 (96) 223-85-52 (с.В'язівок).
медогінку, на 4 рами. Т. 0 (98) 272-26-64.
насіння соняшникове «Квіточ», посівне. Т. 0 (98)
438-45-98.
ЗНАЙОМСТВО
чоловік 35 р., зріст 172 см, вага 75 кг, без
шкідливих звичок, чесний, працьовитий, має житло,
одружений не був, для створення сім'ї
познайомиться зі скромною, простою, доброю
дівчиною. Т. 0 (96) 512-62-95.
ВТРАЧЕНО
Військовий квиток УН № 709903, виданий
Городищенським РВК 26.05.1994 р. на ім'я Череса
Романа Васильовича, вважати недійсним.
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З ІНШИХ ДЖЕРЕЛ

ПАПЕРОВІ НОВИНИ
ТА ЕЛЕКТРОННІ ВІСТІ

Вже другий рік відзначається майже
повний штиль на ринку нерухомості в Городищенському районі. Про це пише популярна
обласна газета “Нова Доба” № 5. В деяких
малих селах чекають нових господарів близько
половини наявних садиб. Ціни на стареньке
житло зовсім символічні -- від 5 тис грн. Але
масового бажання переїхати в екологічно чисту
місцевість не спостерігається. Для молодих
немає роботи і розваг, а старим далеко до аптеки та лікарні. В райцентрі люди охоче купували
б житло, так не мають грошей. А де їх взяти,
якщо банки не дають кредити? Пік продажів
житла був 5 років тому. Тоді банки наліво й
направо роздавали гривневі й валютні кредити. Щомісяця хати дорожчали на одну-дві
тисячі доларів. І це нікого не лякало, ніхто не торгувався. Адже за великим рахунком немає
різниці скільки років кредит віддавати -- 25 чи
30 років. Але через фінансову кризу кредитування припинилося. Тому продавці і покупці
чекають кращих часів.
Та все ж виходить, що ми заможно живемо, якщо навіть воду п'ємо багату на срібло. На
такий цікавий факт звернула увагу читачів
“Нова Доба” № 6. В останні кілька років місцем
справжнього паломництва стало джерело в урочищі Шилівщина в південно-східній частині
Городища. Літом і зимою сюди дістаються
люди, щоб набрати чистої джерельної води.
Вона дуже приємна на смак, довго не псується,
не залишає осаду. Воду возили до лабораторії в
Київ, то аналізи показали високий вміст срібла!
До джерела їдуть велосипедами, скутерами,
мотоциклами, машинами. Набирають воду в
пластикові пляшки, каністри і навіть у великі
бідони. Воду п'ють свіжою, готують на ній їжу,

використовують при консервуванні.
Попит на воду з джерела дуже великий.
Адже в криницях вода надто жорстка, при кип'ятінні в чайнику утворюється вапняковий осад.
Напевно, таке ж залишається в шлунку і нирках.
Ніхто не помічав, щоб джерельна вода вилікувала від якихось хвороб, але й нових болячок
точно не додасть. Вода відповідає хімічним та
бактеріологічним нормам.
З книги ”Опис Мошногородищенського
маєтку” 1896 року знаємо, що на території Черкащини існує кілька родовищ мінеральних вод.
Так район Мошногір'я відомий унікальною
мінеральною водою, яка застосовується з другої половини ХІХ ст. Одеським науководослідним інститутом курортології зроблено
висновок -- вода цього типу по хімічному складу близька славнозвісним водам Айхена і
Баден-Бадена.
Інтернет дозволяє безкоштовно телефонувати по всьому світу. “Нова Доба” № 9 розповіла про жителя Городища, який після виходу на
пенсію почав захоплено вивчати комп'ютерну
грамоту. Його ровесники використовують
вільний час щоб посидіти з вудочками біля
річки, а він поспішає до комп'ютера. Чоловікові
подобається, що через Інтернет може спілкуватися з цілим світом. Він встановив програму
Skype, яка дозволяє телефонувати на інші комп'ютери навіть закордон. Тепер дзвонить до
сина у Португалію, до племінниці в Болгарію, до
двоюрідного брата в Росію. Він їх не тільки чує, а
навіть бачить на екрані комп'ютера! Так само і
вони бачать і чують його. Звісно, комп'ютер
повинен бути оснащений мікрофоном і вебкамерою. Але головне, що цей зв'язок абсолютно безкоштовний! Не треба поповнювати раху-

НАШ КАЛЕНДАР
1 лютого
80 років від дня народження Бориса
ЄЛЬЦИНА (1931-2007), російського державного
J Jсколько
J вы
діяча: Берите суверенитета столько,
его сможете проглотить. Не хочу… быть
т о рм о з о м в р а з в и т и и н а ц и о н а л ь н о г о
самосознания каждой республики. Просыпаясь
утром, я спрашиваю себя: что ты сделал для
Украины?.. Я бросил монетку в Енисей, на
счастье. Но не думайте, что на этом финансовая
поддержка вашего края со стороны президента
закончена. Диктатуры Ельцина не было и не
будет, а других диктатур я не допущу. И силой
нельзя, и отступать нельзя. Надо, чтобы и победа
была, и чтоб без войны. Дипломатия, понимаешь.
В победе не сомневаюсь, слабонервных прошу не
суетиться, и пусть они там не торопятся со
сменой портретов, понимаешь.. Денег мало, а
любить людей нужно много. Это было
правильное решение. Моё решение.
2 лютого
ДЕНЬ БАБАКА. Перша згадка про це
традиційне народне свято в США і Канаді
датована 1841 роком. Його відзначають щорічно 2
лютого. Спостерігають бабака, що виповзає зі
своєї нори, і за його поведінкою дізнаються, чи
скоро настане весна. Якщо день похмурий, бабак
не бачить своєї тіні і спокійно полишає нору -- зима
скоро закінчиться, і весна в цей рік очікується
рання. Якщо ж день сонячний, бабак бачить свою
тінь і ховається назад у нору -- буде ще 6 тижнів
зими.
3 лютого
КИТАЙСЬКИЙ НОВИЙ РІК.
Китайський Новий рік -- Чунь цзе, що
о з н ач а є С вя то в е с н и , є д л я к и т а й ц і в
найголовнішим святом, його відзначають вже
більше двох тисяч років. Воно приходиться на
перший новий місяць першого місяця року, між 12
січня і 19 лютого. Рідні, друзі, однокласники,
співробітники навідують один одного і вітають з
Новим роком. Проводяться гучні народні забави і
ярмарки, де виконуються танці лева і драконів,
танці „суходільних човнів”, номери на ходулях.
Новорічні святкування закінчуються після Свята
ліхтарів.Родина збирається за святковим столом,
який вирізняється багатством і різноманіттям
страв. Новорічна вечеря не обходиться без страв з
курячого м'яса, риби і соєвого сиру, тому що в
китайській мові назви цих продуктів співзвучні зі
словами, що означають „щастя” і „достаток”. На
півночі Китаю на Новий рік прийнято їсти
пельмені (цзяоцзи), це слово співзвучно з фразою
„проводи старого і зустріч нового”. Крім того,
пельмені за своєю формою нагадують злитки
золота чи срібла і символізують побажання
багатства. Традиція дарування подарунків не дуже
поширена в Китаї. На Чунь цзе традиційним
подарунком є кишенькові гроші у спеціальних
червоних конвертах. Дотримуючись давніх
звичаїв, гроші дарують кожній дитині, що
прийшла до будинку в перші 15 днів нового року.
4 лютого
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ
ПРОТИ РАКУ. Виникнення 43% ракових
з а х в о р ю ва н ь м ож н а бул о б з ап о б і г т и ,
дотримуючись елементарних норм здорової

поведінки, таких як боротьба з курінням; фізична
активність; збалансована та здорова їжа; своєчасна
вакцинація проти вірусів, які викликають рак
печінки і шийки матки; утримання від тривалого
перебування на сонці та в солярії; своєчасна
діагностика і увага до власного здоров'я.
6 лютого
100 років від дня народження Роналда
Уїлсона РЕЙГАНА (1911-2004), 40-го президента
США (1981-1985 рр.)
9-10 лютого
ВИЗВОЛЕННЯ ГОРОДИЩА ВІД
ФАШИСТІВ (1944)
9 лютого
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ СТОМАТОЛОГА. Відзначають це свято у день Святої
Апполонії. Існує легенда про те, що варто тільки
вимовити ім'я Апполонії, і зубний біль стихне.
570 років від дня народження Алішера
НАВОЇ (1441-1501), узбецького поета, мислителя,
вченого, художника, музиканта, державного діяча,
основоположника узбецької літератури: Якщо ти
людина, то не називай людиною того, хто не
турбується про долю свого народу. Терпеливі
здатні створювати шовк із листя і мед
пелюстків. Неможна хлопнути в ладоні однією
рукою.
12 лютого
СОБОР ТРЬОХ СВЯТИТЕЛІВ -ВАСИЛЯ ВЕЛИКОГО, ІОАНА ЗЛАТОУСТА,
ГРИГОРІЯ ДВОЄСЛОВА
14 лютого
ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА
(ДЕНЬ ВСІХ ЗАКОХАНИХ). Відзначається
більше 18 століть. Легенда говорить про те, що в ІІІ
віці в Римській імперії солдатам було заборонено
одружуватися. Однак, у місті Терні жив єпископ
Валентин, який потайки від властей вінчав всіх
закоханих, за що був страчений 14 лютого. Перед
стратою він послав записку доньці одного з
тюремників з підписом „твій Валентин”. Звідси і
пішла традиція відправляти у цей день
„валентинки”.
15 лютого
ДЕНЬ ВШАНУВАННЯ УЧАСНИКІВ
БОЙОВИХ ДІЙ НА ТЕРИТОРІЇ ІНШИХ
ДЕРЖАВ
16 лютого
СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЄ
День народження Семена ГУЛАКААРТЕМОВСЬКОГО (1813-1873), видатного
українського композитора, співака.
180 років від дня народження Миколи
Л Є С К О ВА ( 1 8 3 1 - 1 8 9 5 ) , р о с і й с ь к о г о
письменника, журналіста, публіциста, працівника
казенної палати в Києві, Ученого комітету
Міністерства народної освіти (Петербург),
вільного слухача Київського університету, знавця
української мови, фольклору, автора повістей
"Житіє однієї баби", "Леді Макбет Мценського
повіту", оповідань "Лівша", "На краю світу",
творів написаних на українському матеріалі, -"Нехрещений піп", "Печерські антики",
"Старосвітські психопати", "Заячий реміз",
спогадів про Т. Шевченка.

нок, ніхто не лічить хвилини. Просто вноситься
абонплата за безлімітне користування Інтернетом. Колись відеотелефони існували тільки у
фантастичних фільмах, а тепер це буденна
реальність.
Справді, Інтернет потужно увійшов у наш
повсякденний побут. Все більше інформації ми
отримуємо з глобальної мережі. Щоб не відставати від життя, провідні газети мають власні
електронні версії. Також різноманітні організації відкривають свої інформаційні сторінки в
Інтернеті. Так про діяльність Мліївського Інституту помології ім. Л.П.Симиренка УААН можна
почитати на їхньому сайті http://ipom.ck.ua/
index.php/uk.html. Нещодавно свій блог
відкрила громада православного храму Спаса-Преображення з Городища http://spas.blog.net.ua/.
Власну інтернет-сторінку створює відома місцева відеостудія ”Маршал” http://studiomarshal.
at.ua/.
Віднедавна почав діяти сайт Городищенської районної ради http://gorodrayrada.
at.ua/. Цей ресурс створено для того, щоб показати історичний, культурний та економічний
потенціал рідного краю. Ми живемо фактично
у самому центрі Черкащини, у серці України.
Маємо прекрасну мальовничу природу, щедрі
лани, багаті надра, достатні освітні, сільськогосподарські та виробничі ресурси. Тут проходять
великі транспортні шляхи та надійні системи
зв'язку. Район вартий того, щоб стати привабливим для розвитку туризму та залучення інвестицій. Сайт зробить свій важливий внесок в
утвердження позитивного іміджу Городищини.
Володимир ЧОС

17 лютого
ДЕНЬ СПОНТАННОГО ПРОЯВУ
ДОБРОТИ -- одна з недавніх ініціатив
міжнародних благодійних організацій. В Україні
це свято поки що практично не відоме.
Вважається, що в цей день людям слід намагатися
бути не просто добрими, що само собою зрозуміло,
а добрими безмежно і безкорисливо, до божевілля.
20 лютого
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ СОЦІАЛЬНОЇ
СПРАВЕДЛИВОСТІ
360 років із дня смерті Данила НЕЧАЯ
(р. н. невід. -- 1651), українського військового діяча
періоду Хмельниччини.
21 лютого
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ РІДНОЇ
МОВИ. Мова є інструментом збереження і
розвитку нашого матеріального та духовного
спадку. За оцінками ЮНЕСКО половина з 6 тисяч
мов світу можуть найближчим часом втратити
останніх носіїв.
Я поважаю українську мову,
Люблю її, як пісню колискову,
І як весну з пташиними піснями,
Як ніжний дотик рук моєї мами.
Ти мелодійна, мово, мов струмочок,
Красива, ніби на весні садочок.
Тебе я можу порівняти
З усмішкою маленького дитяти,
А ще, з ромашкою біленькою у полі,
Із співом соловейка на тополі,
З пахучим білим хлібом на столі -Ти найкращіша мова на землі.
І у якім краю я не буваю,
Я мовою своєю розмовляю.
Галина ДМІРІНЦОВА
23 лютого
ДЕНЬ ЗАХИСНИКА ВІТЧИЗНИ
25 лютого
140 років від дня народження Лесі
УКРАЇНКИ (Лариса Косач - Квітка, 1871-1913),
видатної української поетеси, драматурга,
прозаїка, літературного критика, фольклориста,
перекладача, громадської та освітньої діячки,
збірок ліричних віршів "На крилах пісень", "Думи і
мрії", поем "Давня казка", " Осіння казка", "У
катакомбах", драматичних творів "Касандра",
"Камінний господар", "Оргія", драми-феєрії
"Лісова пісня".
28 лютого
МАСЛЯНА. Походить від старовинного
язичницького свята проводів зими, що збереглося
після прийняття християнства.
ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ПАТРУЛЬНОПОСТОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ. Станом на
2010 рік в Україні налічувалось п'ять полків ППС:
Київський, Харківський, Дніпропетровський,
Донецький та Одеський, в решті областей -батальйони і роти. В обов'язки працівників ППС
України входить підтримка правопорядку в
громадських місцях, припинення протиправних
дій, участь у розкритті злочинів та їх
профілактика, а також підтримання зв'язку та
взаємодія з населенням.

ГОРОДИЩЕ
Засновник
Городищенська
міська рада
Свідоцтво про реєстрацію
ЧС № 520 від 19.10.2006 р.
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:
Володимир МИРОШНИК
Марія ШМАТКОВА
Олександр ЗВАРИЧ
Галина ДІХТЯР
Сергій СКАЛИГА
Юрій ЮРІН
Олег ПОКАСЬ

Адреса редколегії:
19500, м. Городище,
вул. Грушевського, 11
E-mall:
gormrada@ukrpost.ua
Телефон 2-24-27
При використанні наших публікацій
посилання на «Городище» обов`язкове.
Рукописи не рецензуються і не
повертаються.
З метою обговорення в газеті
можуть бути опубліковані матеріали, в
яких думки автора не збігаються з
позицією редколегії. Відповідальність за
достовірність реклами несе рекламодавець. Редколегія залишає за собою
право на мовностилістичні скорочення
матеріалів.
Віддруковано на Смілянському
КВПП "Тясмин", м.Сміла, вул.Перемоги,
16. Тел. (04733) 4-40-20.
Тираж

.

Зам. №

АНЕКДОТИ
Із заповіту: «Перебуваючи
при здоровому глузді, всі гроші
витратив перед смертю».

J

J

J

Оголошення. Квартиру в
центрі Києва продам або обміняю
на районний центр у Черкаській
області.

J

J

J

– У мене бабуся по батьковій
лінії – болгарка!
– Що, так пиляла діда?

J

J

J

Жінка прокидається зранку,
підходить до дзеркала і довго себе розглядає. Потім повертається до чоловіка, який спить, і зі
злістю шепоче:
– Так тобі і треба.

J

J

J

У відділі кадрів:
– У вас є рекомендації з попереднього місця роботи?
– Так, мені порекомендували
підшукати іншу роботу.

J

J

J

– Ну що? Знову шлялась, пила, курила…
– Тату, заздрість – погане почуття.

J

J

J

– У тебе вже є парубок?
– Да. Сильний, розумний і красивий.
– А як звати?
– Діма, Саша, Коля.

J

J

J

Із листа у косметичну фірму:
«Протягом місяця щоденно втирала ваш омолоджуючий крем…
Як тепер швидко позбавитись мозолів на обличчі?»

J

J

J

Прокидається чоловік з великого бодуна. Хитаючись іде на кухню. Відкриває кран, жадно п'є.
Потім гукає:
– Жінко, вставай! Буди дітей!
Попробуйте, яка смачна вода!!!

МУДРІСТЬ У СПАДОК
Учень одного філософа прийшов до свого вчителя, який лежав
на смертному одрі.
– Залишіть мені у спадок трохи вашої мудрості, – просив він.
– Бачиш мій язик? – спитав
філософ.
– Бачу, – відповів учень.
– А мої зуби? Чи всі ще там?
– Ні, не всі.
– А знаєш, чому язик тримається довше від зубів? Бо він м'який і гнучкий, а зуби тверді – тому
й випадають. Тепер ти знаєш усе,
що треба знати. Іншої мудрості не
маю.

