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Громадська позиція

ШАНОВНІ ГОРОДИЩАНИ!
Щиро вітаю вас
з головним
державним святом –
Днем Незалеж
́ ності Україн
́ и.
Цей знаменний день 20 років тому став
поворотною віхою в історії нашої держави,
стимулом для плідної натхненної праці у
нашому спільному домі.
Цього року ми відзначаємо свято не з
«пустими руками». Нещодавно було проведено капітальний ремонт вулиці Чапаєва і
подовжено відповідний автобусний маршрут. Також за рахунок державного бюджету та за сприяння районної державної адміністрації і районної
ради здійснено ремонт дорожнього покриття вулиць Маресьєва, Котовського, Кірова, Ворошилова, Гагаріна, Героїв Чорнобиля, Маяковського.

Завершується спорудження підвідного газопроводу до мікрорайону Чуїхи. Чоловіки міської ради з нагоди свята провели суботник, обкосили
узбіччя на одному з виїздів із Городища; нехай це буде прикладом для
інших установ та організацій, для жителів міста.
Кожне покоління має свою плату за незалежність рідної країни: хто
кров'ю, хто молитвами, хто інтелектом, хто фізичною працею, а дехто –
нічим. Кожен має вибір, аби примножити або відняти у самих себе Незалежність.
Тож, бажаю, щоб кожен день вашого життя був сповнений радістю, теплом і новими здобутками, а добрі справи примножували славу рідної
України. Зичу всім міцного здоров'я, великого родинного щастя, миру,
взаєморозуміння, злагоди та добробуту.
З повагою,
міський голова Володимир МИРОШНИК

Готовність номер 1

НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ
Літо, як завжди, швидко добігає
кінця. І школи вже активно готуються розпочати новий навчальний
рік. Підводять підсумки минулого
року, чекають на результати вступної кампанії та завершують ремонтні роботи.
За кошти, виділені райдержадміністрацією, районною радою
та районним відділом освіти, проведено ремонти шкільних та допоміжних приміщень, котелень, систем опалення та теплотрас, також
частково замінено світильники.
Окрім того, проведено поточний
ремонт каналізаційної мережі
міської ЗОШ № 3 та замінено
вікнаспортивного залу ЗОШ №2.
Значний об'єм робіт винонали і в
загальноосвітній школі № 1. На
фасадній стороні були замінені
віконні блоки на склопакети, усього встановили 32 нових вікна.
Директор школи, Тетяна Томіленко, висловлює особливу вдячність
депутату обласної ради Олександру Лупашку, за спонсорську допомогу, адже за надані ним кошти
повністю замінили підлогу, поклали нову плитку на підлозі першого
поверху.
Городищенські освітні заклади
можуть пишатись не лише проведеними ремонтними роботами, а й
високими показниками знань, які
продемонстрували учні міста як на
обласному рівні, так і на всеукраїнському. За підсумками Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних дисциплін у 2010/2011
н.р. призерами ІV етапу стали учні

Городищенського економічного
ліцею. Олена Баранова, учениця 8
класу, посіла ІІІ місце в олімпіаді з
математики. Олег Озірний, цьогорічний випускник, став призером,
посівши ІІІ місце з педагогіки та психології. Олег Короп, десятикласник, посів І місце в олімпіаді з економіки і здобув право отримувати
стипендію Президента України,
також він став переможцем V Всеукраїнського молодіжного конкурсу «Новітній інтелект України» у І
віковій категорії з економічної тематики і був нагороджений Дипломом переможця. А Наталія Цімерман стала фіналісткою І Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської
молоді імені Тараса Шевченка і
отримала Диплом ІІ ступеня.
Триває Всеукраїнська акція
«Дай руку, першокласнику!», завдання якої вдосконалити навчально-виховний процес і забезпечити
першокласникам належні умови
для навчання, що відповідатимуть
встановленим стандартам та вимогам. Приємно відзначити, що всі
городищенські загальноосвітні
школи мають і облаштовані кімнати для денного відпочинку, і приміщення для організації рухливих
ігор, і відокремлені туалетні кімнати. Словом, створено сприятливе
середовище для адаптації першокласників до нового, такого важливого етапу в їхньому житті.
Оля КОМИЗ

Для вихованців дошкільних навчальних закладів середовище, у
якому вони перебувають, є одним із визначальних чинників особистісного розвитку. Вихователі спрямовують життєдіяльність
дитсадків, обираючи індивідуальний підхід, забезпечуючи кожній
дитині відчуття комфорту та захищеності. І саме для створення
належних умов працівники міських ДНЗ трудяться, не покладаючи
рук.
З початком навчального року всі ігрові кімнати, спальні, музичні
та спортивні зали, підсобні споруди, подвір'я постануть в оновленомму вигляді, чисті, охайні. Ремонти здіснюються за кошти
районної та міської рад, батьків і спонсорів. Колективи закладів висловлюють окрему вдячність директору маслозаводу Василю Дяченку, приватному підприємцю Тарасу Антоненку, депутату обласної
ради, директору НВФ «Урожай» Олегу Васецькому (ДНЗ «Зірочка»),
депутату обласної ради Олександру Лупашку ( ДНЗ «Веселка») за
допомогу у цій важливій справі.

МІСЬКА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА

ГУРТОМ
КРАЩЕ

В історичні підвалини нашого суспільства закладено
потужні механізми співпраці громадян. Згадаймо хоча б
такі приклади як толока, каса взаємодопомоги,
кумівство, що є невід'ємною складовою унікальної
вітчизняної традиції. А про українську працьовитість та
охайність ходять легенди…
фіційною формою
самоорганізації населення є вуличні комітети. Нині триває робота з метою
активізації, а подекуди створення
цієї первинної ланки місцевого
самоврядування. За участю
міського голови Володимира
Мирошника, його першого
заступника Анатолія Вибрика,
керуючого справами виконкому
Михайла Ніколаєнка, інших представників апарату міської ради
тривають сходки з метою виборів
голів вуличних комітетів і виявлення наявних проблем. Систематизується перелік першочергових робіт, які потрібно виконувати
Найбільш масовою була сходка у Чуїсі, де головою вуличного комігуртом, об'єднаними зусиллями
влади та громади. Серед типових тету обрали Анатолія Карпенка. Актуальним було питання дольової
– питання утилізації сміття, стану участі жителів у добудові газопроводу, на спорудження якого левову
дорожнього покриття та узбіч, частину коштів було виділено із державного, районного та міського
бюджетів. Тож, вже незабаром цей мальовничий мікрорайон отривуличного освітлення. Крім того, має
доступ до користуванням природним газом. Також у Чуїсі
на кожній вулиці, у кожному здійснено часткову підсипку та ремонт пошкодженого зливою
мікрорайоні є свої «больові точ- дорожнього покриття.
ки» – від похиленого стовпа до
необхідності модернізації водо- безліч громадян, які висловлюзначені роботи виконугону.
ють свій праведний гнів щодо
вались з метою подовБільшість з існуючих проблем незадовільного стану доріг, але
ження автобусного
вирішити реально навіть за умови не можуть знищити бур'ян у себе маршруту «Райлікарня – вул.Чаобмеженого міського бюджету, під двором, що не потребує капі- паєва». Головною ж умовою для
опираючись на громадян, на ті ж таловкладень чи надзусиль. Тож, цього було проведення капісамі вуличні комітети, які в першу зробімо цей крок із хащів у Євро- тального ремонту вулиці Чапаєва.
чергу зацікавлені у цьому. Що- пу.
правда, свій дієвий інтерес виявОсобливу загрозу не тільки
ляють не всі. Про це красномовно
місцевим пейзажам, а й здоров'ю
свідчить присутність на зборах.
Прикро, що сходки на вул. Доб- населення становить амброзія
ролюбова, вул.Шкільній, пров. полинолиста. Ця надзвичайно
Шкільному, пров.Шишкіна, вул. агресивна плодюча рослина
Вишні, пров.Малому, вул.Довато- скоро витіснить наші місцеві
ра, вул. 8 Березня, вул.Петро- трави і бур'яни, окупує все місто,
вського (№53-179), вул.Гама- якщо не змінимо свою позицію
рніка, вул.Трудовій, вул.Папаніна, спостерігачів.
пров.Вільямса, вул.Разіна, вул.
Згідно з Правилами благоусУрочисте відкриття маршруту,
Лисенка, вул.Гулака-Артемовсь- трою міста така бездіяльність у якому взяли участь голова
кого (№1-59), вул.9 Січня, вул.Го- розцінюється як порушення. То райдержадміністрації Віталій
голя, вул.Галана, вул.Далекосхід- невже комусь цікаво отримувати Горідько, голова районної ради
ній, вул.Сеченова, вул.Дружби приписи від міської ради, бути Олександр Ганжа, перший заступНародів, вул.Короленка, вул.Тель- притягнутим до адміністративної ник міського голови Анатолій
мана, пров.Тельмана, вул.Кірова відповідальності?..
Вибрик, голова правління ВАТ
та пров.Котовського були фактичА поки що залишається радіти «Городищенське АТП-17147»
но проігноровані. Натомість жихоча б тому, що не всі люди у нас Олександр Галич, головний інжетелі вул.Горького, вул.Артемен«хворіють»
байдужістю, реагують нер філії «Городищенський райка, вул.Кошового, вул.Панфілова,
автодор» Леонід Сенецький, пепров.Панфілова, вул.Гулака-Арте- на зауваження. Нещодавно, за- ретворилось на ділову розмову
тративши
півтора
робочих
дня,
з
мовського (№61-145), пров.Гулащодо оптимізації руху маршруту
ка-Артемовського, пров.Суворо- ризиком для життя (був покуса- автобуса. Як результат цієї
ний
німецькою
вівчаркою,
яка
ва, пров. Південного, вул. Франка,
роботи, в цьому випуску газети
вул.Нової, пров.Піонерського, вул. теж виконувала свої службові подаємо графік руху автобусного
Незалежності змогли зібратись у обов'язки) я спілкувався з жителя- с п ол у ч е н н я « Р а й л і ка р н я –
достатній кількості. Тому, очевид- ми вулиці Чапаєва щодо необ- вул.Чапаєва» (читайте стор.2).
но, їхні турботи матимуть певний хідності зрізування гілок над про- Також люди не приховували
їжджою частиною. Приємно, що задоволення, висловлювали
пріоритет.
оказовим у нашому переважна більшість виконала вдячність за якісне відновлення
ставленні до міста, приписи, суттєво посприявши пра- дорожнього покриття.
одним із проявів куль- цівникам благоустрою у розчитури є стан узбіч, прилеглих до щенні дороги для проїзду великоОлег ПОКАСЬ
домоволодінь. На жаль, маємо габаритного транспорту.
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Офіційно
Про взяття на облік безхозного майна

Відповідно до ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (делеговані повноваження), ст.335
Цивільного кодексу України, виконавчий комітет міської
ради вирішив:
1. Взяти на облік безхозне майно, а саме:
- житловий будинок та надвірні споруди за адресою м.Городище, вул.Гулака-Артемовського, 47;
- житловий будинок та надвірні споруди за адресою м.Городище, вул.Маяковського, 151.
2. Оприлюднити в засобах масової інформації відомості
про наявність вищевказаного безхозного майна.

Шановні громадяни!
Нагадуємо, що відповідно до Податкового кодексу
України земельний податок сплачується одним платежем до 29 серпня 2011 року.
Згідно з ст.126 Податкового кодексу за порушення
правил сплати податків, передбачена штрафна санкція
у таких розмірах:
- при затримці сплати до 30 календарних днів – 10
% погашеної суми податкового боргу;
- при затримці сплати більше 30 календарних днів
– 20 % погашеної суми податкового боргу.
З питання сплати земельного податку звертатись
до касира міської ради. Тел. 2-03-11.

У зв'язку з підготовкою до проведення перепису населення просимо всіх власників житла перевірити та при необхідності встановити (відновити) таблички номерів ваших будинків та квартир.
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Товариська зустріч
Світлій пам'яті відмінного спортсмена та
надійного товариша, Івана Милаша, який
зарані пішов із життя, було присвячено товариську футбольну зустріч між ветеранами
команд колгоспу ім.Шевченка та цукрового
комбінату. Іван Павлович грав за обидві ці
команди, неодноразово був чемпіоном
району, тричі вигравав першість області і
навіть захищав честь області на республіканських змаганнях.
Більшість матчів у своїй футбольній
кар'єрі Іван Милаш провів за колгоспну
команду. Це була по суті команда однієї
вулиці (Матросова), за яку виступали Микола Дудник, Микола Філоненко, Микола та
Олекса Перепелиці, брати Володимир та
Анатолій Лепехи, Леонід Діхтяр, Леонід Дирда, Олександр Сухоіван, Павло Жмур та ще
декілька гравців із прилеглих вулиць.
Пізніше Івана Павловича запросили в
склад команди цукрокомбінату, вищої за класом. Адже за цукровиків виступали такі футбольні таланти, як Анатолій Гончар та Олександр Круцило. Вони взяли участь у товариській грі разом з Валерієм Кам'янським,
Віктором Шлончаком, Олександром Криворучком (голкіпер), Миколою Шланчаком,
Василем Косоруковим, Віктором Кудрявцевим, Олександром Усенком, Віктором Хамазою, Анатолієм Гаркушою, Юрієм Олійником. А за шевченківців, яким вдалося втримати натиск заводчан і в другому періоді
відквитати пропущений гол, виступали
Валентин Гейко, Володимир Свіренко,
Василь Покась (голкіпер), Анатолій Покась,
Анатолій Лепехо, Валерій Сухоруков, Олександр Пикало, Петро Яременко, Сергій
Сапожников, Олег Катеруша, Олександр
Діброва. Арбітром поєдинку був Олександр
Яремчук. Тож, гра переможця не виявила –

Пам'яті
Івана
Милаша

P.S. Іван Милаш навчався у Чкаловській
школі, яку закінчив з медаллю. Також з відзнакою закінчив Київський автодорожній інститут. Працював на великому автопідприємстві
м.Ватутіного головним механіком та автоме* Рейс № 7 у напрямку вул.К.Маркса – Райлікарня здійснює стоянку на
ханіком Городищенського ТЕКу. Після розпаду залізничній станції протягом 50 хв., час відправлення від залізничної станції о 14-05.
Союзу пропрацював понад п'ятнадцять років
Режим роботи рейсів №№ 1-10 – щоденно; рейсів №№ 11, 12 – щоденно, крім
викладачем Правил дорожнього руху в Горо- суботи і неділі.
дищенській автошколі ДТСААФ. Тут розкрився
Розклад введений в дію з 18.08.2011 року.
його талант педагога. Залишив по собі сина БогМаршрут обслуговується автобусами ПАЗ-32054, ПАЗ-4234 ВАТ «Городищендана та доньку Вікторію.
ське АТП 17147».

Замість довгобуду
постане «Копійка»

ВІЗОК
ДЛЯ ЛЮДЕЙ

До будівництва у центрі
нашого міста торгового комплексу «Копійка» можна ставитись по різному. Хтось
очікує, що з'явиться новий
заклад, де там можна буде не
лише зробити закупки, а й
відвідати спортивні зали. Для
когось – це ще один конкурент, і неабиякий. Але в майбутньому. Поки що ж
будівництво для городищан –
насамперед робочі місця. Працюють там жителі Городища, а
також Млієва та Орловця. Працівники щомісячно отримують доволі
високу заробітну плату, їм надаються і
літні відпустки. Управляючий будівельним об'єктом Василь Кохановський
відзначає як найкращих робітників бригади Олександра Коваленка і Сергія
Юрика.
Зрештою, усе нове, тим більше таких
масштабів, як майбутній торгівельний

З ОСОБЛИВИМИ
ПОТРЕБАМИ
Черговим раціоналізаторством
відзначився Андрій Василенко, у
технічному доробку якого лише
велосипедів власної конструкції – з
десяток. Цього разу він відгукнувся
на потребу дружини свого родича,
вдосконаливши модель інвалідного
візка. Власне, від заводського механізму тут залишилася тільки ходова
частина. Крісло ж – удосконалене –
фіксується у різних положеннях (сидячому і лежачому), з вмонтованим
туалетом.
Можливо, модель городищенського кулібіна зацікавить когось з
інвалідів. Андрій Федорович надасть необхідну допомогу.
Олег ПОКАСЬ

"Про затвердження Порядку складання та
подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Городищенська міська рада"
Керуючись ст. 42, п.8 ст. 59 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні», Відповідно до
Закону України "Про доступ до публічної інформації", Постанови Кабінету Міністрів України від 25
травня 2011 року N 583 "Питання виконання Закону
України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та
місцевих органах виконавчої влади":
1. Затвердити Порядок складення та подання
запитів на публічну інформацію, розпорядником
якої є Городищенська міська рада Черкаської
області (далі по тексту: "міська рада"), що додається.
2. Затвердити форми для подання запиту на
отримання публічної інформації (додатки 1-3), що
додаються.
3. Установити, що апарат міської ради є розпорядником інформації, якою володіє міська рада, зокрема інформації, яка отримана або створена в процесі здійснення міською радою своїх повноважень
та яка перебуває у володінні апарату міської ради,
яка отримана або створена апаратом міської ради
під час забезпечення діяльності міської ради та яка
перебуває у володінні апарату міської ради.
4. Визначити спеціаліста по контролю міської
ради спеціально уповноваженою посадовою особою яка організовує роботу з питань запитів на
інформацію, що надходять міській раді, як доповнення до основних його посадових обов'язків.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря міської ради.
Перший заступник
міського голови

А.Б. Вибрик

Розклад руху автобусів на маршруті
«Райлікарня – вул.Чапаєва»

перемогла дружба, футбольне братерство.
А перед початком матчу гравці обох
команд вшанували пам'ять свого товариша
хвилиною мовчання та вручили його вдові
квіти та матеріальні допомогу. Про життєвий
та спортивний шлях Івана Милаша розповіли
Олександр Сухоіван, Олександр Оксаніченко,
Анатолій Гончар.
Цей захід було проведено за ініціативи
президента ФК «Городище» Віктора Шлончака
при безпосередній підтримці колишнього
штатного інструктора фізкультури колгоспу
ім.Шевченка, капітана колгоспної команди
Олександра Оксаніченка.
Дмитро ПОЖАР,
ветеран спорту, колишній
футбольний наставник шевченківців.

ОСОБЛИВИЙ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
№119 25.07.2011р.
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комплекс, цікаве для мешканців міста.
Будівельники уже завершили роботу
над лівим і правим крилом першого
поверху і повністю підготували їх до
оздоблювальних робіт. Нині будуються
центральні торгові зали, і вже у 2012 році
у Городищі на один довгобуд стане менше.
Оля КОМИЗ

Офіційно
ПОРЯДОК
складення та подання запитів
на публічну інформацію,
розпорядникомякої
є Городищенська міська рада
I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до
Закону України "Про доступ до публічної інформації" (далі – Закон) та Постанови Кабінету Міністрів
України від 25 травня 2011 року N 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної
інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади" з метою створення механізмів реалізації права
кожного на доступ до публічної інформації.
Право на доступ до публічної інформації гарантується максимальним спрощенням процедури подання запиту на отримання публічної інформації.
1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі
1.3. Розпорядником публічної інформації
відповідно до Закону є Городищенська міська рада
Черкаської області (міська рада)
1.4. Доступ до публічної інформації міської
ради забезпечується шляхом надання інформації за
запитами на отримання публічної інформації.
1.5. Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону є фізичні, юридичні особи та
об'єднання громадян без статусу юридичної особи,
крім суб'єктів владних повноважень при здійсненні
ними своїх функцій.
1.6. Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України "Про звернення громадян".

II. Складення та подання запитів на публічну
інформацію
2.1. Запитувач має право звернутися до міської
ради із запитом на отримання публічної інформації
незалежно від того, стосується ця інформація його
особисто чи ні, без пояснення причини подання
запиту.
2.2. Запит на отримання публічної інформації
може бути індивідуальним або колективним.
2.3. Запит на отримання публічної інформації
подається міській раді в усній чи письмовій формі
під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, телефаксом, електронною поштою або
по телефону на вибір запитувача.
2.4. Письмовий запит на отримання публічної
інформації подається в довільній формі.
2.5. Запит на інформацію повинен містити:
–прізвище, ім'я, по батькові (найменування)
запитувача, поштову адресу, адресу електронної
пошти, номер засобу зв'язку, якщо такі є;
–загальний опис інформації або вид, назву,
реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено
запит, якщо запитувачу це відомо;
–підпис і дату за умови подання письмового
запиту.
2.6. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач може використати
форми для подання запиту на отримання публічної
інформації затверджені розпорядженням міської
ради.
2.7. Форми запиту розміщуються на веб-сайті
міської ради та на інформаційних стендах в
адміністративної будівлі міської ради (В тому числі
підпорядкованих підрозділів).

2.8. Запитувач може заповнити форми запиту
безпосередньо на веб-сайті міської ради.
2.9. У формах запиту запитувачеві надається можливість вибрати форму надання відповіді – поштою,
телефаксом, електронною поштою.
2.10. Запит на інформацію може бути подано
запитувачем особисто до апарату міської ради, який
організовує в установленому порядку доступ до
публічної інформації, розпорядником якої є міська
рада.
2.11. У разі коли з поважних причин (інвалідність,
обмежені фізичні можливості тощо) особа не може
подати письмовий запит, його оформлює представник міської ради, яка організовує в установленому
порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є міська рада, із зазначенням у запиті прізвища, імені, по батькові, контактного телефону, та надає
копію запиту особі, яка його подала.
2.12. Прийом Запитів на інформацію, а також
організація доступу до публічної інформації організовується та здійснюється з дотриманням вимог
внутрішнього трудового розпорядку міської ради та
трудового законодавства України.
2.13. На вимогу запитувача на першому аркуші
копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування міської ради, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається
запитувачу.
Секретар міської ради А.В. Оверченко

Примітка. Форми для подання запиту на
отримання публічної інформації (додатки 13) ви можете отримати у міській раді.

ГОРОДИЩЕ
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ВДЯЧНІ ЗА РОЗДІЛЕНЕ ГОРЕ
10 липня трагічний випадок забрав із життя нашого сина Ігоря...
За одну мить світ перевернувся у наших очах. Втрата непоправна.
Рана глибока.
Навряд, чи можна б було витримати нам, батькам і брату Ігоря, цей
удар, якби із перших же хвилин після трагедії до нас на допомогу не
поспішили люди – спочатку сусіди, а потім рідні, близькі, наші колеги,
друзі, однокласники Ігоря, його однокурсники... Нам би варто назвати
всіх поіменно, але це неможливо, тому що у такі хвилини імена багатьох не втримались у нашій пам'яті. Тож, вибачте нас за це. Але дозвольте
подякувати вам всім – добрим, світлим, чистим душею і сильним духом
людям, котрі у такий важкий для нашої сім'ї час знайшли можливість і
спосіб надати моральну та матеріальну підтримку! Кожен із вас узяв у
своє серце частинку нашої невимовної болі і поніс її у собі... Це завдяки
світлу ваших душ ми змогли вистояти у найтяжчі хвилини нашого життя! Після цього зовсім по іншому дивишся на світ і розумієш, що є у
ньому найважливішим...
З повагою і вдячністю, сім'я Гортопан.

Профілактичний огляд
З 29 серпня по 2 вересня 2011 року
в Городищенському районі

ПРАЦЮВАТИМЕ
ПЕРЕСУВНИЙ МАМОГРАФ
Черкаського обласного онкологічного диспансеру
на базі поліклінічного відділення РТМО
по вулиці Гагаріна, 21.
Обстеження буде проводитись безкоштовно за попередньо сформованими списками. Запис проводиться за
телефоном 2-03-45 – онкологічний кабінет, лікар Слищенко Ванда Вікторівна, медична сестра Шевченко Людмила
Анатоліївна – з 8 до 16години до 26 серпня 2011 року.
Жителям сільської місцевості прохання звертатися за
додатковою інформацією до головних лікарів дільничних
лікарень, лікарських амбулаторій.

До уваги ! БЕЗ ПЕРЕВІРКИ ДИМОВЕНТИЛЯЦІЙНИХ
ШАНОВНІ КОРИСТУВАЧІ КАНАЛІВ – ВІДКЛЮЧАТИМУТЬ ГАЗ
ШАНОВНІПРИЛАДАМИ!
КОРИСТУВАЧІ
ГАЗОВИМИ
ГАЗОВИМИ ПРИЛАДАМИ!

Просимо Вас надати доступ працівникам газового господарства для
перевірки димовентиляційних каналів
свого житла та отримати акт встановленного зразка. В іншому випадку газопостачання Вашого помешкання буде призупинене.
У першу чергу це стосується мешканців багатоквартирних будинків, де
через відсутність хоча б одного такого
акту потерпатиме решта громадян. Тому
відповідально ставтесь до оголошень
про планову перевірку.

Звичайно, відсутність газу – це незручності для мешканців. Але зруйнований
під'їзд, втрачені людські життя – це набагато гірше. І такі ситуації необхідно попереджати.
Фахівці нагадують, щоб газ став
вашим помічником, а не ворогом, потрібно:
– перед тим, як увімкнути газовий
прилад, необхідно відчинити кватирку.
Приплив повітря необхідний для повного
згоряння газу;
– під час роботи газових приладів з
відводом продуктів згоряння в димоходи
не забудьте перевірити тягу в димоході.
За відсутності тяги продукти згоряння
потрапляють у приміщення, а це може
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призвести до отруєння чадним газом.
Перевірка тяги проводиться до ввімкнення приладу і періодично під час його роботи;
– не слід залишати без нагляду
ввімкнені газові прилади – це небезпечно,
кипляча вода може загасити полум'я газової плити, і виникне витік газу;
– забороняється самовільно переносити та ремонтувати газові прилади;
– забороняється користуватися газовими приладами особам, які не пройшли
інструктаж у газовому господарстві з
правил безпеки, особам у нетверезому
стані та дітям дошкільного віку;
– не слід використовувати газові
плити для обігріву приміщення.

Ліцензія Міністерства освіти
і науки України серія АБ №175873

Професійнотехнічне
училище № 14
запрошує на навчання випускників 9
та 11 класів, а також молодь віком до 26
років, в тому числі випускників університетів, технікумів,
коледжів інших
навчальних закладів для здобуття
робітничих професій:
- тракторист-машиніст с/г виробництва кат. «А» і «В»; електрозварник ручного
зварювання; водій автотранспортних
засобів;
- муляр; штукатур; лицювальникплиточник;
- штукатур; столяр будівельний;
- слюсар з ремонту автомобілів, електрозварник ручного зварювання;
- оператор комп'ютерного набору; секретар керівника.
Учні забезпечються безкоштовним
гуртожитком, їм виплачується стипендія в розмірі 250 грн.
Вступники подають такі документи:
Заяву про вступ до училища
Документ про освіту
Медичну довідку Ф-086-у
6 фотокарток 3x4
Копію паспорта (свідоцтва про народження ) – 2 екз.
Документи , що дають право на пільги.
Копію ідентифікаційного коду – 2 екз.
Довідку з місця проживання та про
склад сім'ї
Адреса училища: вул. Індустріальна,
5. м. Городище, Черкаська обл., 19501.
Тел. (234) 2-43-05, 2-24-76, 2-24-55. Е-mаіl:
рtu14@ukr.net.

Графік вивезення сухого сміття з приватного сектора (з 10 години) Увага! Увага!!!
Дата
3 вересня 2011 р.
4 вересня 2011 р.
10 вересня 2011 р.
11 вересня 2011 р.
17 вересня 2011 р.
18 вересня 2011 р.

Назва вулиць
Кірова, Пушкіна, Некрасова, О.Українського, Коцюбинського, Желябова, Куйбишева, Енгельса,
Карла Маркса, Крупської, Р. Люксембург, Магазин «Продукти», Г.Чорнобиля
Пархоменка, Карбишева, Черняхівського, Артема, Довженка, Мічуріна, Постишева, Тургенєва, Котовського,
пров.Садовий, Шевченка, Грушевського
Петровського, Доватора, пров. Гетьманський, вул.Гетьманська, Трудова, Горького, Короленка, Водоп'янова,
Гамарніка, Ватутіна, Вільямса, Чапаєва
Комарова, Тельмана, пров. Тельмана, П.Орлика, Челюскіна Фізкультурна, 8 Березня, Маресьєва,
Театральна, Боженка, Індустріальна, Маяковського, Г. Чорнобиля
1-Травня, Павлова, Матросова, Чкалова, Островського, Макаренка, Семашка, Громова, Жуковського,
Ломоносова, Корольова, М.Артеменка (Ордженікідзе), пров. Корольова
Толстого, Радянська, Партизанська, О. Кошового, Ворошилова, Свердлова, Г.Хасана, пров.Київський,
С.Разіна, Шмідта, Лисенка, Галана, Гулака-Артемовського, Франка, Нова

Приватні оголошення
ПРИМІЩЕННЯ
КУПЛЮ
контейнер у м.Городище, з місцем на
Базарній площі, можливо з товаром. Т. 0 (67)
988-15-06.
ПРОДАМ
магазин у м.Городище (р-н залізн..вокзалу),
заг. пл. 30 м.кв. Т. 0 (67) 473-51-58.
ЗДАМ
приміщення у м.Городище (центр, біля
ринку), торгова площа 60 м.кв. + 40 м.кв.
підсобка. Т. 2-40-70, 0 (67) 283-08-24.
в оренду металічні ліса 9 м/п, висота 4 м,
ширина 2 м. Т. 2-11-01, 0 (98) 520-30-33.
БУДИНКИ
ПРОДАМ
ТЕРМІНОВО недобудований будинок,
вул.Петровського,43, заг. пл. 92 м.кв., стіни
поштукатурено, електрика, сарай 35 м.кв., зем.
діл. 9 сот., вул.газ.. Т. 0 (66) 327-28-85, 0 (66)
180-52-74, 0 (66) 547-13-39.
ТЕРМІНОВО будинок, (р-н автовокзалу),
газифік., усі надв.спор., зем.діл. 8 сот. Т. 0 (96)
847-93-62.
ТЕРМІНОВО будинок, (центр), євроремонт,
заг. пл. 100 м.кв., усі зручн., усі нові надв. спор.,
гараж на 2 машини, зем. діл. 9 сот. + город 6 сот.
60000 у.о. Т. 2-45-94, 0 (93) 567-83-44, 0 (99)
256-43-93, 0 (97) 985-37-83.
ТЕРМІНОВО будинок, вул.Кожедуба, усі
зручн., усі надв.спор., зем.діл. 15 сот. Т. 2-37-14,
0 (96) 899-33-30.
ТЕРМІНОВО будинок у с.В'язівок,
вул.Перемоги, 16 (центр), усі зручн., газифік., усі
надв.спор., зем.діл. 50 сот., огород до
р.Вільшанка. Т. 0 (97) 088-10-02, 0 (96) 233-4928.
недобудований будинок, заг.пл.92 кв.м.,
цегляний, зем.діл. 8 сот. з садом. Т. 0 (96) 26575-33, 0 (66) 547-13-39.
недобудований будинок, вул.Радянська,39.
5000 у.о. Т. 2-46-24, 0 (67) 594-75-73.
частина будинку, вул.Слов'янська, 8/1. Т. 222-90, 0 (67) 707-82-68.
частина будинку (квартира в
одноповерховому 3-квартирному будинку), усі
зручн., заг.пл. 106 кв.м., двір упорядкований,
сучасна огорожа, гараж, погріб, літня кухня,
свердловина, бесідка, садок. АБО ОБМІН на
квартиру в центрі міста. Т. 0 (97) 908-22-12, 0
(93) 591-05-12.
будинок, (р-н залізн. вокзалу), газиф, усі
надв. спор., зем. діл. 50 сот. Т. 2-10-66, 0 (98)
223-69-01.
будинок (старий), пров.Вільямса,3, 7х9, усі
надв. спор., газ. - до буд., приватиз. зем. діл. 11
сот.; поряд автобусна зупинка, магазин. Т. 2-0076 (після 18.00).
будинок, вул.Водоп'янова, 4, усі зручн.,
газифік., усі надв.спор., огород 15 сот. Т. 2-33-83,
0 (96) 353-19-94.
будинок, вул.Галана, газиф., усі надв. спор.,
зем. діл. 6 сот. Т. 0 (93) 982-53-80.
будинок, вул.Короленка,39 (р-н залізн.
вокзалу), газиф., усі надв. спор. Т. 0 (96) 375-6366.
будинок, вул.Котовського,22 (центр), усі

електродвигун, 7,5 кВт, 1500 об. Т. 0 (98)
520-30-33.
кришки пічки обігрівника кабіни ГАЗ52-53.
10 грн. Т. 0 (93) 707-60-63.
зручн., газиф., усі надв. спор., зем. діл. 15 сот. Т.
корінний лист, б/к, Москвич-407 і 412. 70
2-11-80, 0 (93) 189-84-25, 0 (95) 766-13-85.
грн. Т. 0 (93) 707-60-63.
будинок, вул.О.Кошового, газиф., усі надв.
корінний лист № 1 ГАЗ-51-52, передній. 100
спор., тел., зем. діл. 24 сот. 15000 у.о. Т. 2-40-19, грн. Т. 0 (93) 707-60-63.
0 (67) 452-48-64, 0 (93) 553-03-31.
лист задньої ресори ГАЗ 51, 52. 3
будинок, вул.Нова,7 (центр), обкл. плиткою, шт.,корінний
120 грн./шт. Т. 0 (93) 707-60-63.
газ, парове опал., усі надв. спор., погріб під
коробка
відбору
потужності з насосом в
будинком, зем. діл. 16 сот. Т. 0 (96) 371-91-78.
б/к. 200 грн. Т. 0 (93) 707-60-63.
будинок у м.Городище, вул.Тельмана,20, усі зборі,
ККП-ГАЗ-51 після капремонту. 500 грн. Т. 0
надв. спор., зем. діл. 15 сот. Т. 0 (234) 2-19-12
(93) 707-60-63.
(після 21.00), 0 (96) 354-16-03.
лист
№ 2 передньої ресори ГАЗ-51, 52, нові,
будинок, вул.1Травня,45 (центр), газ - до
2 шт. 80 грн./шт. Т. 0 (93) 707-60-63.
будинку, зем. діл. 20 сот. Т. 2-19-37, 0 (96) 695серьга ГАЗ-51, б/к. 20 грн. Т. 0 (93) 707-6099-21.
63.
будинок, вул.1Травня,242, усі надв. спор.,
радіатор маслений ЗІЛ-130, б/к. 50 грн. Т. 0
зем. діл. 36 сот., вихід до берега р.Вільшанки.
(93) 707-60-63.
16000 у.о., торг. Т. 2-40-64, 0 (97) 227-64-63.
ресори
в зборі МОСКВИЧ-412, б/к. 100 грн.
будинок у м.Городище, вул.Чапаєва,12. Т. 0
Т. 0 (93) 707-60-63.
(234) 2-03-74, 0 (97) 204-64-57.
ричаг ручного тормоза ГАЗ-51-53, б/к, 2 шт.
будинок, вул.Чапаєва,37, 8х12, під залізом,
облиц. плиткою, 4 кімн., усі надв. спор., великий 30 грн./шт. Т. 0 (93) 707-60-63.
ричаг перемикання коробки передач ГАЗпідвал, крин., зем. діл. 20 сот., можл. підвести
51-52, б/к. 40 грн. Т. 0 (93) 707-60-63.
газ. Т. 2-04-45.
паливний
бак, 125 л, ЗІЛ-130В, б/к. 150 грн.
будинок, вул.Чапаєва,134, усі надв. спор.,
Т. 0 (93) 707-60-63.
зем. діл. 15 сот. Т. 2-19-37, 0 (96) 618-71-04.
продольна рульова тяга ГАЗ-51, б/к. 80
будинок, вул.Чапаєва,225, газ - до буд.,
грн. Т. 0 (93) 707-60-63.
погріб, криниця. Т. 2-40-70, 0 (67) 283-08-24.
підресорники
ГАЗ-53, б/к, 2 шт. 100 грн./шт.
КВАРТИРИ
Т. 0 (93) 707-60-63.
ПРОДАМ
ТЕХНІКА
ТЕРМІНОВО квартира 1-кімн., 5 пов. 5ПРОДАМ
пов.буд., у м.Городище (центр). 8000 у.о. (торг).
телевізор «Patriot», б/к (майже новий), відм.
Т. 0 (96) 311-37-07, 0 (63) 026-20-81.
квартира 3-кімн., усі зручн., ліч. на всі види стан. 1000 грн. Т. 0 (97) 662-05-76.
ОБЛАДНАННЯ
послуг. Т. 2-22-42, 0 (96) 265-75-33.
ПРОДАМ
ТРАНСПОРТ
верстат деревообробний. Т. 0 (67) 759-24-12.
КУПЛЮ
верстат, 3-х функціональний, заводський, у
мотоцикли довоєнні, воєнні, післявоєнні.
відм.стані. Т. Т. 0 (93) 416-41-25.
Т. 0 (67) 759-24-12, 0 (50) 139-82-86.
пральна
машинка «Вятка», старого випуску,
ПРОДАМ
в користуванні не була, в добр.стані. 400 грн. Т.
велосипед дитячий, від 3 до 7 років, б/к, у
добр.стані. Т. 0 (67) 316-51-98, 0 (96) 363-96-78. 2-23-89.
теплогенератор ТГ, 1,5 на пічному та
ВАЗ 2106, 86 р.в., на ходу. Т. 0(97) 638 95 53.
дизельному паливі. Т. 0 (67) 759-24-12.
ВАЗ 2110, 06 р.в., рос.збірка, 1,6і, 16-клап.,
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
5-ст.КПП, 86000 км пробіг, гідропідсилювач, ЦЗ,
ПРОДАМ
2-стор.сигнал., ел.стікло, автомагнітола МР3,
брус, 130х70, 150х50. Т. 0 (50) 946-54-76.
USB, нова гума. Т. 0 (63) 930-86-65.
вікно пластикове, 1,50х0,60 м, глухе,
PONTIАK (довоєнне американське авто), 36
однокамерне. 300 грн. Т. 2-40-64, 0 (97) 227-64р.в. Т. 0 (67) 759-24-12.
63.
трактор Т-40 АМ, 88 р.в., передній ведучий
вікно дерев'яне, 1,66х1,21 м, з луткою, глухе.
міст, плуг, причіп. 28000 грн. Т. 0 (98) 514-48-50.
300 грн. Т. 2-40-64, 0 (97) 227-64-63.
трактор МТЗ-80, 89 р.в., культиватор, плуг,
вікна соснові, засклені, б/к, 4 шт. Т. 0 (97)
полупричіп. Т. 0 (96) 246-14-65, 0 (96) 118-61-06.
278-26-02, 0 (93) 486-05-99.
ЗАПЧАСТИНИ
євробатареї.
Т. 0 (97) 508-55-79, 0 (63) 566ПРОДАМ
27-74.
кузов до Славути, 07 р.в. – на запчастини.
євроцегла. Т. 0 (97) 508-55-79, 0 (63) 566-27Т. 0 (67) 336-33-83.
74.
трактор ЮМЗ-6Л – на запчастини. Т. 0 (98)
плити перекриття, пустотілі, 5,85х0,8, 29
438-45-98 (після 18.00).
шт.; 5,85х1,20, 3 шт., б/к. Т. 0 (67) 499-58-08.
гідровакуумний підсилювач тормо зів ГАЗцегла вогнетривка, біла. Т. 0 (97) 508-55-79,
53 в зборі. 100 грн. Т. 0 (93) 707-60-63.
0 (63) 566-27-74.
глушники ГАЗ-51, 52, б/к. 100 грн. Т. 0 (93)
цегла, б/к. Т. 0 (67) 499-58-08.
707-60-63.
цегла, нова, 500 шт. Т. 2-22-42, 0 (96) 265-75задній міст ГАЗ-53 після капремонту. 1000
33.
грн. Т. 0 (93) 707-60-63.
шифер, 8-хвильовий, новий, 14 шт. Т. 2-22заливна горловина до паливного бака
42, 0 (96) 265-75-33.
ГАЗ-51-53, б/к. 20 грн. Т. 0 (93) 707-60-63.
швелер № 16, 2шт.-6 м. Т. 0 (50) 946-54-76.
двигун ГАЗ-52. 800 грн. Т. 0 (93) 707-60-63.

ШКІЛЬНИЙ ЯРМАРОК
В МАГАЗИНІ
«ЕДЕМ»
ДО 31 СЕРПНЯ
ДІЮТЬ ЗНИЖКИ
НА ШКІЛЬНІ ТОВАРИ
МЕБЛІ
ПРОДАМ
м'яка частина «Жаклін» (диван + 2 крісла),
кофейний колір, легка, б/к, відм. стан. 8000 грн.,
торг. Т. 0 (67) 581-74-25.
РІЗНЕ
КУПЛЮ
колеса до дитячої коляски на гумовому ходу.
Т. 0 (98) 460-39-63.
ПРОДАМ
ТЕРМІНОВО коляска дитяча, зим.-літн.,
салатова, повністю укомплект. на
амортизаторах. Т. 0 (234) 2-41-63, 0 (98) 533-0628 (з 10.00 до 19.00).
медогінка. Т. 0 (97) 861-54-23.
коляска дитяча, літня. Т. 0 (97) 508-55-79, 0
(63) 566-27-74.
коляска дитяча «Adamex Galaxy», зим. літн.,
салатова, повний комплект, сучасна. Т. 0 (97)
508-55-79, 0 (63) 566-27-74.
мисливська рушниця, двостволка, куркова,
16 калібр, модель БМ (Тула), в добр.стані. 1500
грн.; сейф, зроблений на совість. 500 грн. Т. 0
(97) 122-52-90.
мобільна пасіка. Т. 0 (98) 761-17-21.
накувальня. Т. 0 (97) 497-52-94.
саджанці полуниці, сорти Гігантела і
рання. Т. 0 (63) 177-33-97.
сіно берегове. Т. 0 (98) 438-45-98.
сукня весільна, 44-46 р. 800 грн., торг. Т. 0
(67) 581-74-25.
риштовка металева, висота 4 м, ширина 2
м, довжина 9 м. АБО ЗДАМ в оренду. Т. 0 (98)
520-30-33.
цистерна, 50 куб., підходить для зберігання
зернових. Т. 0 (67) 759-24-12.
РОБОТА
Потрібна хатня працівниця, з проживанням
(від 18 до 30 років). Т. 0 (67) 759-24-12, 0 (50)
139-82-86.
Потрібен доглядач за жінкою похилого віку,
для проживання з нею в приватному будинку
(м.Городище). Т. 0 (93) 690-90-52.
Потрібен майстер для виговлення
торговельного павільйону. Т. 0 (67) 509-8890.
На роботу потрібен торговий представник
(Звенигородка, Шпола, Городище), власн. а/м,
група товарів – електротовари. Т. 0 (63) 848-3430, 0 (472) 56-16-69.
ПОСЛУГИ
Оформлення фасадів та зовнішньої
р е к л а м и ; а е р о г р а ф і я ( р озма л ь о в к а і
фарбування автомобілів). Т. 0 (98) 505-53-14.
ТВАРИНИ
ПРОДАМ
кобила, орловський рисак, 12 років. Т. 0 (93)
160-42-29.
корова, червоно-ряба, 7 років, 5 отел. Т. 0
(63) 672-18-01.
корова, симентальська, 9 років, 7 отел. Т. 0
(63) 672-18-01.
коза, коричнева, без ріг, після 5 окоту,
спокійна. Т. 0 (98) 316-86-08.
кінь та віз з упряжжю. Т. 0 (97) 643-15-78.
нутрії дорослі самки і самці, молодняк. Т.
0(97) 638 95 53.
нутрії. Т. 2-28-51.
телиця, вік 18 місяців. Т. 0 (93) 160-42-29.
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КНИГА,
ЯКУ ДАВНО ЧЕКАЛИ

Однією з найбільш яскравих подій місцевого культурного життя стала поява книги "Городище: велика історія маленького міста". Її
автор – почесний громадянин Городища,
щирий патріот рідного краю, відомий журналіст, письменник і краєзнавець Володимир Чос.
Можна з упевненістю сказати, що це те
видання, на яке люди давно і терпляче чекали. Адже упродовж тривалого часу Городище
не мало власної друкованої біографії! Довкола виходили книги про Смілу, Канів, Чигирин,
Тальне, а про Городище – ні. Це при тому, що
місцева історія надзвичайно багата, колоритна, змістовна, з нашим краєм пов'язані імена
багатьох видатних людей. У путівниках містилися тільки скупі статистичні відомості, які не
відображали справжнє історичне багатство
Городища.
Можливо, в краєзнавців просто не вистачало сили духу осягнути такі значні історичні
обсяги. Відтак виростали цілі покоління,
відірвані від свого коріння. Ходили по вулицях
і не здогадувалися, які цікаві події тут відбувалися в минулому. Не дивно, що навіть на сайті
Верховної Ради зазначено, що дата заснування Городища – 1917 рік. Хоча згадки про наше
місто зустрічаються ще в документах XVI ст.,
Городище було нанесене на карту Боплана
1648 року!
Щоправда в радянські часи досліджувати
певні моменти історії було небажано з ідеологічних міркувань. Наприклад, офіційна пропа«Материнське горе», «Невгамовний
відчай», «Втрачена надія», «Чергова поразка в
боротьбі за сина»… Яку ще назву можна придумати тим почуттям, які супроводжували
мене останній рік? У нас звичайна, нормальна, середньостатистична українська сім'я. Але
останнім часом наша сім'я змінила статистичну графу і потрапила до міліонного переліку
сімей, яких спіткало горе через алкоголь та
наркотики.
Все розпочалося традиційно. З розмов з
іншими батьками я зрозуміла, що так буває
завжди. Моєму сину 23 роки. Коли моя мама
помітила у ньому тривожні зміни, вона зразу
ж звернула на це мою увагу. Але я з роздратуванням і навіть грубо заборонила говорити
недобре про мою дитину. Адже я знаю свого
сина, він не може робити нічого поганого.
Проте коли я сама почала помічати непритаманну йому поведінку та скляні очі, я зрозуміла, що мама намагалася вчасно попередити
мене про біду.
Що тепер робити, куди бігти, у кого шукати
допомоги? Як тепер відмовити його від отрути? Які слова підібрати, щоб він зрозумів, що
це повільний кінець його майбутнього? Що він
своєю загибеллю збагачує тих, хто безсовісно і
безжально збагачується на людському горі.
Адже ті, хто торгує наркотою ніколи не дадуть
її своїм дітям. А чужі діти – це непотріб, який
існує саме для того, щоб, витягуючи останню
копійку у згорьованих батьків, нести їм до
кишені. Як розтлумачити йому, що те примар-
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ганда зображувала поміщиків лише як пригноблювачів простого народу, тому непросто
було сказати, що місцева медицина й освіта
розвивалися саме завдяки поміщицям Єлизаветі Браницькій і Катерині Балашовій. Або що
найстаріша архітектурна пам'ятка Городища –
Михайлівська церква, побудована 1844 року
за гроші князя Михайла Воронцова. Що пам'ятник Тарасу Шевченку в парку цукрокомбінату городищани урочисто відкрили в дні
гітлерівської окупації... Та й ще на дуже багато
тем існувало негласне табу. Коли ж зникли
заборони – вже було втрачено багато документів і свідчень. Тому сьогодні досліджувати
місцеву історію – робота дуже складна. І
праця Володимира Чоса на цій ниві заслуговує
на найщирішу вдячність.
Назва книги надзвичайно влучна, адже
Городище – місто з великою історичною
долею. От всі перипетії місцевого життя автор
і взявся дослідити з найдавніших часів – і до
наших днів. В лаконічній, але досить об'ємній
формі все вмістилося у 300 сторінок. Книга
читається легко, на одному диханні, ніби пригодницький роман. Дуже вдалі назви
розділів: "Місце під сонцем", "Клондайк для
археологів", "Легендарні підземелля"... Вони
просто заманюють читача. У цьому видно
талант журналіста, який з самого заголовку, з
перших рядків прагне захопити читача. Виникає відчуття подорожі в минуле машиною
часу. Знайоме з дитинства місто, вулиці,
будинки наповнюються подіями давно мину-

лих літ. Багато уваги приділено подіям XIX ст.,
коли в місті зароджувалася промисловість, з'являлися школи, лікарні, бібліотеки...
Приємно, що ця книга перш за все краєзнавча. Наведені спогади більше семидесяти городищенських старожилів, які автор ретельно збирав, занотовував багато років. Це безцінні
свідчення продовоєнний період, життя в роки
окупації, про відбудову підприємств, про особливості місцевих ремесел, культурних традицій.
Так утверджується нерозривний зв'язок
поколінь. Також автор використав літописи,
рідкісні старовинні книги, архівні матеріали,
робив переклади з польських першоджерел. В
книзі надруковано близько 100 унікальних старовинних фотознімків. Автор зробив грандіозну
справу для рідного міста. Навіть описані події
останніх. 10-15 років викликають значну зацікавленість. Читачі дізнаються з якого часу городищани користуються природнім газом, Інтернетом, мобільним зв'язком... Це вже новітня історія. Навіть просто взявши в руки доволі важкий
том, розумієш, що це результат нелегкої, тривалої, клопіткої праці. Книга має прекрасне
поліграфічне виконання. Вона написана і видана
з великою любов'ю.
Від імені всіх городищан сердечно дякую
автору за цю титанічну роботу. Тепер всі ми
маємо літопис нашого життя. Книга на багато
років стане надійним помічником педагогам, студентам, вона піднімає авторитет міста, виховується любов до рідного краю. Книга миттєво
стала популярною, її обговорюють, діляться враженнями. Автор отримує багато схвальних
відгуків, вдячні читачі просять поставити автограф, діляться власними спогадами про пережите і сімейними переказами. Люди просять випустити додатковий тираж, або навіть зробити аудіоверсію книги. Отже, книга Володимира Чоса
виконала одне з важливих своїх завдань – пробудила в земляків цікавість до власної історії.
Василь БОНДАРЕНКО,
Заслужений працівник культури України.

не короткочасне звільнення від проблем відчайдушно намагаємося приховати цей
реального життя дуже швидко звільнить його сором і до часу робимо вигляд, що нічого не
від самого життя?
сталося. І навіть коли вже не в змозі терпіти це
горе, ми знаємо, що нам все одно ніхто не
допоможе... Що з нами? Чому ми безпорадно
мовчимо, кожен у своєму нещасті? Адже нас
сотні, тисячі, мільйони згорьованих батьків.
Невже ми кожен окремо будемо безпорадно
спостерігати як гинуть наші діти?
Можливо, ми самі у цьому винні, тому що
не навчили своїх дітей вічним духовним
цінностям, таким як доброта, чесність, любов
до ближнього, повага до старших. Можливо
Якось пізно ввечері у пошуках сина я вий- ми і самі не навчені цьому. Проте я напевне
шла на вулицю. Який це жах! Сотні юнаків знаю, що немає на світі нічого сильнішого, ніж
і дівчат з непевними рухами і очами молитва матері, і нічого надійнішого, ніж
покійників бродять по нашому місту у пошуках
чогось. Що вони шукають у такий час, у такому плече батька, який опирається на Боже Слово.
Я не вірю в те, що нічого не можна вдіяти! Я
стані і з пляшками у руках, я думаю,
не
вірю,
що громадська думка нічого не варта!
невідомо навіть їм самим. Батьки ж думають,
Я
не
вірю,
що коли батьки об'єднаються на
що їхні чада пішли безневинно
прогулятися. Ну що поганого у тому, що дити- захист своїх дітей, їх можна подолати. Я вірю,
на пішла на дискотеку, чи посидить трохи що вчасна духовна підтримка, щире співчуття,
у барі? Зараз молодь так проводить вільний мудра порада можуть змінити наше життя.
час. Адже це їхні діти, вони не можуть Усіх, хто вірить у те, в що вірю я і мої друзі, хто у
робити нічого поганого. І нехай ніхто навіть не відчаї і потребує підтримки, запрошую до
наважується підозрювати мою дитину у спілкування щоп'ятниці о 19 годині за адречомусь такому… Я і сама донедавна була сою: м.Городище, вул. 1 Травня 2/2 (навпроти
РайСТ).
такою матір'ю.
Р.S. За останній рік з моїм сином відбулиМи всі робимо вигляд, що не помічаємо, як
наша молодь пропадає від алкоголю та нарко- ся значні зміни. Ми разом подолали цю
тиків. Або не хочемо помічати, поки це не сто- страшну проблему. Проте, відтепер я
сується нас особисто. А коли стосується, то ми завжди буду на варті.
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ГОРОДИЩИНА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ

Про жителів району, які за значні трудові
досягнення були нагороджені орденами і
медалями, нещодавно розповіла газета ”Голос України” № 113. Одна з героїв великої
публікації – городищанка Ольга Гаркуша. Все
життя вона працювала на цукрокомбінаті,
була передовиком виробництва, нагороджена медаллю “За трудову відзнаку”, орденом
Трудового Червоного Прапора, удостоєна звання Заслужений працівник промисловості. А
ще Ольга Федорівна обиралася депутатом Верховної Ради УРСР.
30-літню апаратницю виробництва цукру
обрали до парламенту у 1971 році. В ті роки
Ольга Федорівна не знала вихідних, адже депутатська діяльність виконувалася у вільний від
основної роботи час. Раз на місяць у райвиконкомі здійснювала прийом громадян. В територію виборчого округу входили також кілька
сіл Смілянського і Черкаського районів, куди
теж щомісяця їздила. Зі своїми проблемами
люди приходили навіть на роботу чи додому.
Їздила у міністерства, щоб отримати кошти на
будівництво районної лікарні, витребувати
металоконструкції на зведення тваринницьких ферм… Водночас роботу на цукрокомбінаті виконувала бездоганно. У ті роки сесія
Верховної Ради тривала три дні. На харчуван-

ня депутатам видавали 30 карбованців. Персонального транспорту й охорони депутати не
мали. У них не було великих грошей, тому нікого не боялися. Сесія закінчувалася о шостій
вечора, а о першій ночі Ольга Гаркуша сідала
на потяг, щоб їхати додому. О п'ятій ранку була
в Городищі, і вже за годину заступала на зміну.
Сьогодні у Городищенському районі 900
осіб отримують пенсії за особливі заслуги
перед Україною. Переважна більшість, це
інваліди війни та учасники бойових дій. Проте,
значна частина заслужених пенсіонерів –
люди, нагороджені орденами за мирну працю. В районі проживають двоє осіб, нагороджених орденом Леніна, орденами Трудового
Червоного Прапора – 5, Трудової Слави – 8,
Знак Пошани – 12. Кілька орденоносців заробили свої нагороди ударною працею на шахтах Донбасу, а більшість були передовиками
сільського господарства і промислового
виробництва.
Газета ”Нова Доба” № 66 розповіла цікавий епізод часів Другої світової війни. Коли
почалися бойові дії, радянська авіація активно
бомбардували гітлерівські нафтогони в
Румунії. Звичайно такі рейди були дуже небезпечними, фашисти захищали свої паливні
ресурси: били із зеніток, піднімали на перехоплення винищувачі.

В одному з таких боїв був серйозно
пошкоджений бомбардувальник молодшого
лейтенанта Георгія Смирнова. В літака був пробитий основний паливний бак, пошкоджене
стерно висоти. Проте пілот в нерівному бою
продовжував маневрувати з одним двигуном і
відбивав атаки противника. Він вчинив неймовірне в цій критичній ситуації – збив ще один
ворожий винищувач, зміг перетнути лінію
фронту і успішно приземлив бойову машину
біля Городища. Георгій Смирнов й надалі мужньо боровся з противником. Але загинув під
час повітряного бою 31 жовтня 1941 року. Він
був представлений до звання Героя Радянського Союзу. Проте документи загубилися…
Кілька десятиліть його син, який живе у Севастополі, нині підполковник у відставці Геннадій
Смирнов вів пошуки. Врешті написав до Володимира Путіна, який тоді був президентом
Російської Федерації. Тоді й знайшлися
необхідні папери. Проте вже немає такого
звання – Герой Радянського Союзу. Відтак за
мужність і героїзм, проявлені в роки Другої
світової війни указом від 7 травня 2008 року
лейтенанту Георгію Смирнову було посмертно
присвоєне звання Героя Російської Федерації.
Володимир ЧОС
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Зам. №

АНЕКДОТИ
– Ви не уявляєте, як моя дружина любить поговорити. Коли вона була на пляжі, у неї загорів навіть язик!
J J J
Зустрічаються два приятеля.
Один на милицях.
– Що з тобою трапилось?
– В автомобільную аварію потрапив.
– Який жах! То ти тепер без милиць ходити не можеш?
– Хто його знає. Лікар каже, що
можу, а адвокат – що ні в якому разі.
J J J
Після появи мобільників
відпочити від дружини стало ще
важче.
J J J
Британскі вчені встановили,
що некрасиві жінки руйнують чоловічу печінку.
J J J
– Можна подумати, що в радянські часи тобі жилося краще?
– Краще: обутий, одягнений,
нагодований, не працював і цілий
день з друзями безтурботно тусовався …в дитячом садку!
J J J
Усі жінки мріють про чоловіків, які були б ніжними й чуйними коханцями. Але, на жаль,
ніжні й чуйні чоловіки вже мають
коханців.
J J J
Сумно… хочеться компанію...
Ну дуже хочеться компанію… Хорошу нафтову компанію.
J J J
"Життя після 50 тільки починається", – подумала жінка і попросила налити ще 50.
J J J
Українске весілля. П'яний наречений спить за столом, до нього
підходить товариш і каже:
–Миколо, прокинься, ти ж на
весіллі.
Наречений:
–Ик... На чиєму весіллі?
–Та на твоєму весіллі! Ти сьогодні одружився.
–Я одружився?! А хто вона?
–Та ми її толком і не бачили. Ти
з нею познайомився і через три дні
одружився.
–Як хоч її звати?
–Та ми не пам'ятаєм, чи Галя,
чи Поліна...
Наречений (хапаючись за голову):
–Чиполіно?!..

