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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

ІНВЕСТИЦІЇ, ДОРОГИ, РОЗВИТОК
МАСОВОГО ДИТЯЧОГО СПОРТУ…
Початок на стор. 1
Хочу окремо подякувати всім
учасникам зустрічі за плідну дискусію, я впевнений, що людина, яка
хоче щось зробити, шукає для цього
шляхи й можливості. Ми шукали їх
по-своєму, тому я всім дякую, шановні колеги, хто відкликнувся на мою
пропозицію і взяв участь в обговоренні актуальних для міста проблем.
А батькам, які повірили в секцію,
які водять на тренування своїх дітей (а я бачив, як горять у хлопчаків
і дівчаток очі, коли вони ступають
на лід), хочу сказати одне: сьогоднішні наполегливі тренування – це
добра підготовка дітей до майбутніх
життєвих випробувань.
- Нині в місцевих ЗМІ досить
гостро обговорюється проблема
наших доріг. Але якщо порівняти сьогодні дорожні артерії
Фастова, Києва, інших населених пунктів столичної області,
то Біла Церква десь все-таки
виграє у цьому питанні. А яка
перспектива щодо ремонту та
реконструкції доріг у 2013 році в
Білій Церкві?

Цієї зими переходів температури
через нуль було кілька десятків
разів, і синоптики вже давно не
згадають такої зими, як була цьогоріч. Тому бачимо стан дороги
Київ-Одеса, доріг у Києві, Фастові.
Так, звичайно, це невелика наша
радість, але в Білій Церкві дороги
сьогодні якісно відрізняються.
На сьогодні вже підготовлена
відповідна техніка, і, як тільки
дозволятиме погода, заплановані
на 2013 рік роботи щодо ремонту
дорожнього покриття будуть виконані.
А ось проблеми будівництва доріг варто обговорити детальніше.
Погодьтеся, маршрутна мережа
міста була сформована в 70-ті – 80ті роки, коли місто було не тою
Білою Церквою, якою є сьогодні.
Тоді ніхто не розумів, що можуть
бути машини, навантажені по 40
та 60 тонн і прокладатимуть свій
шлях прямісінько центром міста.
Дороги на це не розраховані, якої
б якості вони не були.
Тому на нараді за участю губернатора Анатолія Йосиповича

Присяжнюка та міського голови
Василя Петровича Савчука ми
обговорили глобальні питання.
Перше: змінити схему руху по місту Біла Церква, а також замовили
4 проекти: два з них - проекти
капітальної реконструкції моста
по вулиці Дружби й нового моста,
який переходить на вулицю Павличенко; проекти 2-х кільцевих
доріг: один - із вулиці Сухоярської
з реконструкцією залізничного
моста, інший – окружної дороги з
Володарки, минаючи проблемні
щодо інтенсивності руху великогабаритної автомобільної техніки
вулиці Колгоспну й Таращанську.
- Пане Костянтине, у фонд звернулася депутат міської ради
Тетяна Сербин, якій разом із
працівниками ліфтових служб і
УЖКГ довелося вирішувати питання відновлення роботи ліфтів
на Таращанському масиві. Якою
є Ваша думка з приводу цієї проблеми, адже в місті це не поодинокий випадок?
- Хтось захотів пожартувати
і, мабуть, посміятися з того, як

люди будуть підніматися сходами
на 7,8,9 поверхи, і заради забави
знищив комплектуючі деталі ліфтів у трьох під’їздах за адресою:
вул. Таращанська, 155. До мене
звернулася Тетяна Сергіївна Сербин,
яка пояснила, що в кожному під’їзді
живуть сім’ї з малолітніми дітьми,
є діти-інваліди, яких мами на руках зносили і виносили на високі
поверхи. Вони не могли у зв’язку з
цим тижнями відвідувати школу.
Мене це пройняло до глибини душі.
Місто створене для того, щоб усі
в ньому жили комфортно й затишно. І якщо хтось вважає, що можна
встановлювати свої дикі правила
гри, то я хочу сказати, що є люди,
які цього не дозволять. Звертаюся
до батьків: маємо серйозніше підходити до виховання своїх дітей,
аби подібного варварства в місті
більше не повторювалося.
Правління фонду прийняло рішення виплатити 25 тисяч гривень
тим людям, які допоможуть міліції
знайти винних, адже ці кривдники
мають понести заслужене покарання.

ЧЕРЕЗ СПІЛКУВАННЯ - ДО ДУШЕВНОЇ ГАРМОНІЇ
Що може бути приємнішим за щире
людське спілкування, адже його не
замінити телевізійними ток-шоу,
інтернет-виданнями чи навіть цікавими радіопередачами. Коли бачиш
очі співрозмовника, спостерігаєш за
його мімікою і жестами, коли
парує духмяний чай на столі й
тихо ллється бесіда, - тоді справді
відчуваєш душевну гармонію.

На згадку про День іменинника - колективне фото
членів клубу “Фенікс” разом із куратором Людмилою Мельник

Назар Залізницький
21 лютого в міському територіальному центрі відбулося чергове засідання клубу «Фенікс»
Академії пенсіонерів, створеного на базі Товариства інвалідів
«Фенікс». Незважаючи на зимову
погоду, поважний вік та специфіку
членів клубу (люди з особливими
потребами), атмосфера в залі панувала радісна, ба навіть святкова,
тому що для кожного з них така
зустріч є очікуваною і завжди незабутньою.
Та справжніми винуватцями
свята були ювіляри, котрим вручили особливі подарунки, головний
із них - виступ дуету подружжя
Чайок. Таїсія Вікторівна та Едуард
Андрійович спеціально завітали
поздоровити іменинників своїми
щирими побажаннями та чудовим
співом, який не залишив байдужим жодного з присутніх.
Крім того, під час засідання
проводився і перший етап конкурсу «Академія має таланти»,
шляхом голосування всі учасники визначали переможця, який
захищатиме честь клубу на фіналі заходу. Нелегко було серед
чотирьох гідних претендентів
обрати найкращого. Адже кожен
був по-своєму неперевершений.
Одні з них, володіючи прекрасним
голосом, виконували улюблені
пісні, інші декламували задушевні
вірші, до речі, й власного авторства. Загалом зробити вибір було
не просто, проте присутні одностайно віддали перевагу Ельвірі Ковалик, яка виконала пісню «Вальс,

Таїсія та Едуард Чайки
это все-таки вальс».
Ще одним сюрпризом для присутніх був конкурс загадок, де вже
абсолютно кожен міг виявити
свої інтелектуальні здібності та
отримати солодкий приз. А також
повеселили одне одного і самі
академісти-феніксівці, декламуючи власні гуморески.
Насамкінець, за традицією, - колективне фото на згадку про задушевні хвилини спілкування. Адже
хтось із великих сказав правильно:
«Коли закінчується спілкування,
починається ненормальність».
Сміливо можна сказати, що зустріч відбулася щира і душевна.
Кожен із присутніх виходив із зали
з усмішкою на обличчі, дякуючи
кураторам клубу Людмилі Мельник та Ніні Карпович за незабутні
хвилини позитиву й гармонії.

