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У період із 30 червня до 28 липня 
2011 року за сприяння та на призи 
Білоцерківського благодійного фон-
ду Костянтина Єфименка проходили 
територіальні спортивно-ігрові зма-
гання «Старти надій» на спортмай-
данчиках за місцем проживання. 
Одночасно на двадцяти май-

данчиках тренери та інструктори 
проводили для хлопчиків і дівча-
ток веселі естафети, спортивні та 

рухливі ігри: футбол, волейбол, 
баскетбол, піонербол. На кожному 
з них щодня проводили вільний 
час, займаючись активним відпо-
чинком, від 30 до 60 дітей віком від 
6 до 14 років. 
Особливою популярністю ко-

ристувалися естафети: дітвора із 
задоволенням брала участь у них, 
докладаючи неабияких зусиль за-
ради перемоги своєї команди. На 

кожного учасника очікував сюрп-
риз: щодня новий подарунок – чи 
то солодощі, чи шкільне приладдя, 
яке знадобиться зовсім скоро – на 
початку нового навчального року.

- «Старти надій» проводилися не 
вперше, - розповідає начальник 
відділу з питань фізкультури та 
спорту Білоцерківської міської 
ради В.Матвієць, - але так масш-
табно й організовано не вдавалося 

У червні 2011 року Білоцерків-
ським благодійним фондом Кос-
тянтина Єфименка було проведе-
но соціологічне дослідження на 
предмет виявлення зацікавленості 
населення у заняттях спортом. У 
ньому за квотними характерис-
тиками взяла участь одна тисяча 
респондентів, які проживають у 
різних мікрорайонах Білої Церкви.
Результати дослідження пока-

зали, що спортом у Білій Церкві в 
той чи інший спосіб займаються 
61,5% респондентів віком від 7 до 
60 років, 30,8% - не займаються вза-
галі, а 7,7% обрали варіант відповіді 
«важко відповісти».
Дослідження дало змогу з′ясувати, 

де саме займаються спортом біло-
церківці. 22,2% - на спортивних 
майданчиках, що біля житлових 
будинків, 26,7% обрали заняття в 
фітнес-клубах чи тренажерних за-
лах, 15,6% респондентів відвідують 
спортивні секції або гуртки. 
Опитавши людей, які не займа-

ються спортом, ми встановили 
причини, що стали на заваді сис-
тематичним фізичним наванта-
женням білоцерківців. Просимо 
читачів зробити висновки само-
стійно, звернувши увагу на те, що 
здебільшого на заняття спортом 
нашим жителям не вистачає віль-
ного часу і коштів. Але ж, даруйте, 
кошти й час на посиденьки з пивом 
є, особливо зараз, у літній час, та ще 
й зазвичай біля дитячих і спортив-
них майданчиків? 

жодного разу. Цьогорічні змагання 
відрізнялися від попередніх більш 
різноманітною спортивною про-
грамою та щедрими подарунками. 
За це ми вдячні Благодійному фонду 
Костянтина Єфименка, який взяв на 
себе всі витрати щодо організації 
активного літнього відпочинку для 
дітей, які майже все літо проводили 
на своїх спортивних чи ігрових май-
данчиках біля багатоповерхівок.

ВІДГУКИ
Дуже вдячна. Дітям подобається. 

Та ще й призи! Приємно, що про 
дітей піклуються. З нетерпінням 
будемо чекати наступного літа і 
нових «Стартів надій»!
А. Черненко, вул. Вернадського
Вважаю гарним проектом заді-

ювати дітей у літній період. Це 
згуртовує їх та виховує в них дис-
ципліну. Дякуємо.

Ю. Скуйбіда, Сквирське шосе
Все супер! Кожного дня чекаємо 

15:00 годин. Син постійно перепи-
тує про плани і нагадує про те, що 
потрібно йти всім на старти.

О. Шульга, вул. О.Гончара
Проект «Старти надій» дуже спо-

добався нашій сім’ї, адже наші діти 
з задоволенням та користю прово-
дять свій час.

Н. Бондаренко, вул. Щорса
Завдяки проекту діти активні. На 

мою думку, проект «Старти надій» 
слід проводити щомісячно, щоб 
діти займалися спортом.

Ю. Ткаченко, вул. Клінічна
Дуже вдало вибрано час для 

спортивних змагань. Організовано, 
цікаво, весело для дітей.

Г. Пастухова, 
вул. 50-річчя Перемоги

ШКІЛЬНА СПАРТАКІАДА – НА СТАРТІ!

У Білій Церкві працює 7 дитячо-
юнацьких  спортивних  шкіл 
(ДЮСШ), школа олімпійського 
резерву «Промінь» з велоспорту, 
понад 20 спортивних клубів та 
громадських любительських орга-
нізацій. У цих спортивних устано-
вах культивується 32 види спорту, 
серед яких плавання, баскетбол, 
футбол, волейбол, важка і легка 
атлетика, спортивна та художня 
гімнастика ,  кульова  стрільба , 
панкратіон, боротьба, бокс тощо. 
За останні 20 років в місті не за-
крилася жодна спортивна школа, 
але серйозно підходить до занять 
спортом лише кожна шоста дити-

на, а 5 із шести отримують фізичні 
навантаження лише на уроках 
фізичної культури.
Цього року до 1 вересня всі учні 

міста мають пройти обов’язковий 
медичний огляд і отримати від 
лікаря довідку, де чітко буде зазна-
чено, які навантаження на уроках 
фізкультури дозволені саме для цієї 
дитини. Серед батьків наших учнів 
уже склалася «добра» традиція: аби 
не мати зайвого клопоту, куплю до-
відку у лікаря і звільню дитину від 
уроків фізкультури.
На жаль, усі робимо вигляд, що 

нічого серйозного не відбуваєть-
ся, тому наші діти спокійно від-

сиджуються в інтернеті або біля 
телевізорів. Так, ніхто не б’є в на-
бат, хоча задуматися є над чим. І 
в першу чергу над тим, що спорт 
дисциплінує, загартовує, допомагає 
в навчанні, а головне - відшліфовує 
уміння тримати удар як на спорт-
майданчику, так і в житті. 
Отож 12 липня виконавчий ко-

мітет Білоцерківської міської ради 
затвердив Положення про Спарта-
кіаду серед школярів міста, яка про-
йде у 2011-2012 навчальному році 
з ініціативи та за підтримки Біло-
церківського благодійного фонду 
Костянтина Єфименка з таких 
видів спорту, як футбол, волейбол, 
баскетбол, легка атлетика, шахи, 
плавання, пішохідний туризм. 
Білоцерківський благодійний 

фонд Костянтина Єфименка забез-
печує учасників Спартакіади спор-
тивним інвентарем та формою, яка 
в кожної школи буде своя. Уже 1 ве-
ресня на урочистих лінійках пред-
ставники фонду передадуть м’ячі, 
сітки, футбольну, баскетбольну й 
волейбольну форми учням.
На 16 вересня заплановано уро-

чисте відкриття Спартакіади на 
стадіоні «Трудові резерви», у ході 
якого будуть відзначені найактив-
ніші учасники літнього проекту 
«Старти надій» і оголошені умови 
нових спортивних змагань.
Нехай поряд із міцними знання-

ми впевнено крокують спортивні 
перемоги! 

ЩО ЗАВАЖАЄ НАМ 
ЗАЙМАТИСЯ СПОРТОМ
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