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Любі жінки!
Прийміть найщиріші вітання зі
святом весни й краси - 8 Березня!
Здоров’я Вам, кохання, родинного
затишку й благополуччя, гарного
настрою і незламної віри в добро!
ЩИРО ВАШ
КОСТЯНТИН ЄФИМЕНКО

АНОНС
НАША ТВОРЧІСТЬ

Упродовж лютого кожен клуб
Упр
Академії
Акаде
пенсіонерів наполегливо
готувався
готув
до найважливішого в
цьому
цьом місяці заходу - фіналу творчого конкурсу «Академія має тал
ланти».
ан
Представники 31клубу в
о
ос
останні
т
дні зими - 27 і 28 лютого
– ззаповнили залe кінотеатру
ім
імені О. Довженка вщерть.
Конку
Конкурс відбувався у чотирьох ном
мі
мінаціях:
нац
«Вокал», «Кращий дует»,
«
«Кращий
К ра
ансамбль», «Художнє
читан
читання».

4-5 стор.
с

НОВИНИ СПОРТУ

ІНВЕСТИЦІЇ, ДОРОГИ,
РОЗВИТОК МАСОВОГО
ДИТЯЧОГО СПОРТУ…
Інтерв’ю Костянтина Єфименка - голови
фонду, - яке пропонуємо в цьому номері газети
«Білоцерківці», стосується актуальних проблем життєдіяльності Білої Церкви. Це дороги, інвестиції, перспективи розвитку міста,
масовий дитячий спорт тощо. Питання дійсно
непрості, але їх можна і треба вирішувати.
- Костянтине Олексійовичу, ми з
вами знаходимося на будівельному майданчику, де споруджується підприємство з виготовлення
медпрепаратів – завод «Біофарма». Коли має запуститися це підприємство і які його перспективи
розвитку на теренах міста?
- Так, досить активно в Білій
Церкві ведеться спорудження фармацевтичного заводу «Біофарма»,
і ми плануємо в грудні цього року
перерізати символічну стрічку,
тобто здати перший пусковий
комплекс підприємства. Завод
буде досить великий, передбачено ще дві черги будівництва. І
тому я, користуючись нагодою,
звертаюся до білоцерківської мо-

лоді, яка планує вступ до вишів: хто має бажання навчатися
на біологічному, медичному чи
фармакологічному факультетах, сміливо робіть такий вибір – високооплачувана, цікава робота в Білій
Церкві буде.
- У лютому Ви були ініціатором
зустрічі впливових і досить перспективних білоцерківських підприємців. Про що йшлося на цій
зустрічі, якщо не секрет?
- Інтриги ніякої немає. Справа в
тім, що Благодійний фонд опікується таким питанням, як створення
дитячо-юнацької спортивної школи «Білий Барс». Сьогодні вже є 120
хлопчиків у секції хокею і близько
100 дітей у віці від 3-х до 6-ти років,

які займаються фігурним катанням. Фонд утримує за свій рахунок
трьох тренерів цієї школи, заняття
в якій для дітей є безкоштовними.
Проте існує серйозна проблема:
сьогодні батьки не кожної дитини
можуть дозволити собі купити
ковзани, інше спорядження, щоб
син чи донька займалися цими
видами спорту. Тому я запросив
бізнесменів і звернувся до них із
проханням допомогти, але не коштами, а певними закупленими
речами. Причому я не вказував
адреси магазинів, не давав рахунків, які потрібно сплатити, я
просто просив допомогти хто чим
зможе.
І сьогодні я дякую людям, які вже
відгукнулися, я впевнений, що це
тільки перші ластівки. Спасибі
Івану Петровичу Шилову, Валерію
Павловичу Похитайлу, які перерахували по 10 і 5 тисяч гривень
відповідно (на ці кошти обладнано на Льодовій арені клас для
хореографїї); Віктору Петровичу
Яровому і Петру Сегійовичу Мегедю, які подарували по 5 пар
ковзанів.
Продовження на стор. 2

Це символічний приклад успадкованої, як-то кажуть, із молоком
матері, любові до спорту. І хоча перемога дісталася юним, але досить
вправним вихованцям спортшколи, гра волейболісток-ветеранів
була гідною, вартою компліментів,
уваги й захоплення!

7 стор.
ОГОЛОШЕННЯ
Із 7 до 31 березня 2013 року
родинне катання на Льодовій арені “Білий Барс” здійснюється без часових обмежень. Придбавши квиток на
1 годину, насолоджуватися
катанням на ковзанах можна буде упродовж дня. Бажаємо приємного відпочинку.
Адміністрація

