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Традиційно у другу суботу вересня відзначається свято всіх прихильників здорового способу життя, фізкультурників, спортсменів, ветеранів спорту – День фізичної культури і
спорту. За всіх часів саме здорові духом і тілом люди складали
опору суспільства, адже спорт не тільки дає здоров'я, він загартовує характер і волю.
Україна завжди славилась своїми спортивними талантами,
фізичне виховання – це здоров’я нації.
Отож, наше спільне завдання – залучати в спортивні зали,
на майданчики якнайбільше дітей, молоді, їх батьків, але найголовніше – створення для цього відповідних умов. Тому підтримка фізкультурно-спортивного руху, зміцнення матеріально-технічної бази спортивних закладів міста, облаштування
спортивних майданчиків – це одне із пріоритетних завдань
Снятинської міської ради.
Шановні спортсмени, тренери, працівники
організацій та установ фізичної культури
і спорту, вчителі фізичного виховання,
ветерани та шанувальники спорту!
Від щирого серця вітаю вас із з Днем фізичної культури
і спорту, святом здорових, цілеспрямованих людей! Прийміть найщиріші вітання з нагоди свята, яке стало святом
мільйонів уболівальників спорту, шанувальників здорового способу життя. Бажаю всім спортсменам, тренерам,
ветеранам спорту, вболівальникам і шанувальникам фізичного здоров’я і краси олімпійського довголіття, спортивних та життєвих перемог, плідної праці та успіхів у всіх
звершеннях. Нехай щастить усім, хто присвятив своє життя великій справі, яка символізує силу, велич духу і мужність, сприяє популяризації та розвиткові сфери фізичної
культури і спорту!
З повагою, міський голова
Анатолій ШУМКО.

Подяка

Родина Гнатчуків із с. Підвисоке висловлює щиру подяку директору художньо-меморіального музею Василя Касіяна Людмилі Бушовецькій та науковому працівнику музею Ярославу
Семелюку за організацію презентації виставки творів Сергія
Гнатчука.
Футбольний клуб «Кулачин» висловлює щиру подяку всім
депутатам міської ради та приватним підприємцям, які надали спонсорську допомогу на підтримку нашої команди. Нехай
Ваша доля буде світлою та щедрою, а ми у свою чергу постараємось, щоб наша гра приносила Вам та всім уболівальникам
лише задоволення.

ОГОЛОШЕННЯ!
Герої Небесної Сотні – загиблі Герої Революції Гідності в
Україні взимку 2013 – 2014 років. Вони пожертвували найдорожчим – своїм життям, щоб змінити хід новітньої історії України та дати їй шанс на світле майбутнє! Перед нами стоїть завдання – збереження пам’яті про Героїв Небесної Сотні, адже
допоки ми пам’ятаємо, допоки вони живуть.
У центральній частині Снятина розпочинається будівництво
пам’ятника Героям Небесної Сотні, яке має завершитись у жовтні цього року.
Виконавчий комітет Снятинської міської ради запрошує
підприємства,
організації,
підприємців, установи, всіх
небайдужих жителів міста
та району долучитись до
будівництва пам’ятника Героям Небесної Сотні переказавши кошти на рахунок в
УДКСУ у Снятинському районі 31558386246313 МФО
836014 Код 37953316.
Обов’язково
вказувати
призначення платежу: код
25020200 для будівництва
пам’ятника «Героям Небесної Сотні».
Хай живе у віках людська
пам’ять та слава загиблим
Героям Небесної Сотні!
Оргкомітет Снятинської
міської ради по
спорудженню пам’ятника
«Героям Небесної Сотні».

ТЕМА ТИЖНЯ

СПОРТ – ЦЕ ЖИТТЯ

Фізичні вправи можуть замінити безліч ліків,
але жодні ліки в світі не зможуть замінити
фізичних вправ.
А. Моссо

Всі ми знаємо, що рух – це життя. З моменту,
як народилася дитина, мама займається з нею
зарядкою та гімнастикою. Подорослішав, дитина
сама обирає, займатися їй спортом чи ні.
Добре, якщо батьки та дитина знайдуть
спільну мову в цьому питанні. Можливо,
саме ця дитина досягне великих успіхів
у спорті і прославить країну на весь світ.
Але, якщо людина не займається професійно спортом, все-таки кожен день
вона виконує якісь певні рухові дії: іде
пішки до школи, до роботи, підбігає до
автобуса або бігає за друзями на перерві.
Але все це невеличке навантаження.
Тому дуже корисно дітям і дорослим виконувати ранкову зарядку, бігати вранці
доріжками парку чи стадіону, виконувати вправи на розвиток таких якостей як
сила, гнучкість, спритність.
Спорт – це життя. Власне, це є 100% правда
– спорт сприяє продовженню людського життя,
укріплює здоров'я і взагалі дуже позитивно діє на
всіх нас.
Розвиток фізичної культури і спорту в Україні,
як і в кожній країні світу, обумовлений потребами
суспільства, рівнем соціально-економічного розвитку, станом освіти, науки, культури, традицій
та ін. Багато відомих українців прославили нашу

державу в різних видах спорту. На підтримку ініціативи фізкультурних і спортивних організацій та
об’єднань громадян згідно з Указом Президента
України «Про День фізкультури і спорту» професійний день фізкультурники святкують у другу суботу вересня щорічно, починаючи з 1994 року.
Перші свідчення про розвиток спортивного
життя на Снятинщині черпаємо з періодичної преси початку ХХ ст. У часописі «Учитель» (1907, ч.
10-11) автор статті «В справі фізичного виховання
шкільної молодіжи» Олекса Іванчук із с. Іллінці зазначав, що фізичне виховання «впроваджується
в програму шкільного виховання з … метою підносити здоровлє, виробляти силу мускулів, това-

риськість, відвагу». У 1920–1930-х рр. в Україні
діяли понад 60 різних спілок, товариств, організацій, більшу частину яких становила молодь. Вони
спрямовували свою діяльність на пробудження
національної свідомості. У
Східній Галичині було більше 30 молодіжних організацій, серед яких «Просвіта»,
«Січ», «Стрілець», «Сокіл»,
«Луг», «Каменярі» та ін.
Масового
поширення
набули гімнастичні вправи,
запровадженні в пожежногімнастичному
товаристві
«Січ». Місцеві осередки товариства брали участь у
Січових святах в Коломиї,
Станиславові, Снятині. 12
липня 1912 р. на шостому січовому святі у Снятині взяли
участь у показових гімнастичних вправах 80 січовиків
із с. Вовчківці. Подібні заходи
проходили і в інших селах
повіту, зокрема у Видинові,
Балинцях, Устю. Члени товариства виконували різноманітні спортивні і пожежно-гімнастичні вправи. Радикальний часопис
«Громадський голос» (№16, 20 квітня. 1910) ін-

формував, що в Снятині відбулися перші загальні
збори спортивно-культурних товариств, які відбулися 20 березня 1910 р., де з промовою виступав
В. Стефаник.
В даний час на території району функціонує
18 стадіонів, 19 футбольних полів та 5 площадок
із штучним покриттям для гри у міні-футбол. 14
спортивних майданчиків і спортивний комплекс
«Колос» у Снятині із залом 36 на 18 метрів та
багатофункціональний спортивний
майданчик у міському парку. На
Снятинщині працює 33 колективи
фізкультури. При ДСТ «Колос» діє
дитячо-юнацька спортивна школа
(директор М. Слободян), де є відділення волейболу, боксу, вільної боротьби та футболу. З 2005 р. з числа
сільських спортсменів підготовлено
8 майстрів спорту, 24 – кандидати
у майстри спорту та 23 спортсмени
першого розряду. Успішно виступає волейбольна команда дівчаток,
яку тренує Іван Дзендзя. У 2010 р.
вони стали чемпіонами області та
бронзовими призерами України серед студентів. Футбольна юнацька
команда у 2011–2012 рр. виборола
чемпіонське звання ЦР ДСТ «Колос» в турнірі
«Золотий колосок» (тренер В. Блясецький).
Отже, спорт на Снятинщині продовжує розвиватися. Від примітивних масових форм відпочинку беруть старт молоді сили, які дбають про
здоровий дух свого тіла і йдуть до чемпіонських
висот.
На фото: Снятинська футбольна команда.
1960-і рр.; Василь Тофан - майстер спорту
України, тренер; Іван Дзендзя - тренер
волейбольної команди тов. «Колос»
Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»
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ПОДАРУНКИ ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ МІСТА
У першу неділю вересня в Україні відзначається День підприємця. Свято встановлено Указом Президента № 1110/98
від 05.10.1998, щоб відзначити важливу
роль, яку відіграє цей сектор економіки
у формуванні нового економічного ладу,
розвитку демократії та громадянського суспільства. Правом
ведення підприємницької діяльності в Україні
має кожен громадянин.
Це закріплено нормами
Конституції країни. Крім
того, роботу підприємців
України регламентують
кілька законів. Це, зокрема, закон «Про підприємництво», закон «Про
підприємства», закон «Про господарські
товариства». Вони визначають головні
правові та економічні правила здійснення підприємницької діяльності. Кількість
людей, які по праву можуть відзначати це
свято, досить широке.
У переддень свята Дня підприємця України у залі засідань Снятинської
міської ради відбулась святкова зустріч

міського голови Анатолія Шумка з підприємцями міста. Під час зустрічі Анатолій
Богданович зазначив важливість підприємницької діяльності та привітав усіх підприємців міста зі святом, побажавши їм
та їхнім родинам добра, миру й достатку.
При цьому зазначив, що слово «мир» у
цьому переліку зараз
є
найважливішим.
У ході розмови мер
міста висловив своє
бачення
розвитку
міста та роль підприємницької діяльності
у ньому. При цьому
наголосив про великий вклад підприємців
у формування бюджету міста, який використовується для
становлення ошатного європейського
містечка. Подякував за взаєморозуміння
та співпрацю, вручивши нагородні листи
й пам’ятні подарунки від «Покутської кераміки».
Власна інформація.
Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»

Новини міста
Боротьба із тарганами
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Снятинщина готується до ІV районного Ф
фестивалю «Покутське яблуко»
5 вересня у залі засідань адмінбудинку Снятинської районної ради відбулось
засідання оргкомітету з метою підготовки ІV районного фестивалю «Покутське
яблуко», яке відбудеться 1 жовтня 2017
року.
Розпочав та вів засідання оргкомітету
голова районної ради Іван Угрин. У роботі першого робочого засідання фестивалю взяли участь заступник голови райдержадміністрації Ігор Гуцуляк, керуючий
справами виконавчого апарату районної
ради Петро Гнідан, заступник керуючого
справами виконавчого апарату районної ради Ігор Чиборак, депутат районної
ради Михайло Чиборак, секретар міської
ради Марія Орищук, представники відділу культури, управління освіти, ЗМІ.
Як повідомив голова районної ради
Іван Угрин, передуватимуть фестивалю
спортивні змагання між командами органів місцевого самоврядування з Республіка Польща, районної та обласної рад.
Дружній турнір пройде 30 вересня.
1 жовтня відбудеться самобутнє

фестивальне свято на честь подяки за
дари покутської осені, звеличення праці
наших талановитих садівників, які плекають яблуко – прекрасний і цілющий
для здоров’я фрукт. Традиційно, кожна
територіальна громада району творчо
презентує свою гостинність, де серед
розмаїтої покутської кухні у центрі будуть
страви, випічка та напої з використанням
яблук.
Обговорено виготовлення сувенірної
та друкованої продукції для учасників і
гостей фестивалю, а також організацію
виставки-ярмарки майстрів народної
творчості, місцевих пекарів та пасічників.
Як було вирішено членами оргкомітету, основною локацією проведення фестивалю стане територія міського парку,
де буде встановлена сцена. У день фестивалю відбудеться великий концерт з
участю аматорів художньої творчості.

МОЯ РОБОТА – МІЙ СЕНС ЖИТТЯ

– Чому саме обрали спортивний шлях у житті?
– Мабуть найбільшу роль у
цьому відіграли мої вчителі фізкультури та тренери Снятинської
ДЮСШ. Особливо завдячую першим тренерам Михайлу Миколайовичу Фрондзею, Івану Мирославовичу Ляшкевичу та заслуженому
тренеру України Яремі Миколайовичу Фрондзею. Саме вони прививали мені любов до спорту. Під час
занять я зміг відчути всю користь
занять спортом для загального
фізичного розвитку. Також важливу роль у моєму становленні
фізкультурника, під час навчання

ників Романа Мельничука, Сергія
Сухолиткого, Ніну та Ольгу Вериг,
Євгена Загарука. Всі вони досить
успішно виступали та захищали
честь школи та району на обласних змаганнях.
Після Стецеви була Снятинська ЗОШ №1 ім. В. Стефаника,
Снятинська гімназія, а з 2000 року
працюю вчителем у Снятинській
ЗОШ №2. Також працював тренером ДЮСШ «Колос», тренером ДЮСШ управління освіти,
шість років пропрацював головою
районної ради «Колос», де очолював сільський колектив. Дуже
приємно було працювати у такому колективі, де панує гармонія,
злагодженість та любов до спорту.
Велика заслуга у цьому заслуженого працівника культури Михайла
Юрійовича Касіяна і всіх тих, хто
найбільше долучився до розвитку
спорту в нашому місті та районі. У
той час майже в кожному селі були
спортивні школи, секції в яких займались як діти так і дорослі.

у Кам’янець-Подільському педінституті (зараз університет), відіграв заслужений тренер України,
кандидат у майстри спорту Василь
Олександрович.
– Ви виховуєте молоде покоління. Чи є серед Ваших вихованців відомі спортсмени?
– Моя робота – мій сенс життя.
Завжди намагався поєднувати фізичну культуру і спорт відколи працюю учителем. Спочатку працював вчителем у Стецівській ЗОШ.
У чудовому колективі, який працював у школі, було бажання, щоб
школа досягала великих успіхів у
спортивних змаганнях. За тринадцять років праці у Стецівській ЗОШ
вдалось виховати низку чемпіонів
області та призерів Всеукраїнських змагань. Серед них хочеться
згадати таких учнів-першорозряд-

Якщо порівнювати 70–80-ті роки
минулого століття і сучасність, то
у той час діти були значно здоровіші, витриваліші і, звичайно, здобували значно більше перемог.
– Снятинська ЗОШ №2 є однією з найкращих спортивних
шкіл району. Розкажіть про
основні свої здобутки та перемоги учнів.
– У Снятинській ЗОШ №2 працюю уже сімнадцять років. Окрім
мене фізкультуру викладає досить
молода та успішна вчителька Людмила Романівна Бордун. Завдяки
нашим спільним зусиллям та при
неабиякому бажанні дітей, Снятинська ЗОШ №2 є активною учасницею, призером та чемпіоном різноманітних районних та обласних
змагань. Значних успіхів наші учні
здобули в змаганнях з волейболу,

Роботи на льодовому майданчику

Цими днями на багатофункціональному спортивному
майданчику міста Снятин, який знаходиться у міському
парку, розпочались роботи по встановленню спеціального
покриття, яке дозволить проводити на майданчику різноманітні спортивні ігри з волейболу, баскетболу, тенісу, а взимку
облаштовувати льодовий майданчик для катання на ковзанах та проведення хокейних турнірів. Нагадаємо, що фінансування даних робіт проводиться за кошти з обласного
бюджету.

Встановлення тротуару

5 вересня розпочались роботи по встановленню тротуарної плитки поблизу церкви Чуда Архистратига Михаїла
УГКЦ м. Снятин. На даному етапі було здійснено демонтаж
старої плитки та підготовлено доріжку для викладання нової
тротуарної плитки. Дані роботи здійснюються працівниками
підрядної організації згідно Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2016–2020 роки.
Роботи по встановленню тротуарної плитки здійснюватимуться і поблизу Свято-Троїцького собору УПЦ КП. Дані
роботи повинні завершитись до храмового свята.
Власна інформація

За матеріалами Снятинської
районної ради

До Дня фізичної культури і спорту України
Напередодні Дня фізичної
культури і спорту України ми
поспілкувалися із вчителем фізичного виховання, тренером,
депутатом Снятинської міської
ради Романом Миколайовичем
Чепигою про обраний життєвий
шлях та участь у розвитку спорту в місті.

Під час чергового засідання виконавчого комітету Снятинської міської ради вирішувалось питання проведення
боротьби із тарганами, популяція яких збільшилась на території міського сміттєзвалища та поширились на приватні
господарства жителів вулиці Широка. Задля боротьби із тарганами працівники міської ради звернулись за допомогою
до санітарно-епідеміологічної станції м. Коломиї. 5 вересня
працівниками СЕС було здійснено хімічну обробку території
сміттєзвалища, прилеглої вулиці та окремих приватних господарств жителів вул. Широка. Як зазначила працівниця санепідеміологічної станції така процедура проводитиметься
у три етами, які повинні зупинити популяцію комах.
Відеосюжет дивіться на You Тube
каналі «Снятинська вежа»

вежа

баскетболу, легкої атлетики, футболу та ін. Також ми тісно співпрацюємо зі Снятинською ДЮСШ. Під
час занять кожна дитина прагне
показати себе якомога краще й потрапити в команду та виступити на
тих чи інших змаганнях.
Щодо особистих перемог, то
найбільше мені запам’ятався обласний конкурс «Учитель року –
1992», де я здобув перемогу серед вчителів фізичного виховання
нашої області. У таких конкурсах
участь приймають кращі вчителі
районів, тому тут можна багато
чому повчитися, а також поділити-л
б
ся своїм досвідом.
– Ви також є депутатомЦ
Снятинської міської ради тас
головою постійної комісії з пи-в
тань духовного відродження,п
освіти, культури, медицини,с
молодіжної політики та спор-з
ту. Розкажіть про підтримкур
міської ради спорту в Снятині.
– Як депутату міської ради менід
приходиться багато працювати.к
А в такого голови
міста, як Анатолій
Богданович Шумко
– не працювати неможливо, тому що
він сам творчо підходить до своєї роботи, а ми всі намагаємось підтримувати
такий темп роботи.
Досить часто міська рада організовує
спортивні змагання
участь в яких беруть
всі ті, кого об’єднує
любов до спорту, до
активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
Як депутат міської ради намагаюсь сприяти розвиткові фізичної культури і спорту
у місті. Зокрема міською радою
облаштовано спортивні площадки
поблизу шкіл, встановлено дитячі
майданчики на яких діти із задоволенням активно проводять свій
вільний час. І нам приємно бачити
щасливих діток, які не засиджуються дома, а завжди перебувають у русі, адже відомо, що рух –
це життя.
Також
часто
проводяться
мистецько-спортивні заходи на
стадіоні біля ДЮСШ серед населення міста. Такі заходи користуються великою популярністю в
снятинчан. Адже це і відпочинок,
і здоров’я, і спілкування, це наше
життя…
Інтерв’ювала
Ольга СЛОБОДЯН
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Уже традиційно, в перший день зо- Світ який зачаровує, відкриває багато
о
-лотокосої осені, в школах Снятина від- нового та цікавого, світ, який потрібно
булись урочистості з нагоди Дня Знань. пізнавати протягом всього життя. В цей
мЦьогоріч святкування розпочались зі день закінчилось безтурботнє дитинаспільної молитви у храмах міста. А далі, ство для сотні першачків снятинських
-вулицями міста крокували школярики, шкіл. Всі вони щасливі та сповнені мрій
,поспішаючи до своєї рідної школи та їх і сподівань ступили у казкову країну
,стурбовані батьки. Хтось вперше сяде Знань.
Не менш хвилюючим свято було й
-за парти, а для когось цей навчальний
для одинадцятикласників, для яких восурік видасться останнім.
Особливо хвилюючим цей день був таннє пролунав перший дзвоник, а поідля першокласників, адже для них від- переду чекає стежка у доросле життя.
.кривається новий незвіданий світ знань. Протягом цього навчального року вони,
и
йДо Дня пам’яті жертв фашизму
о
о
День пам’яті жертв фашизму — між- того часу. Загинула незліченна кількість
-народна дата, яка відзначається щоріч- людей через страшний задум Адольфа
-но, у другу неділю вересня, і присвячена Гітлера, який, за деякими даними, стражидесяткам мільйонів жертв фашизму.
дав на параною.
.
Друга світова війна, у яку було втягЦей день був визначений у 1962 році.
нуто 4/5 населення всього світу,
стала найбільш кровопролитною
в історії людства. З вини імперіалістів протягом шести років йшло
масове знищення людей у різних
районах земної кулі.
У збройні сили було мобілізовано понад 110 млн чоловік.
Багато десятків мільйонів було
вбито, отримало поранення, залишилося інвалідами. Втрати
цивільного населення склали
майже половину загальних втрат,
и
тоді як під час Першої світової війни — 5%.
Точно встановити кількість
йВибір припав на вересень, так як на цей загиблих військовослужбовців та цивільимісяць припадають дві пов’язані з Дру- них осіб з ряду країн надзвичайно важко,
-гою світовою війною дати — її початок (1 тому що в багатьох із них відсутні статис-вересня 1939 року) та її закінчення (2 ве- тичні дані втрат населення за період ві–ресня 1945 року). Це і стало одним із ви- йни в цілому або ці дані не відображають
значальних чинників установлення дня дійсного стану. Крім того, фашисти прагяжалоби в другу вересневу неділю. Фа- нули всіляко приховати свої злодіяння,
ашизм, немов страшна епідемія, пройшов а після війни їх ідеологічні адвокати на-усім світом, змітаючи за собою мільйони вмисно перекручували показники люд-ні в чому не винних людей. Ця трагедія і ських втрат окремих країн. Усе це стало
взараз живе в пам’яті людей, яким вдало- причиною значних розбіжностей в оцінці
,ся пережити ті страшні роки геноциду, а кількості загиблих. Найбільш авторитетні
етак само їх нащадкам, які знають про ці дослідження показують, що в роки Дружахливі події з розповідей їх попередни- гої світової війни загинуло більше 50 млн
аків і засобів масової інформації. Важко чоловік.
Нпередати словами весь біль і трагедію
Найбільші втрати населення — у дер-

одинадцятикласники, формуватимуть
свій вибір подальшої професії, готуватимуться до здачі ЗНО та назавжди попрощаються зі школою.
На урочистості в школи завітали
священнослужителі міста, представники районної та міської влади, депутати
обласної, районної та міської рад, діти,
учні, батьки та педагоги, які висловлювали щирі слова привітань та побажання всім причетним до свята. Уже
традиційно представники міської влади
вручили дітям кожної снятинської школи

учнівські стипендії за високі досягнення
у навчанні.
Звичайно ж, своїм виступом порадували першокласники, які продемонстрували свою готовність до навчання. Далі
всі вирушили на свій перший урок нового 2017-2018 навчального року. Для кожного першачка він був особливий, пізнавальний. Попереду ще багато нового та
незвіданого. Тож у добру путь!

Власна інформація

У ПАМ’ЯТІ НАВІКИ
жавах Європи. Тут загинуло близько 40
млн чоловік, тобто значно більше, ніж на
інших континентах, разом узятих. У роки
війни майже в усіх європейських країнах
на тривалий час погіршилися умови існування та розвитку народонаселення.
Половина людських втрат у Європі
припадає на СРСР. Вони склали понад
20 млн чоловік, значна частина з них
— цивільне населення, що загинуло в
гітлерівських таборах смерті, у результаті фашистських репресій, хвороб і голоду, від нальотів ворожої авіації. Втрати СРСР значно перевищують людські
втрати його західних союзників. Країна
втратила велику частину працездатного
та продуктивного населення, що володіла трудовим досвідом і професійною
підготовкою. Великі втрати Радянського
Союзу обумовлювалися, насамперед,
тим, що він прийняв на себе основний
удар гітлерівської Німеччини і тривалий
час один протистояв фашистському блоку в Європі. Вони пояснюються особливо
жорстокою політикою масового винищення радянських людей, яку проводив
агресор.
Ця війна нікого не залишила у виграші. Усі в ній втратили мирних жителів,
врожайні поля, мирне небо, сотні тисяч
молодих людей, які повинні були жити і
будувати майбутнє. Ідеологія нацизму
вигодувала своїх воїнів, але і сама ж знищила їх ідеєю піднесення власної нації.
Уже майже сімдесят років минуло з тих
пір, як цю безжальну нацистську машину таки вдалося зупинити в кривавому та

смертельному бою солдатам різних національностей і різних мов.
Міжнародний день пам’яті жертв фашизму відзначається щороку у всіх тих
країнах, які боролися за право жити в
світі. У цей день скасовуються всі розважальні святкування і заходи. І люди
мовчки йдуть до пам’ятників, меморіалів,
кладовищ і там згадують усіх загиблих і
знищених війною та фашистами. До речі,
жителі багатьох країн у цей день доглядають за безіменними, або давно не відвідуваними, братськими могилами.
Не секрет, що дуже велика кількість
людей так і залишилися безвісті зниклими. Саме тому занедбані могили можуть
бути останнім притулком і сусідського
сина, і власного родича. Ось чому до
них ставляться дбайливо, не забуваючи
зривати бур’яни і приносити свіжі квіти,
як невпинну подяку за можливість жити в
світі і спокійно засинати не під свист куль
і снарядів, а під спів цикад.
Геноциди, масові розстріли і криваві
розправи — усе це забрало життя багатьох людей, у тому числі і звичайних
мирних жителів, які присвятили себе
землі та вихованню дітей. Тепер же земля стала їм гідним саваном, а їхні діти й
онуки зберігають у пам’яті їх посмішки,
слова і любов.
Хвилина мовчання в цей день —
усього лише мала частина нашого вселенського «спасибі» усім тим, хто так і не
дожив до переможних криків і сліз радості…
За матеріалами інтернет видань
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Снятинське ВП інформує:

У ПОЛІ ЗОРУ ЗЛОДІЇВ ТЕЛЕФОННІ КАБЕЛЯ

Сьогодні ми не можемо уявити свого життя без телевізора, телефону, чи
інтернету… Проте є люди, які «викрадають» наші плани, у спосіб крадіжки кабелю, через який ми втрачаємо
зв’язок зі світом, відчуваєм незручності. Крадії кабелю крадуть ваші гроші,
гроші держави і надіючись залишитись
непокараними – наживаються на своїх
неправомірних діяннях.
Останнім часом досить популярними серед крадіїв є викрадення телефонного кабелю. А це тому, що викрадене можна здати до пункту прийому
металобрухту і викрадають його легкодоступним способом.
Тільки у поточному році зафіксовано безліч фактів викрадення кабелю
загального користування, так:
03.01.2017 в 11:20 год. поступило
відношення від начальника СЛД № 5
(м. Снятин) Вериги Василя Степановича, виявлено крадіжку з повітряної
лінії зв’язку, що в с. Любківці, 110-ти
метрів телефонного кабелю типу ТПП
100x2x0,4. Сума збитків становить
6359,98 грн.
05.01.2016 о 11:10 год. поступило
повідомлення по телефону від начальника СЛД № 5 (м. Снятин) Вериги
Василя Степановича, виявлено крадіжку з повітряної лінії зв'язку, що в с.
Устя, 198 м телефонного кабелю типу
ТППеп-50х2х0,4, а також пошкоджено 198 м кабелю типу ТПП 10х2х0.4,
Сума завданих збитків становить

7502,59 грн.
07.03.2017 о 17:27 год. на спецлінію 102 надійшло повідомлення від гр.
Р. про те, що біля школи невідомі особи вкрали оптоволоконний кабель. Виїздом СОГ на місце події встановлено,
що в період часу з 15:00 год. по 16:00
год. невідома особа, шляхом вільного
доступу, таємно викрала бухту з оптоволокновим кабелем довжиною 1700
м, яка знаходилась на вул. біля Тростянецької ЗОШ в с. Тростянець.
05.07.2017 р. о 08:20 год. поступило повідомлення по телефону від начальника СЛД № 5 (м. Снятин) Вериги
Василя Степановича про те, що між
населеними пунктами с. Олешків та с.
Тулуків викрали 290 метрів телефонного кабелю типу ТПП. Сума завданих
збитків встановлюється.
21.08.2017 о 10:20 в чергову частину Снятинського ВП поступило повідомлення по телефону від Начальника
СПД № 5 Вериги Василя Степановича
про те, що у с. Борщів невідома особа
викрала з телефонної лінії 160 метрів
телефонного кабелю типу ТПП - 20/2.
Внаслідок чого завдали збитків на
суму 2417,68 грн.
Деякі з вище поданих фактів крадіжок залишаються нерозкритими. Не
будьте байдужими помітивши крадіїв,
а можливо у вас наявна будь-яка інформація по даних фактах. Будемо
вдячні за співпрацю. Анонімність гарантуємо.

На Прикарпатті розпочалась
операція «Зброя»
З метою стабілізації оперативної
обстановки щодо незаконного обігу
зброї, боєприпасів та вибухівки на
території Прикарпаття з 6 вересня
по 6 жовтня 2017 року проводиться
оперативно-профілактична операція «Зброя».
Її завдання – виявлення та вилучення з незаконного обігу вогнепальної зброї, бойових припасів,
вибухових речовин, вибухових пристроїв, розкриття злочинів, скоєних
з використанням зброї, припинення
діяльності організованих груп та
злочинних організацій.
Нагадуємо, що відповідно до
статті 263 КК України (Незаконне
поводження зі зброєю, бойовими
припасами та вибуховими речовинами) особам, які незаконно збері-

гають зброю і вибухівку, загрожує
покарання у вигляді позбавлення
волі на строк від трьох до семи років.
Працівники поліції звертаються
до всіх мешканців міста Снятин та
Івано-Франківщини з проханням добровільно здати зброю та вибухівку,
які незаконно зберігаються в них.
Якщо у вас виникли питання або
ж ви володієте будь-якою корисною
інформацією, звертайтеся до працівників поліції або ж працівників
дозвільної системи за адресою м.
Снятин, майдан Січових Стрільців,
65 «а» або за телефоном 102.

Безвісти відсутні!
Розшукується гр. Коцаба Сергій
Юрійович, 1968 р. н., уродженець с.
Підгайчики, Коломийського р-ну, він
являється підопічним психоневрологічного інтернату, що в м. Снятин, по
вул. Горука, 23, який самовільно відлучився з інтернату 26.08.2017 року.
Його прикмети: зріст 160-165 см, вага
60-65 кг, коротка стрижка, волосся
русяве, очі сині. Розмовляє охоче,
мислення нормальне. Орієнтується в

просторі. Був одягенеий: темна куртка, темно-сині джинси, гумові шльопанці.
Якщо у вас виникли питання або ж
ви володієте будь-якою корисною інформацією, звертайтеся до працівників поліції або ж працівників дозвільної системи за адресою м. Снятин,
майдан Січових Стрільців, 65 «а», та
за телефоном 102.

ОРІЄНТУВАННЯ
05 вересня 2017 року, о 17 год.
00 хв., між населеними пунктами
с. Попельники, Снятинського району та с. Рибне, Косівського району
на полі між сільським садом с. Попельники та річкою Черемош виявлено невпізнаний оголений труп чоловічої статі без ознак насильницької
смерті.
ПРИКМЕТИ ЗАГИБЛОГО:
на вигляд загиблому 45-55 років,
зріст 170-175см., обличчя овальне,
волосся русяве з лобними залисинами, на нижніх та верхніх зубах наявні
золоті коронки.
БІЛЯ ЗАГИБЛОГО ВИЯВЛЕНО:
джинсові штани синього кольору
з розрізом на лівій штанці – 38 розміру, сорочка чорного кольору.

На підставі викладеного на встановлення особи невпізнаного трупа
прошу Вас орієнтувати підпорядкований Вам особовий склад, громадськість та інші сили поліції.
Відповідь незалежно від результату надсилати ініціатору розшуку на
адресу: 78300, м. Снятин, майдан
Січових Стрільців, 65, Івано-Франківської області.
Контактні телефони: 03476 (222-61) чергова частина; 0966595015
сектор кримінальної поліції.
Т.в.о. начальника
Снятинського ВП
Косівського ВП ГУ НП
в Івано-Франківській області
підполковник поліції І. М. Сокирка

вежа
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ДЕЩО ПРО ПРАВИЛА ВІРШУВАННЯ І ВІРШОВУ МОВУ
Багато людей захоплюється поезією:
одні люблять читати віршовані твори, зосереджують свою увагу на змісті висловлених
думок автора твору, задумуються над спрямуванням почуттів і художніх засобів та прийомів для повного розкриття ідейного змісту поезії; інші самі намагаються висловити
свої думки і почуття у заримованих рядках.
Віршування – це мистецтво писання віршів. Воно відоме ще з давніх часів, і цим
займалися тільки окремі люди, що мали
вроджене почуття ритмічності та вміння передати думки і почуття через художні образи, прийоми та засоби.
У східнослов’янських мовах (українській,
російській, білоруській), в англійській та інших наголос у словах рухомий, і в них розвинулось так зване силабо-тонічне віршування, засноване на закономірному чергуванні
наголошених і ненаголошених складів. Але
разом з тим розвивається тонічна система,
що спирається на рівномірність тільки наголошених складів, та вільний вірш (верлібр).
Отже, загальними властивостями віршованої мови є симетричність побудови
її, заснованої на чергуванні однотипних
елементів – складів, стоп, рядків, строф,
мотивованих змістом і синтаксисом пауз,
на посиленні звучання в кінці рядків римами, на більш емоційному забарвленні слів.
У вірші автор має можливість у більшій мірі
виявити емоційне забарвлення до зображуваних подій і явищ, глибше виявити почуття
і настрої. Тому найперше у віршах широко
використовується віршована мова, тобто
ритмічна.
Дехто з початківців намагається «вилити» з душі думки і почуття про якісь життєві
події чи явища у віршові рядки, не дотримуючись узаконених норм віршування, дозволяючи собі «вольності» у змішуванні стоп, у
строфічній будові, у довільності римування
тощо. А тому зміст цієї статті спрямований
на те, щоб допомогти усім, хто бажає писати вірші, засвоїти найважливіші правила віршованої мови та строфічної будови твору.
Отже, що таке вірш? Це художній
твір,мова якого підкорена певному ритмові
для надання їй більшої експресивності, милозвучності, емоційності й виразності. Для
вірша характерні: метрика, строфіка, фоніка тощо.
Таким чином ми підійшли до розгляду
головних особливостей віршованого твору.
Ритм. Це рівномірне чергування подій,
явищ, рухів, звуків у природі, житті тощо
(пори року, день-ніч, серцебиття, хід годинника, кування зозулі, у музиці і т. п.).
Віршований ритм створюється повторенням певної кількості складів у рядку і відповідним розміщенням наголошених складів, які чергуються з ненаголошеними. Усі
склади віршового рядка діляться на стопи.
Стопа – це група складів, до якої входять
один наголошений і один або два ненаголошені склади. В залежності від цього стопи
бувають двоскладові або трискладові. Кожна стопа має свою назву: двоскладові – це
хорей і ямб, трискладові – це дактиль, амфібрахій і анапест.
Розглянемо детальніше особливості
кожної стопи на прикладах уривків із віршів
відомих поетів.

Хорей
Тричі крига замерзала,
Тричі розтавала,
т
Тричі наймачку у Київ
б
Катря проводжала. (Т. Шевченко «Най-в
мичка»)
м
Розставивши наголоси на словах кожно-т
го рядка цієї строфи. У підсумку матимемон
4-стопний хорей.
з
Отже, хорей – це двоскладова стопа зг
наголосом на першому складі.
Ямб – це двоскладова стопа з наголосом на другому складі.
Реве та стогне Дніпр широкий,
Сердитий вітер завива,
Додолу верби гне високі,
Горами хвилю підійма. (Т. Шевченко
«Причинна»)
Уважні читачі помітили, що деякі хореїчні та ямбічні стопи не мають наголошених
складів. Так буває часто у віршових рядках,
що кожне слово має один наголос, а слова
бувають багатоскладові. Тому у двоскладових стопах іноді бувають допоміжні стопи,
які замінюють ямби та хореї. Допоміжна
стопа з двох ненаголошених складів називається пірихій, а з двох наголошених має
назву спондей. Мабуть, що в жодному віршіє
неможливо уникнути пірихію, а спондей зу-г
стрічається далеко рідше.
у
А тепер перейдемо до розгляду трискла-ї
дових стоп. Дикталь – це трискладова стопад
в якій наголос падає на перший склад, як уз
слові «дерево».
Розглянемо ритмічну схему таких відомих усім рядків.
Рученьки терпнуть, злипаються віченьки…
Боже, чи довго тягти?
З раннього ранку до пізньої ніченьки
Голкою денно верти (П. Грабовський
«Швачка»).
В другому і четвертому рядках стопи усічені (вкорочені). У першому і третьому всі
чотири стопи повні. Вірш написаний чотиристопним дактилем.
Амфібрахій – це трискладова стопа у
якій наголошений середній склад, як у слові
«ялинка». Розглядаємо цю стопу строфою
з вірша Павла Грабовського «До України».
Сиджу я в неволі та марю тихенько:
Чи знов тебе вбачу, Україно-ненько,
Чи знов рідну землю в сльозах поцілую,
Чи вік протиняюсь отут по Вілюю?
Ритмічна схема цих рядків чітка і прозора.
І остання трискладова стопа – анапест,
з наголосом на останньому складі. Яскраво
ілюструє цю стопу така строфа з вірша Івана Франка «Товаришам із тюрми»:
Обриваються звільна всі пута,
Що в’язали нас з давнім життєм,
З давніх брудів і думка розкута:
Ожиємо, брати, ожиєм.
Однією з ознак віршованих творів є їхня
строфічна будова. Строфа – це композиційне поєднання кількох віршових рядків,
певним чином заримованих, що становлять
відносно змістову і ритміко-синтаксичну цілість.

Продовження на стор. 7

«ЯК НЕ СТАТИ ЖИВИМ ТОВАРОМ?»
Однією з форм порушення прав людини в сучасному світі є торгівля людьми. На
жаль, це явище має місце і в Україні. Щороку тисячі наших співвітчизників потерпають
від торгівлі людьми. Цей вид злочину за кримінальними прибутками займає третє місце
у світі після нелегальної торгівлі зброєю та
наркотиками. Унаслідок економічної кризи,
значного дефіциту робочих місць на ринку
праці все більше українців виїжджають за
кордон з метою працевлаштування і потрапляють в тенета торгівців «живим товаром».
На передодні Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми, який припадає на 30
липня, Снятинським районним центром
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді проведено відеолекторій на тему «Як не
стати живим товаром?» Даний захід було
проведено для осіб, які перебувають на обліку в Районному центрі зайнятості. Особи зазначеної категорії не працюють або
мають тимчасові заробітки без укладення
офіційних договорів. Саме з метою підвищення рівня їх обізнаності щодо безпечної
міграції та працевлаштування проведено ін-

формаційно – роз’яснювальну бесіду щодо
протидії торгівлі людьми та продемонстровано навчальний фільм «Поїздка за кордон:
необхідна інформація».
Учасники заходу жваво обговорювали причини втягнення людей до сучасного
рабства, розповідали життєві історії. Також
учасників було поінформовано, як не стати
жертвою торгівлі людьми та про можливості
отримання безкоштовного консультування
та допомоги.
Не будьмо байдужими до себе, до близьких і оточуючих! Якщо ви самі потрапляли у
схожі ситуації чи знаєте про можливі протиправні дії щодо інших людей, звертайтесь
до БФ «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ» за
телефоном (0342) 75-30-61, до Департаменту соціальної політики за телефоном
(0342) 72-35-53 або телефонуйте на національну «гарячу лінію» з протидії торгівлі
людьми та консультування мігрантів 0 800
505 501 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів) та 527 (безкоштовно для абонентів
Київстар, МТС, Лайф).

Народний часопис
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Снятинська

Навички використання довідковопошукової системи
30 серпня у стінах Снятинської центральної бібліотеки для дітей відбувся бібліотечно-бібліографічний урок «Навички
використання довідково-пошукової системи». Під час уроку юні користувачі бібліотеки в ігровій формі удосконалювали свої
навички пошуку потрібної книги чи статті
за допомогою алфавітного, систематичного каталогів, а також систематичної та кра-

єзнавчої картотеки статей. Вивчали бібліографічний опис книги. Завдяки цьому уроку
учні матимуть цінні знання, які допоможуть
їм при навчанні у вищих навчальних закладах, де вони зможуть самостійно та легко
знайти джерело інформації, а також допо-

можуть у написанні рефератів, доповідей
та різного роду наукових робіт.
По завершенню бібліотечно-бібліографічного уроку користувачі бібліотеки разом
з бібліографом дитячої бібліотеки вирушили на екскурсію до музею імені Василя
Касіяна. Цього ж дня у музеї проходила
презентація художньої виставки з живопису, автором якої є Сергій Гнатчук родом
з Покуття, викладач косівського училища прикладного та декоративного
мистецтва. Діти були дуже зацікавлені,
а тому всі вирушили до літературно-меморіального музею Марка Черемшини,
відомого українського письменника та
громадського діяча. У музеї довідалися багато цікавого про життя письменника та побачили особисті речі, які належали Івану Семанюку. Це були книги
письменника, його фотографії, статті і
прижиттєві видання його творів, а також
рояль, який знаходиться у кабінеті Марка Черемшини. Діти сповнені новими
враженнями та захопленнями з радістю
ділилися своїми думками одні з одними.
Бібліотека запрошує усіх маленьких
жителів міста у казковий світ новинок на
сторінках газет та журналів, а також новинок у світі книг.
В. І. Чичул,
бібліограф ЦДБ

КАЗКОВИЙ ФРАНКОВИЙ ВЕРНІСАЖ

Книги - морська глибина:
Хто в них пірне аж до дна,
Той хоч і труду мав досить,
Дивнії перли виносить.
(«Строфи»)
26 серпня у бібліотеці-філії с. Завалля
проведено літературний вечір до 161-ої
річниці від Дня народження І. Я. Франка на
тему: «Національний геній» та відзначено
105 років з часу читання поеми «Мойсей»
(1912).
Народився Іван Якович Франко 27 серпня 1856 року у чарівному куточку Прикарпаття в селі Нагуєвичі. Батьківська кузня
стала для майбутнього письменника першою життєвою школою, а батькові розповіді про важке життя селян – першими незабутніми уроками. Від матері І. Я. Франко
поніс у життя переконання, що пісня і праця – «великі дві сили». У читальному залі
бібліотеки діє книжкова виставка «Шукай

краси, добра шукай!»
Відвідувачі книгозбірні дізналися про
історію написання поеми «Мойсей», де І.
Франко проводить паралелі між євреями,
які 40 років шукають землю обітованну, та
українцями, які протягом своєї історії не можуть сформувати незалежну державу. Поема «Мойсей» – це глибокий філософський
твір про майбутнє українського народу, про
взаємини вождя і народу в процесі наполегливого шукання «обітованої землі»,
про майбутні сили мас, здатних висунути зі
свого середовища в процесі революційного
руху поводирів, що приведуть до перемоги.
З дітьми завідуюча книгозбірнею с. Завалля провела «Казковий Франковий вернісаж». Малеча познайомилася з казками
Івана Франка, де діти співчували казковим
героям, переживали за них, відгадували
назви казок.

ВЕЛИЧ ФРАНКОВОГО СЛОВА

З нагоди 161-ої річниці від дня народження славетного українського письменника, поета, публіциста, перекладача, ученого, громадського і політичного діяча, 29
серпня у книгозбірні с. Вовчківці відбулась
презентація двох літературних видань:
Франківська енциклопедія: Т.1: А-Ж/ наук.
ред. і упорядник Є.Нахлік. Завідуюча книгозбірнею Оксана Ярославівна розповілапри7 сутнім, що у даній енциклопедії подаються
статті про
письменників, літературознавців,
фольклористів, мовознавців
– од зачинателів нової
української
літератури
до тих, хто
потрапив у
поле зору
І. Франка.
Також висвітлюються прижиттєві зв'язки І. Франка з ними, його
відгуки та роздуми про попередників і сучасників, а також спогади, дослідження та
висловлювання про І.Франка. Дане видання бібліотекарі рекомендують студентам,
вчителям-предметникам та широкому колу
користувачів.
Художній фотоальбом В.Пилип’юка
«Земле Франкова, вкклоняюсь тобі!» зацікавив юних користувачів книгосховища
своєю кольоровою гамою фотографій про
львівську землю, де жив і працював видатний Іван Франко. Даний фотоальбом

відкриває читачеві знайомі постаті, обриси
минувшини і сучасних новобудов, замки,
церкви, гори, пам’ятники видатним постатям. На світлинах автора ці всі картини стають такими зрозумілими і близькими, ніби
ти серед них народився і виріс, ніби віднайдені вони були художником не у природі, а
в уяві кожного з нас.
Великому Каменяру належить понад
п'ять тисяч творів, які ввійшли до золото-

го фонду не лише української, а й світової
літератури. Його твори завжди служили і
будуть служити всьому передовому людству в боротьбі проти імперіалізму, проти
гноблення і експлуатації людини, за мир,
демократію і братерство.
Завдання бібліотечних працівників – доносити до свідомості користувачів дорогий
скарб творчого доробку Великого Каменяра. Запрошуємо всіх бажаючих переглянути книжкову виставку, яка представлена
для читачів і приурочена дню народженню
І.Я.Франка.
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ДЕЩО ПРО ПРАВИЛА ВІРШУВАННЯ
І ВІРШОВУ МОВУ

Продовження. Початок на стор. 6
Слід пам’ятати, що особливості першої строфи (кількість рядків,
кількість складів у рядках і віршовий
розмір, схема римування рядків і характер рим тощо) переносяться на всі
наступні строфи даного твору.
Читаючи і аналізуючи вірші, які
друкувалися на сторінках районних
газет за минулі п’ять років, я, маючи великий досвід коректора, деякі
знання з літературно-редакторської
справи, спостерігаю, що цих вимог і
порад щодо компонування строфічної
будови віршового твору багато авторів
не дотримуються. Буває, що кількість
складів у рядках різна, змішані віршові
розміри, римування недолуге або й зовсім не осмислене.
Однією з важливих особливостей акустичного сприйняття поезії є її
рима.
Рима – це співзвуччя, звуковий повтор у віршах, здебільшого в кінці рядків. За складом рими бувають прості
(співзвучні окремі звуки: порода – свобода або цілі слова: думка – сумка) і
складені (співзвучні двоє чи більше
слів: колихати – коло хати).
За характером звучання рими бувають точні і неточні, бідні й багаті.
Приклад точної рими: заводи – води,
міра – звіра; неточної рими: осінній –
уста, вродлива – невгасима.
За місце наголосів у словах, що римуються, розрізняють такі рими:
Чоловічі – коли наголоси на останніх складах: село – було, невже – береже;
Жіночі – коли наголошені передостанні склади: дерева – королева;
Дикталічні – коли наголошені треті
від кінця слів склади: яснесенький –
малесенький;
Гіпердактилічні – коли наголошені
далі від кінця слів, ніж треті склади:
наказувала – не принаджувала.
Залежно від того, до якої частини
мови належать слова, що римуються, рими бувають одногрупні (хати –
палати) і різногрупні (хати – співати).
Одногрупні рими бувають іменникові

(криниця – водиця), прикметникові (лісовий – бойовий), дієслівні (вбиває –
карає, розвивається – сподівається).
У поетичних творах зустрічається і
внутрішня рима: в середині рядка.
Характер розташування рим у віршованій строфі і в цілому творі називається римуванням. Видів римування закінчень рядків є декілька:
Парне (або суміжне), коли перший
рядок римується з другим, а третій – з
четвертим. Графічно це виглядає так:
аабб;
Перехресне – перший рядок римується з третім, а другий – з четвертим
(абаб);
Кільцеве (або охоплююче), коли
римується перший рядок з четвертим,
а другий – з третім (абба);
Потрійне – рима охоплює три рядки, що стоять поруч (ааа);
Четверне – римуються чотири рядки підряд.
Вірш, ц якому всі рядки охоплює
одна рима, називається моноримам.
Слід пам’ятати, що характер розташування рим у строфі нітрохи не
впливає на ідейний зміст вірша чи на
його емоційне сприйняття. Та не другорядне значення має склад рим: чим
точніші рими, тим краще читач сприймає віршований твір.
Дуже важливу роль відіграють у
поетичному творі художні засоби мови
– тропи. Це слова і звороти, які автор
вживає не в прямому, а в образному,
переносному значенні. Вони збагачують мовлення, уяскравлюють його, виділяють потрібну рису, роблять мову
образою, емоційною. Цим автор чітко
виявляє до них (подій, явищ, предметів) своє ставлення, тобто дає їм власну оцінку.
Тропи бувають: а) прості: епітет,
порівняння; б) складні: метафори,
алегорія, метонімія, синекдоха, гіпербола, перифраз, іронія та ін.
Відомості про тропи дає шкільна
програма. Тому це не є новиною для
всіх, хто сідає до столу, щоб написати
вірш.
Іван АНДРУШКО
с. Джурів

Івано-Франківська обласна рада інформує
Напередодні нового навчального
року прикарпатські школи отримали 12
нових автобусів. Їх придбали в рамках
програми "Шкільний автобус" за кошти
освітньої субвенції з державного бюджету та кошти обласного бюджету на
загальну суму 18,76 мільйона гривень.
Нові автобуси спрямують у дев’ять
районів, дві міські ради та Нижньовербіжську об’єднану територіальну
громаду. Як відзначив голова обласної
ради Олександр Сич, розподіл транспортних засобів відбувався з уваги
на специфіку районів.
"Нам завжди бракувало шкільних
автобусів. Ситуація погіршилась після
того, як їх забрали в зону АТО. Тому
ці автобуси ми передаємо перш за
все тим районам, які залишились без
транспорту", - підкреслив Олександр
Сич і додав, що обласна рада спільно
з облдержадміністрацією надалі будуть шукати ресурси для придбання
нових шкільних автобусів.
Відзначимо, що наразі для підвезення дітей сільської місцевості використовуються 215 транспортних засобів.
В рамках Програми розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки
в частині відзначення ювілейних і
пам’ятних дат та з нагоди відзначення 75-ої річниці створення Української
повстанської армії обласна рада з
першого вересня розпочинає просвітницьку кампанію "Знай своїх Героїв".
На сіті-лайтах та біл-бордах у всіх районних центрах та містах обласного
значення будуть розміщені зображення Лицарів ОУН і УПА, які є уродженцями Прикарпаття та вели активну ді-

яльність на території області.
У проекті відзначені окружний провідник ОУН Буковини, Лицар Срібного Хреста Заслуги Василь Савчак
"Сталь", провідний член УВО та ОУН,
Лицар Золотого Хреста Бойової Заслуги ІІ класу Іван Бутковський "Гуцул", провідник ОУН Карпатського
краю, Лицар Золотого Хреста Заслуги
І класу та Бронзового Хреста Заслуги
Ярослав Мельник "Роберт", командир Станіславського ТВ-22 "Чорний
ліс", Лицар Золотого Хреста Бойової
Заслуги І класу та Золотого Хреста
Бойової Заслуги ІІ класу Василь Ан-

друсяк "Різун", надрайонний провідник ОУН Надвірнянщини, Лицар Срібного Хреста Бойової Заслуги І класу
та Бронзового Хреста Заслуги Петро
Мельник "Хмара", генерал безпеки
УПА, Лицар Золотого Хреста Заслуги
Микола Арсенич "Арсен".
Загалом на території області буде
розміщено близько трьох десятків зображень Лицарів ОУН і УПА.
Продам ГАЗ-69, кабріолет. Дорого.
Бус Рено-трафік, вантажний.
Т. 0969829115.
Потрібні жінки на роботу, домогосподарки. Т. 0969829115.
Куплю старовинні речі.
Т. 0969829115.

Народний часопис
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Голова міської ради, депутатський
корпус, члени виконкому, громадської ради
та працівники адмінапарату вітають з ювілеями Олега Панька та Івана Сухолиткого
з днями народження
Валентину Валовецьку, Василя Жураківського, Романа Маліновського, Григорія Іванійчука, Олександра Мошуна, Любов Ленькавську, Сергія Луцюка, Романа Романюка,
Зоряну Ружицьку, Вікторію Кіцул, Федора
Шинкарика, Марію Маценко, Романа Чорнокоза, Василя Ступарика, Івана Божа, Галину
Личук, Михайла Карпінського, Володимира
Позичайло, Галину Уляшкевич, Галину Мізерну, Тамару Міщенко, Ірину Маковійчук, Тетяну Томаш, Ольгу Сапріянчук, Івана Танюка,
Марію Гончарик, Анастасію Єлісеєву, Михайла Баглая, Мирослава Ніцовича, Миколу
Абрамюка, Олексія Стефаника, Галину Дороніну, Марію Михайлюк, Володимира Карого, Віктора Кушика, Катерину Шпичак, Лесю
Бабшинську, Володимира Держицького
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Схаменіться!
В найгіршу недолю народу
Без совісти і каяття!

Моральні покручі у владі,
Хіба державні ви мужі?!
Не місце вам в Верховній Раді,
Бо ви народові чужі!

Народ не бидло, олігархи,
Не дурень, а завжди творець.
То ви на ньому злісні пархи
Й невдовзі буде вам кінець.

Де совість ваша, депутати
З дипломами двома-трьома?
Народ прийшли ви обдирати,
Бо совісти давно нема!

Грошей мільярди, то не ваші –
То із народу грішний зиск.
Як буде повна гніву чаша,
То віддасте під зойк і писк.

Нема любови до Вкраїни –
Для вас лиш гроші то любов –
Таємні схеми корупційні –
З народу дерти знов і знов.

Бо крали їх ви у народу
Постійно і не один рік.
Ще вкрасти хочете свободу!
Не бути ж цьому і повік!

Ведете в прірву Україну
І до жебрацтва весь народ,
З держави робите руїну –
Не для збагачення й доброт…

Не роздирайте Україну –
Це ж ваша рідная земля –
З народом будьте вже єдині,
Як батько, мати й немовля!

Народ змете вас на майданах,
Як банду …ковича1 вже змів,
І будете ви у кайданах,
Хто руку підняти посмів

Хай звучать найщиріші вітання!
«З днем народження!» – скажуть усі.
Хай здійсняються всі побажання,
Буде радісно хай на душі.
Хай здоров’я не зрадить завчасно,
Мир і злагода будуть в сім’ї.
На душі хай весна буде ясна
Навіть в сірі, нахмарені дні.

вежа

Антон МАЛИНЯК
м. Снятин
Примітка: 1 банду Януковича

На волю, гідність і свободу,
Щоб завести у небуття –

НАРОД СКАЖЕ – ЯК ЗАВ’ЯЖЕ
Шановні колеги !
Дозвольте від щирого
серця привітати Вас
зі святом людської величі та краси —
Днем фізичної культури і спорту !
Бажаємо невичерпної енергії, нових
звершень, наснаги у фізичному гартуванні.
Зичимо високих здобутків та перемог
у змаганнях на славу нашої держави.
Нехай Ваш приклад буде поштовхом для
масового розвитку фізкультури і спорту,
взірцем для юних поколінь
З повагою,
Голова районної організації
ВФСТ «Колос»
Михайло Чиборак
Директор Снятинської
ДЮСШ «Колос»
Михайло Слободян

Шановні снятинчани
та жителі району!

Повідомляємо, що газету «Снятинська
вежа» можна передплатити у вашому
поштовому відділенні чи у листоноші з будьякого місяця. Передплатний індекс 61703.
Творімо історію разом

Врожай на горіхи – врожай хліба
на майбутній рік.
Великі і високі мурашині купи восени – на сувору зиму.
Бджоли восени щільно воском
заліплюють, залишаючи ледь помітний отвір – на
холодну
зиму;
залишають його
відкритим – до
теплої зими.
Багато
ягід
горобини – осінь
буде
дощова,
мало – суха.
Якщо під час
вечірнього доїння вим'я в корови
потверділо – наступного дня буде похолодання.
Бабине літо непогідне – осінь
суха.
Миші риють нори входом на південь – зима буде сувора.
Кроти носять у нори багато стерні й соломи – зима буде холодна.
Якщо в дощову ніч сова часто
пугикає – бути завтра добрій погоді.
Вересневий дощ, що почався
вранці, довго не йтиме.

Ранком чути запах сажі – надвечір збереться велика злива.
Якщо коло буряків багато сухої
гички – осінь буде тепла й суха.
Якщо осінь багата на гриби –
зима буде тепла.
Багато грибів
– мало хліба того
ж року.
Коли
гриби
вродять, тоді на
людей помір буває.
Добре
вродили
опеньки
– буде врожай
жита наступного
року.
Багато підпеньок восени – на сувору зиму.
Якщо в лісі мало грибів, а багато
жолудів – чекай суворої зими.
На купах гною вранці з'явилися
пасльони, які виросли за ніч, – у
день буде дощ.
Восени багато грибів – на неврожай.
З вершків дерев листя опало –
скоро зима.

Однак не вийде

Мері була одружена на чоловікові,
який “потерпав” на чоловічий шовінізм.
Вони обидва працювали цілий робочий
день, але чоловік ніколи їй не допомагав у хазяйстві. Він вважав, що домашні справи — це жіночий обов’язок!
Але одного вечора Мері повернулась додому з роботи й побачила, що
всі речі попрані, діти вимиті, а на столі
стоїть готова вечеря й ваза з квітами.
Вона була вражена, і їй відразу стало
цікаво, що трапилось.
Як виявилось, Чарлі, її чоловік,
прочитав у журналі допис про те, що
жінка буде схільнішою до інтиму, якщо
вона не буде втомленою від домашніх
справ. І це особливо важливо, якщо
жінка працює.
Наступного дня Мері не могла дочекатись подружок ув офісі, щоби про
все їм розповісти.
— Не може бути! — здивувались
вони.
— Так! — сказала Мері. — Він допоміг дітям із домашніми вправами,
склав чисту білизну й прибрав у домі.
Я насправді насолоджувалась увечері!
— Ну, і що потім? — з нетерпінням
цікавились її подружки.
— Це не спрацювало, — відповіла
Мері. — Чарлі надто зморився…

Страхіття

Студенти-медики сидять у квартирі, вчать латину вголос. Раптом дзвінок
у двері:
— (демонічним голосом) Диявола
викликали?
— (перелякано) Ні!
— Тоді з вас штраф за хибний виклик!

Сила духу

Психоаналітик: — Ви знаєте, колего, моя знайома боїться темряви.
Я намагався її переконати, що нічого
страшного там немає. Але вона навела свої аргументи — і тепер я боюся
темряви також…

ЧАЙНВОРД «ПСМ»

Пропоную чайнворд «ПСМ» («Пісні села Міжгір’я»). Слова позначені крапками в рядках з пісень в клітини записувати тільки в однині називного відмінку.
П
1. А під тим дубочком… лежав (с. 5).
2. В єдності – сила…, Боже, нам єдність
подай! (с. 6). 3. Попід гай зелененький
ходить … молоденький (с. 8). 4. «Добрий
вечір, Штефанова! А чи є твій … дома?»
(с. 8). 5. Прийшла хвилина, час йти до
бою мушу сповняти … (с. 11). 6. Ой не
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тішся, ляше, що по …, – то ваше (с. 28).
7. А був це чудовий … (с. 31). 8. І так дівчина пісню заспівала, А … відповідь їй
дав (с.46). 9. А ти їй дай такий … «Така
прекрасна майська ніч!» (с.47). 10. Очі
чорні, мов … Брови рівні, мов шнурочок
(с. 50). 11. … росте без коріння, Сонце
сходить без насіння (с. 58).
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С
1. Україна не загине, Поки … і небо
синє (с. 4). 2. А позаду – Сагайдачний,
що проміняв жінку на … та люльку, необачний (с. 10). 3. Скажи мені, буйний вітер, де козацька доля, де фортуна, де …,
де слава і воля» (с. 16). 4. І стан твій – високий, мов … – зігнеться, неначе дуга (с.
18). 5. Замість мали застеляти … рушник до престола (с.30). 6. Приснився той
… буланий (с. 34). 7. «Ой
лучче б я була, ой лучче б
я була … не знала» (с. 38).
8. Зроби місток через, щоб
добре ходити. (с. 39). 9. Човен по воді вихитується … в
дівчини випитується (с. 41).
10. А в мого двора нема ні
кола, Тільки стоїть один …
калини, Та й та не цвіла (с.
53). 11. Вже літа минають Я
… не знаю, Мамо моя, що
робить? ( с. 67).
М
1.
Там стоїть …
заплаканая (с. 5). 2. Чи ба-
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чиш, Карпати сумують, Дивлячись на …
синів? (с. 6). 3. Виплакала Марусенька
свої ясні … (с. 12). 4. … поведе нас – Замає гордо стяг (с. 19). 5. Таке то в нас
життя: … готові – Прощай моє дівча! (с.
19). 6. Під хмарами … стадами літали І
бурею битва гримала (с. 26). 7. Ще вернуться тії, стрільці січовії – задрожить
…, Варшава (с. 28). 8. Ти сумна на пероні стояла … коси твої колихав (с. 33).
9. Вже минув давно … з того часу, як
смереки шуміли в гаю (с. 34). 10. За свій
рідний …, за стрілецький звичай йдемо
в бій за свою перемогу (с. 34). 11. Несе
Галя воду, коромисло гнеться, А за нею
…, як барвінок в’ється (с. 48). 12. А вже з
тої криниченьки … воду п’ють, А вже мою
дівчиноньку, До шлюбу ведуть (с.58). 13.
Зрубав ти калину гілляву-гілляву, Зрадив
ти дівчину, зрадив ти дівчину З … біляву,
гей-гей (с. 61). 14. Збудив …, і ліс дрімучий, І ставок, що вже заснув (с. 65). 15.
Горіла сосна, горів … Грала музика цілий
день (с. 69).
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