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Шановні воїниінтернаціоналісти!

Ви завжди для всіх були і є прикладом
мужності і відваги, зразком людини, для якої
«ОБОВ'ЯЗОК» – це не просто слово, а норма
поведінки, суть життя. Цього дня ми вшановуємо воєнний подвиг не лише тих, хто воював в
Афганістані, а й усіх учасників бойових дій на
території інших держав. Героїзм та самопожертву ви проявили під час виконання військового
обов'язку в повоєнні роки на території понад
двадцяти держав. Куди б не закидала доля наших земляків, яким довелося брати участь у
миротворчих операціях, вони завжди чесно й
сумлінно виконували військову присягу. За хоробрість, високий професіоналізм, надійність і
благородство вони заслужили щиру подяку багатьох народів та примножили авторитет України
як країни–миротворця.
Нажаль сьогодні на землю України прийшла
війна. І на захисті суверенітету і територіальної
цілісності держави в перших рядах знову стоять
воїни-інтернаціоналісти, передаючи свій бойовий досвід і мужність молодим воїнам. Честь і
слава їм за те.
В цей пам’ятний день бажаю вам міцного
здоров’я на довгі роки, миру, злагоди в родинах,
великого щастя, успіхів у виконанні всього задуманого!

20 лютого – День Героїв
Небесної Сотні

20 лютого стало для нас назавжди пам’ятним
днем – Днем Героїв Небесної Сотні. Однак сьогодні варто згадати про всіх, хто віддав своє життя впродовж останніх років. І згадувати надалі,
завжди, хоча б для того, аби не допустити чогось подібного в майбутньому.
Юні хлопці, чоловіки та жінки вже ніколи не
повернуться додому, не обіймуть близьких, не
посміхнуться друзям. Сумно і боляче. Хто б міг
подумати, що в ХХІ столітті, після всього, що пережила наша (і не тільки) держава, все повториться знову. Схоже, людство не квапиться вчитись на своїх помилках… Герої небесної Сотні
розпочали процес духовної перебудови нації та
передали естафету нам. Тому нам зараз потрібно будувати незалежну і процвітаючу державу.
Сьогодні кількість загиблих вже вимірюється
тисячами. І кінця, поки що, цьому не видно. Не
будемо говорити про те, хто і за що бореться.
Ця тема вже достатньо висвітлена в просторах
інтернету, в коментарях, у повсякденних розмовах в чергах та автобусах. Давайте в цей день
просто віддамо шану тим, хто віддав своє життя
за мирне майбутнє
українського народу. Слава Героям
України!
З повагою
міський голова
Анатолій Шумко

В агромагазин "Фермер"
(с.Тулуків) на роботу потрібен
продавець-консультант. Тел.: (03476)
4-35-27; 096 688 07 58; 097 224 10 09

Шановні снятинчани
та жителі району!

Повідомляємо, що газету «Снятинська вежа»
можна передплатити у будь-якому поштовому
відділенні чи у листоноші нашого району з будьякого місяця. Передплатний індекс 61703.
Творімо історію разом!

зиму провоДжаємО
Весну зустрічаємО –
Християни східного обряду відзначають 15 лютого
одне із 12 найголовніших церковних свят року — Стрітення Господнє.
Назва Стрітення у старослов’янській мові означає “зустріч” або ж “радість”. І отримало воно таку назву через
те, що у цей день новонароджений Ісус Христос зустрівся
з праведником Симонеоном і пророчицею Анною. Саме
вони впізнали у малюкові нового Месію.
Сталось це, коли на сороковий день після народження
Ісуса, діва Марія принесла його в Єрусалимський храм на
посвяту. Старець Симонеон, якому було провіщено жити,
аж поки той не зустріне людського спасителя, одразу ж
заявив, що цей малюк — син Божий. Пророчиця Анна під-

твердила, що бачить перед собою майбутнього спасителя
людського роду.
Історія святкування ж цього дня сягає III і IV століть
— саме тоді згадки про Стрітення вперше зустрічаються
у творах християнських святих. А офіційно у всій ВізантійУВАГА! ВІДЕОКОНКУРС!
Снятинська міська рада
запрошує жителів міста та району
взяти участь у відеоконкурсі
«Проблеми благоустрою
Снятина»
Мета конкурсу: побачити проблеми благоустрою нашого міста
очима жителів та гостей Снятина,
щоб зробити наше покутське містечко красивішим та ошатнішим…
Вимоги конкурсу:
– у своїх відеоматеріалах пропонуємо відзняти порушення благоустрою міста та тих, хто його порушує
(викидання сміття та недопалки від
сигарет, ламання гілок дерев, молодих саджанців, ходіння по клумбах,
нищення комунальної власності (дитячі та спортивні майданчики) та ін.);
– відеозйомку можна проводити
смартфонами або будь-якою іншою
відеотехнікою;
– участь у конкурсі можуть взяти
як діти шкільного віку так і старші жителі;
– вказати місце та дату відеозйомки.
Матеріали просимо надсилати на е-пошту snyatyn.vega@
gmail.com або заносити в редакцію газети «Снятинська вежа»
(2-й поверх міської ради)
ПІДСУМКИ КОНКУРСУ
ПРОВОДИТИМУТЬСЯ
ЩОМІСЯЦЯ!!!
ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ
ЧЕКАЮТЬ ГРОШОВІ ПРЕМІЇ!!!

ській імперії цей день було визнано святом у 542 році за правління
імператора Юстиніана.
Стрітення символізує не тільки
зустріч Старого і Нового Завітів та
явлення немовляти Ісуса світові. У
народному побуті цей день здавна
вважався зустріччю зими із весною.
В цей день в церквах України
святять воду та свічі. Посвячені на
Стрітення свічки звалися “громичними”, бо їх запалювали і ставили
перед образами під час грози, щоб
оберегти людей і худобу від грому. Ці ж свічки
давали в руки вмираючому при читанні одхідної молитви. В день Стрітення, коли приходили
з церкви, запалювали “громичну” свічку – “щоб
весняна повінь не пошкодила посівам і щоб мороз дерев не побив!”. Від “громичної” свічки і
саме свято, крім “Стрітення” або “Стрічання”, називалося колись “Громиця”.
Коли святили в церкві воду, селяни набирали
тієї води в нову – ще не вживану – посудину, приносили додому і пильно берегли. Цій воді приписувалась магічна сила. За народним уявленням,
це – цілюща вода. Нею натирали хворі місця і
вірили, що “поможе”. Найкраще ця вода ніби помагала від “пристріту” – від хвороби, що її спричиняло “погане” око.
Стрітенську воду збирали з бурульок і додавали до звичайної води. За повір'ями - така вода
цілюща: лікує рани і внутрішні захворювання,
рятує від "злого ока", відьми, вовкулаки. Нею
кропили вояків перед боєм та чумаків перед походом, пасічники окроплювали нею вулики на початку сезону, а господарі - худобу під час першого вигону на пасовище.
Наші предки помічали: якщо на Стрітення з даху вода
капає, то зима ще довго буде триматися. Якщо у цей день
буде сонце, чекай суворих морозів. Снігопад віщує дощову весну, ясний захід – припинення сильних морозів. Ясна
і тиха погода обіцяє хороший врожай.

Чергові перемоги джурівських борців
6-8 лютого у м. Полтава у спортивному комплексі головного управління
національної поліції в полтавській області відбувався чемпіонат України
з вільної боротьби серед чоловіків і
жінок до 23 років. У чемпіонаті взяли
участь близько 300 спортсменів з усіх
областей України.
У перший день чемпіонату змагалися жінки, упродовж другого й
третього днів перемогу виборювали
чоловіки. На престижному чемпіонаті гідно представили Прикарпаття
і рідну Снятинщину вихованці За-

перше, два другі і два треті призові
місця.
Як ділиться Іван Курилюк, наші
хлопці поборолися на славу! «П‘ять
медалей різного гатунку з Чемпіонату України з вільної боротьби серед
чоловіків U23 летять у рідний джурівський зал!!! Вітаємо із золотом Петра
Білейчука! Дві срібні нагороди у Ігора
Никифорука та Івана Білейчука! Дві
бронзи у Валентина Блясецького та
Романа Гуцуляка! Дякуємо Тобі, Полтава! Покуття зустрічає своїх Чемпіонів!»

служеного тренера України з вільної
боротьби Івана Курилюка, талановиті
учні спортивного борцівського клубу
«Ластівка» із с. Джурова. У принципово сильних та видовищних сутичках наші борці продемонстрували
високу майстерність, чемпіонський
характер, силу та волю до перемоги.
І в напружених спарингах «ластівки»
здобули прекрасні результати, одне

Головний суддя змагань Шакро
Маркарян розповідає, що переможці
чемпіонату України отримають право
представляти нашу державу на чемпіонаті Європи та чемпіонаті світу, які
відбудуться цього року, а саме 2-11
червня у Туреччині та 10-19 листопада в Румунії.

За матеріалами районної ради
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ПРИБИРАННЯ ТРОТУАРІВ ТА
КОМУНАЛЬНИХ ВУЛИЦЬ МІСТА
Зима – чудова
пора для активного
відпочинку.
Особливо
радіє
снігу дітвора, адже
можна і в сніжки
погратись, і сніговика зліпити, і
на санках з гірки
спуститись.
Сьогодні
в
Снятині знову засніжило. І, звичайно ж, що для дітей
це знову радість,
а ось працівникам КП «Покуття-Комунальник» чергова
робота, адже потрібно прибрати сніг на
комунальних вулицях міста та тротуарах.
Також комунальники прибирали те-

Під головуванням очільника Снятинської районної організації політичної
парті «ВО «Батьківщина» Івана Угрина
відбулась XIV звітно-виборча конференція цієї політсили Снятинщини. У роботі
конференції також узяли участь: перший
заступник голови обласної ради Василь
Гладій, депутати обласної ради Орися
Книшук, Дмитро Дякур, Дмитро Грицюк,
Василь Дудкевич, депутати районної,
міської ради, Заболотівської ОТГ, керівники первинних осередків міста та району. Серед основних питань порядку денного: звіт голови, обрання керівництва
РПО «ВО «Батьківщина».
У вступному слові голова парторганізації Іван Угрин, зокрема, зазначив, що
впродовж багатьох років «Батьківщина»
Снятинщини є однією з найчисельніших
та найбільш впливових політсил у районі.
– «Батьківщина» має свої осередки у
всіх населених пунктах району. У районній та міській раді найбільше депутатів
саме від нашої партії. Снятинщина найчисельніше представлена серед усіх районів на обласному рівні. Ми маємо п'ять
депутатів на чолі з першим заступником
голови обласної ради Василем Гладієм.
Завдячуючи представникам «Батьківщини» в обласному парламенті, кожен населений пункт району отримує кошти на
свій розвиток, – зазначив Іван Угрин.
Іван Михайлович у своїй доповіді
проаналізував роботу очолюваної ним
організації, зупинившись на різних її аспектах. І. Угрин відзначив, що при районній парторганізації функціонує громадська приймальня та волонтерський
центр. Надається допомога учасникам
АТО, представникам Братства ОУН-УПА,
товариству політв'язнів. Організовується
збір та відправляється найнеобхідніше
нашим захисникам на передову. Також

головний батьківщинець району привітав Богдана Грушецького, Василя Бегея,
Галину Шинкарик, Василя Соника, які
стали депутатами Заболотівської ОТГ,
утворивши фракцію «Батьківщина», яку
очолив Василь Соник.
Далі слово мав заступник обласної
«Батьківщини» Василь Гладій. Аналізуючи діяльність «Батьківщини» на місцях
за останні два роки, Василь Іванович відзначив позитивні сторони, а також вказав
і на існуючі недоліки. Ведучи мову про діяльність обласної ради, В. Гладій зазначив, що за сприяння депутатів облради
від ВО «Батьківщина» у 2017 році з обласного бюджету на Снятинщині профінансовано більше трьох десятків об'єктів
соціально-культурного призначення.
Під час конференції визначено основні напрямки у роботі голів первинних
осередків. Серед пріоритетних – зосередити та консолідувати власні зусилля
з метою донесення до громадськості позиції партії щодо суспільно-політичних
процесів, які відбуваються в Україні;
спрямування діяльності депутатів місцевих рад на вирішення життєво важливих
проблем, відповідно до потреб територіальних громад Снятинщини.
Делегати одноголосно підтримали
текст постанови XIV звітно-виборчої конференції, у якому, зокрема йдеться про
те, щоб роботу та бюро Снятинської районної організації політичної парті «ВО
«Батьківщина» визнати задовільною. На
завершення Івана Угрина переобрали на
наступний термін головою парторганізації, затвердили склад бюро та контрольно-ревізійної комісії.
Сергій ГРУДОВИЙ,
керівник первинного
осередку «Батьківщини»,
делегат конференції
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Волонтерство

ТВОРІМО ДОБРО РАЗОМ!

риторію
біля
пам’ятника воїнам-інтернаціоналістам,
адже
15 лютого українська спільнота
вшановуватиме
пам’ять воїнів-інтернаціоналістів,
які померли в Афганістані та інших
державах, несучи
свій військовий
обов’язок.
Тож
щиро
дякуємо
всім
працівникам комунального підприємства «Покуття-Комунальник» за те,
що робите наше містечко чистішим та
охайнішим.

«Батьківщина» звітує
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Протягом лютого місяця команда
«Братерство 911 – Ліга жінок», ГО «Правий Сектор» спільно зі Снятинським РВК
проводять військово-патріотичні уроки
«Творімо добро разом!». Уроки покликані
познайомити дітей із захисниками нашої
Батьківщини, тими хто захищав і далі за-
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хищатиме український народ, нашу незалежність від поневолювачів. Почути з
перших уст про ситуацію на Сході України, як живеться в окопах нашим захисникам та як живеться тим, хто залишився
без «даху на головою». А також привити
дітям дух паріотизму, любові, милосердя
та доброзичливості.
У рамках цієї акції представники вищенаведених організацій відвідали Орелецьку, Белелуйську та Устянську школи.
Окрім цікавих розповідей ветерани АТО
демонстрували зброю, якою користуються наші захисники та спорядження, вчили
надавати першу медичну допомогу та запрошували «добровольців» спробувати
себе у ролі захисника. Діти були дуже зацікавлені проведенням такого роду уро-

ОБЕРЕЖНО – ТОНКА КРИГА!

танні на ковзанах лід має бути товщиною
не менше, ніж 25 см.
Перш ніж ступити на лід водоймища,
дізнайся про товщину льодового покриву
за допомогою довгої загостреної палиці
(плішні) чи іншого подібного предмета,
але обов’язково легкого, який ти вільно
можеш тримати в руці. Ніколи не перевіряй товщину льоду ударами ніг!
Під час руху по льоду слідкуй за його
поверхнею, обходь небезпечні місця та
ділянки з кущами і травою. Особливу
обережність проявляй у місцях зі швидкою течією, джерелами, струмками та
теплими стічними водами підприємств.
Якщо лід недостатньо міцний, негайно
зупинися і повертайся назад тим же шляхом, роблячи перші кроки без відриву від
його поверхні.
Спробуємо з’ясувати, що трапляється з людиною, яка опинилася в холодній
воді.
У людини в крижаній воді перехоплює
дихання, голову ніби здавлює залізний
обруч, серце скажено б’ється. Щоб захиститися від смертоносного холоду,
організм включає захист – починаєть-

ком патріотичного виховання.
Своїми враженнями від зустрічі ділиться і волонтер Тетяна Скіцко на ФБ
сторінці: «Зустріччю були вражені як ми,
так і школярі. Діти допитувались про різ-д
не, про бої, про зброю, про своїх ровес-б
ників, котрі там, далеко, залишилися безм
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Снятинський РВ УДСНС в Івано-Франківській області інформує:
Зима – чудова пора відпочинку на
льоду. Забави на ковзанах, лижах, санчатах приносять чимало радощів. Тому
усі із задоволенням зустрічають цю пору
року, іноді забуваючи про небезпеку, яку
може приховувати лід, а особливо тонкий
лід.
Снятинський РВ УДСНС пропонує заходи, необхідні кожній людині, яка може
опинитися в екстремальній ситуації.
Вони дозволять нам знизити ризик від
небезпеки на льоду.
Щоб ні з ким не трапилося лиха, потрібно обережно поводитись на льоду.
Найбільш небезпечна крига – перша та
остання, адже така крига ще надзвичайно тонка, неміцна і не витримує маси
навіть маленької дитини. Цікава інформація: лід блакитного кольору – найміцніший, а білого – значно слабший.
Для однієї людини безпечним вважається лід синюватого або зеленуватого
відтінку, товщиною більшою за 7 см. Для
групи людей безпечним є лід товщиною
не менше, ніж 15 см. При пересуванні декількох людей по льоду треба йти один
за одним на відстані. При масовому ка-

З

ся сильне тремтіння. За рахунок цього
організм зігрівається, але через деякий
час і цього тепла стає недостатньо. Коли
температура шкіри знижується до 30 градусів, тремтіння припиняється і організм
дуже швидко охолоджується. Дихання
стає все рідше, пульс сповільнюється,
тиск падає. Смерть людини, що несподівано опинилася в холодній воді, наступає
найчастіше через шок, що розвивається
протягом перших 5–15 хвилин після занурення у воду або порушення дихання.
У випадку, якщо ви все ж провалилися
під лід: не піддавайся паніці, утримуйся
на плаву, уникаючи занурення з головою;
клич на допомогу; намагайся вилізти на
лід, широко розкинувши руки, наповзаючи на його край грудьми і почергово
витягуючи на поверхню ноги; намагайся
якомога ефективніше використати своє
тіло, збільшуючи ним опорну площу; вибравшись на лід, перекотися і відповзай
в той бік, звідки ти прийшов, де міцність
льоду вже відома.
Далі тобі необхідно переодягнутися. Якщо сухого одягу під руками не виявилось, треба викрутити мокрий і знову

домівок, без затишку, без родин. Вони пе-Н
реймаються та хвилюються за них. Вони
ще такі малі, а задавали настільки дорослі питання, що наші ветерани зі сльозами на очах намагалися знайти відповідь,
к
аби вони зрозуміли все правильно...»
«Щиро дякуємо за теплу зустріч зз
учнівськими та педагогічними колекти-с
вами. Дякуємо за щирі побажання та до-н
речні настанови директорів шкіл. Окремок
дякуємо за збір продуктів харчування таз
засобів особистої гігієни для наших за-б
хисників жителям сіл Устя, Орелець, Тулова та Белелуя. Творімо добро разом ір
б
надалі!» – пише Т. Скіцко.
л
Відео дивіться на YouTubeп
каналі «Снятинська вежаз
с
ж
н

м
л
одягнути його. Щоб зігрітися, виконуйк
будь-які фізичні вправи. Можна розтер-з
тися сухою вовняною тканиною, потімп
необхідно сховатися в захищеному відд
вітру місці, добре укутатися, по можли-п
г
вості випити чогось гарячого.
Завжди треба намагатися врятуватил
людині життя – це почесно, але першу
ніж кинутися до того, хто провалився,м
необхідно: покликати (якщо це можливо)н
на допомогу дорослих; знайти предмет,у
який можна кинути потерпілому (міцнук
палицю, мотузку, власний пояс, шарф,н
сумку або рюкзак, якщо вони без речей
і мають довгу, міцно пристрочену лямку);п
оцінити, наскільки далеко від берега опи-м
нився потерпілий, і чи є можливість без
з
перешкод дістатися до нього.
Звичайно, кожний нещасний випадокр
на льоду є індивідуальним, і розповістиє
про всі варіанти щодо дій під час поря-с
тунку неможливо, але, як показує досвід,с
найголовніше не панікувати і правильно
оцінити обстановку. Отже, будь обереж-к
с
ним, не ризикуй своїм життям!
Пам’ятайте: вирушати на водойми по-м
я
одинці небезпечно!

Народний часопис
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ЗАПАЛІМО СТРІТЕНСЬКУ СВІЧКУ

З редакційної пошти

ЧЕКАЄМО НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ
Кілька разів протягом останніх двохтрьох років йдучи повз будинок колишньої друкарні «ПрутПринт» бачив все
нові шматки штукатурки і цегли, які падають зі стін другого поверху на тротуар.
А нещодавно йдучи повз торгівельний
центр «Колібріс» побачив як перед входом у будинок з десяток льодяних бурульок. Декілька бурульок впали на легковий автомобіль, що стояв поблизу, а ще
декілька біля покупця, що саме виходив
з магазину.
А декілька років тому йдучи по вулиці А. Лотоцького бачив як доволі велика

вежа

брила льоду зі снігом впала близько літньої жінки, яка йшла тротуаром недалеко
школи. Від нещасного випадку її врятували декілька неступлених кроків.
Такі випадки є доволі частими, особливо у морозяну погоду, яка чергується
з відлигою. Тому звертаюсь до міської
влади та всіх мешканців притротуарних
будинків міста та підприємців звертати
увагу на утворення льодяних брил та
бурульок і збивати їх, адже до біди так
близько.
Роман РУЖИЛО, пенсіонер,
м. Снятин

Ось і підійшов до завершення цикл
різдвяних свят. І останнім зимовим величальним святом є Стрітення Господнє.
Із цим святом пов’язано багато звичаїв,
традицій, складено прислів’я та приказки. Особливого значення у цей день набуває свічка освячена у храмі. Адже вона
наповнена великою духовною силою та
Божою благодаттю. Її використовують
у багатьох важливих подіях людського життя. Тож з нагоди величного свята
Стрітення Господнього та на завершення

сміху в глядачів, викликало багато тем
для роздумів.
Також, окрім майстерного виконання творів, потрібно відмітити і красиве
барвисте вбрання виконавців. У ході
спілкування редактора газети «Снятинська вежа» з директором Росохацького
Будинку культури п. Марією Микитчук
було зазначено, що у пошитті сценічних
костюмів їм допомагають небайдужі односельчани, зокрема пошиттям займається «хороша жіночка зі смаком» Ганна

різдвяних свят у Балинцівському Будинку культури відбувся святковий концерт
«Запалімо Стрітенську свічку» за участі
колективів Будинку культури с. Росохач
сусіднього Городенківського району.
Розпочався святковий концерт зі вручення гостями хліба-солі балинцівському
сільському голові Василю Гнатчуку, запа-

Соколюк, а фінансову допомогу надають
росохацькі заробітчанки.
Хочеться відмітити, що окрім балинцівської глядацької аудиторії на концертну програму у Балинці звітали депутат
обласної ради Орися Книшук, депутат
районної ради, начальник відділу культури Снятинської РДА Богдан Юрчук та

лення символічної Стрітенської свічі та
спільної молитви виголошеної священнослужителями о. Володимиром Семчуком (УГКЦ) та о. Мирославом Паньківим
(УПЦ КП).
А далі на сцені Балинцівського Будинку культури вирувало неймовірно
чарівне святкове дійство: мелодійні жіночі та чоловічі голоси наповнювали
зал духовністю та хорошим настроєм.
Досить цікава насичена програма складалась із двадцяти п’яти номерів. Зі сцени линули пісні у виконанні народного
колективу мішаного хору «Надвечір’я»,
народного жіночого колективу «Берегиня», фольклорного жіночого ансамблю,
жіночого колективу «Самоцвіти», чоловічого колективу «Росохацькі парубки» та
вокалістів Н. Коробчук, В. Михайлищук

сільський голова с. Росохач Михайло Федорів. На завершення святкової програми директор Балинцівського СБК Василь
Міщенко та сільський голова Василь
Гнатчук подякували гостям за чудовий
концерт та пообіцяли здійснити дружній
візит з концертною програмою у с. Росохач. Також зі словами захоплення та
вдячності виступили гості Орися Володимирівна та Богдан Васильович, які, окрім
щирих слів захоплення, подарували Марії Микитчук та Михайлу Федоріву книги
видатних краян (П. Коржа, В. Пилип’юка
та книгу-альбом «Борис Гуцуляк. Великий скарб маленького міста», яка вийшла
за фінансової підтримки районної та
міської рад). У свою чергу Марія Степанівна та Михайло Петрович подякували
господарям сцени та глядачам за теплий

і М. Микитчук. Хорошу декламаторську
майстерність продемонструвала Н. Нескреба, яка зчитала вірш «А жінка в світ
приходить для любові». Веселу нотку
додали учасники театру мініатюр, які
презентували глядачам сценки «Про Італію», «Стриптиз-клуб для пенсіонерів»
та «Невістки і свекрухи». Варто зазначити, що тематика поставлених мініатюр є
досить злободенною темою сьогодення,
тож їх виконання, окрім захоплення та

прийом та щирі оплески, які супроводжували кожен виступ росохацьких артистів.
На завершення святкового дійства
начальник районного відділу культури
Богдан Юрчук та депутат обласної ради
Орися Книшук привітали директора Балинцівського СБК з козацьким ювілеєм,
побажавши плідної творчої праці на культурній ниві краю. Завершився концерт
спільним виконанням «Многая літа»…
Ольга СЛОБОДЯН, член НСЖУ

ОБЕРЕЖНО – КРИЖАНІ БУРУЛЬКИ!
Внаслідок
те м п е р ат ур них перепадів
на дахах будинків, виступаючих частинах будівель
і на великих
деревах масово утворюються крижані
бурульки. Падаючи, вони можуть травмувати перехожих. Падіння снігу або
льоду з даху може привести не тільки до
сильного удару або струсу мозку, але і до
смерті. Вгадати той самий момент, коли
бурулька вирішить, що висіти їй набридло, абсолютно неможливо.
На дахах можна побачити величезні
бурульки, які можуть травмувати людину
і місця падіння яких нічим не огороджені.
Комунальники як часто це буває навіть
не намагаються попередити про небезпеку, не говорячи про те, щоб усунути її.
В столиці України наприклад, бурульки
збивають.
Щоб не стати жертвою крижаних бурульок, які можуть впасти на пішохода з
настанням потепління необхідно:
– комунальним службам міста встановлювати попереджувальні знаки і ого-

рожі небезпечних місць можливого падіння бурульок;
– по можливості комунальним службам своєчасно збивати бурульки, які несуть небезпеку пішоходам та автотранспорту, що паркується біля будинків;
– проходячи повз будинків або біля
високих дерев, необхідно переконатися
у відсутності загрози падіння льодових
наростів;
– не ходити під дахом будівель, а також під балконами, де навислі бурульки;
– пішоходам не заходити за межі
встановлених огорож, а в місцях їх відсутності самому звернути увагу на наявність небезпечних утворень з криги і снігу
на дахах будинків;
– рятувальним службам різного підпорядкування попереджувати відповідальні служби про необхідність своєчасного
усунення небезпеки падіння крижаних
бурульок на пішоходів і можливих наслідків таких надзвичайних ситуацій, особливу увагу звертати на роз’яснювальну роботу серед школярів.
Пам’ятайте, що дотримання цих основних заходів безпеки та порад дозволить
вам уникнути трагедії.
Будьте пильними, бережіть себе!

Наше здоров’я

ЯК УБЕРЕГТИСЯ ВІД ГРВІ

У зимовий період значно зростає кількість гострих респіраторних інфекційних
захворювань, одним із найнебезпечніших
серед яких є грип. Це гостре захворювання, яке характеризується інтоксикацією,
катаральними явищами у вигляді риніту,
закладеністю носа і кашлем з ураженням
бронхів.
Збудником цієї хвороби є вірус, а джерелом інфекції — хвора людина. Найбільше інфекція поширюється від хворої
людини в перші дні захворювання, коли
при кашлі або чханні з крапельками слизу та слини віруси інтенсивно виділяються у зовнішнє середовище. У зоні зараження перебувають усі в радіусі 2 метрів
навколо хворого.
Найбільш сприятливі умови для розмноження вірусу виникають в переохолодженому організмі, тому велика кількість захворювань припадає на період
з листопада по березень. Інкубаційний
період при грипі та інших ГРВІ триває від
декількох годин до 1-2 діб. Захворювання
починається гостро. Першими ознаками
грипу є висока температура (до 39-40°),
лихоманка, сильний головний біль, біль
у м’язах, кістках, суглобах, слабкість,
млявість, нежить. Особливо небезпечний грип великою ймовірністю розвитку
ускладнень: запалення легень, придаткових пазух носа і середнього вуха, менінгіту.
Можна легко уникнути зараження грипом навіть під час епідемії, якщо дотримуватись кількох простих речей:
– Уникати скупчень людей – аби
зменшити вірогідність контактів із хворими людьми, при тому що деякі з них
є заразними навіть до появи очевидних
симптомів. Особливо актуально під час
сезону грипу та епідемій.
– Користуватися одноразовими масками при необхідності – щоб захистити
себе чи оточуючих від зараження. Так
маскою повинна користуватися людина,
яка доглядає за інфекційним хворим чи

просто спілкується з ним. Хвора людина
повинна використовувати маску лише в
одному випадку: якщо їй доводиться перебувати серед здорових людей, не захищених масками.
– Регулярно провітрювати приміщення і робити вологе прибирання – як у помешканні, так і в робочих приміщеннях,
щоб не залишати навколо себе живі віруси й бактерії, що можуть залишатися
активними впродовж годин після перебування у приміщенні хворої людини.
– Повноцінно харчуватися, висипатися, уникати перевтоми – для підвищення
опірної здатності організму. Це збільшить
шанси запобігти як зараженню, так і важким формам хвороби та її ускладненням.
– Мати чисті руки – інфекція потрапляє в організм через рот, ніс та очі, яких
ви час від часу торкаєтесь руками.
– Користуватися тільки одноразовими паперовими серветками і рушниками
– як після миття рук, так і для того, щоб
прикрити обличчя під час кашлю, а також
при нежиті.
– Ізолювати хвору людину – виділити їй окрему кімнату і посуд, визначити
одну людину, яка доглядатиме за нею, і
по можливості триматися на відстані 2
метри від хворої людини.
– Прикривати рот і ніс під час кашлю
та чхання – аби запобігти розпорошенню
інфікованих краплин слизу, які є основним джерелом зараження.
Дотримання
цих
елементарних
правил суттєво підвищує Ваші шанси
уникнути небезпечного захворювання і
здатне зберегти життя Вам і людям, що
знаходяться поруч з Вами.
Отже, при появі перших ознак захворювання не займайтеся самолікуванням,
а відразу звертайтеся за кваліфікованою
медичною допомогою.
Юлія ЦИГАНЮК,
завідувач відділення
організації епідеміологічних
досліджень Снятинської МФ
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Господарям на замітку

Як правильно вибрати насіння для гарного врожаю

Після того, як у зв’язку з черговою
економічною кризою різко підскочили
ціни на фрукти, зелень і овочі, навіть ті
городяни, що не мають дач, вирішили вирощувати їх самостійно, нехай навіть на
підвіконні або балконі.
І правда, як можна прожити тільки
«через магазин», якщо три помідорини
або огірка коштують вже чимало? А свої
продукти обійдуться набагато дешевше,
і до того ж ви будете точно знати, що в
них немає пестицидів і різних прискорювачів росту, які є дуже шкідливими. Головне – вибрати добре якісне насіння. Як
вибрати якісне насіння для городу, саду
або підвіконня? Про це – далі.
Отже, поговоримо про те, як отрима-

ти хорошу розсаду, а значить, і багатий
урожай. Для початку потрібно вибрати
якісне насіння.
Критерії вибору насіння
– Купуйте насіння в перевірених магазинах з хорошими відгуками;
– Звертайте увагу на термін придатності;
– Вивчайте упаковку. На ній має бути
опис сорту або виду, агротехніка (як садити, вирощувати, висаджувати та ін.),
особливості використання, адреса виробника;
У що посадимо насіння?
Звичайно ж в добрий грунт. Якщо ви
забули приготувати відповідну для посадки розсади грунтову суміш (з піску,

землі і перегною), купіть її в садовому
магазині. За тиждень до посадки суміш
краще продезинфікувати окропом або на
пару.
Що садити в першу чергу?
Першими на розсаду висівають наступні культури: Селера – вона визріває
50-60 днів до висадки в грунт; Баклажани і перець – вони визрівають 50-55 днів;
Помідори – термін визрівання до висадки
45-50 днів; Цибуля – 45-55 днів.
Ще кілька тонкощів посадки насіння
на розсаду
Ви можете сіяти насіння в будь-якому
вигляді – сухими, намоченими водою або
пророслими. Природно, останні сходять
куди швидше.

Обов’язково підписуйте на ящиках з
розсадою найменування і сорт культури,х
і, звичайно ж, дату посіву. Перед посад-х
кою ящики для розсади потрібно запо-т
внити сухою грунтовою сумішшю на 3д
см нижче верхнього краю, зволожити її,т
накрити ємність плівкою і почекати добу. й
Саджаючи насіння, розташовуйте їх
на поверхні грунту, а потім вдавлюють ту-х
пою паличкою або олівцем на глибину 1б
см. Після цього присипте все сухим грун-б
том, полийте, накрийте плівкою і приберіть в тепле світле місце.
—
Багатого вам врожаю!
р

д
к
л

в
п

ї
л
і
м

с
н
т
м
н

ф
т
с

2
с
а
н
б
ж
с
В
л
к

с
п
п
д
п
щ
в
н
ю
р
о
.
п

п
н
д
Д
Т
р
и
п
Х
с
л
х
н
ю
г

д
н
в
с
т
т

т

Народний часопис

Снятинська

15 лютого 2018 року №7 (542)

ДИФТЕРІЯ: ЯК РОЗПІЗНАТИ
ХВОРОБУ ТА ЇЇ ПРОФІЛАКТИКА
Дифтерія — гостре інфекційне захворювання з повітряно-крапельним механізмом передачі збудника, що характеризується ураженням ротоглотки та
дихальних шляхів, рідше шкіри, а також
токсичним ураженням серцево-судинної
й нервової систем та нирок.
Джерелом інфекції при дифтерії є
хворі на будь-яку клінічну форму, а також
бактеріоносії, які є резервуарами хвороби.
Основний механізм передавання
— повітряно-крапельний, рідше може
реалізуватися й контактний. Бактеріовиділення у хворого починається з кінця інкубаційного періоду й триває до початку
лікування.
Захворювання на дифтерію переважно реєструються в осінньо -зимовий
період.
Усі хворі на дифтерію, незалежно від
її клінічної форми і ступеня тяжкості, підлягають обов'язковій госпіталізації до
інфекційного стаціонару у найближчі терміни.
Специфічна профілактика включає в
себе планову вакцинацію і ревакцинацію
населення, згідно календаря профілактичних щеплень. Здійснюють ії вакцинами, що містить адсорбований дифтерійний анатоксин (АКДП, АКДП-М, АД-М).

Вакцинацію проводять дітям у 2 місяці, 4
місяці та 6 місяців життя. Ревакцинацію
проводять у 18 місяців, 6 та 16 років. Дорослим необхідно вакцинуватися кожні
10 років. Через зменшення прошарку
вакцинованих проти дифтерії в Україні
спостерігається у 2017 році збільшення
кількості захворілих.
Неспецифічна профілактика – своєчасна ізоляція хворих і носіїв токсигенних
коринебактерій. Виписка хворих відбувається після двократного негативного результату бактеріологічного дослідження
слизу з ротоглотки. У закритих та організованих колективах після ізоляції хворого
протягом 7 діб проводять термометрію та
огляд контактних осіб, однократно проводять їм бактеріологічне дослідження.
Як особистий засіб профілактики,
головну роль відіграє особиста гігієна:
елементарне миття рук протягом дня,
провітрювання приміщення в офісах та
вдома, протирання предметів, з якими
могли взаємодіяти носії хвороби. А також
при перших підозрах на дифтерію, необхідно швидко звернутися до лікарів та не
займатися самолікуванням.
Юлія ЦИГАНЮК,
завідувач відділення організації
епідеміологічних досліджень
Снятинської МФ

Як уберегтися від захворювання на сказ
Сказ – це надзвичайно небезпечна інфекційна хвороба, яка супроводжується
тяжким ураженням центральної нервової
системи і завжди закінчується смертю.
Щорічно від сказу в світі гинуть від
20 до 70 тис. людей, через низьку доступність медичної допомоги та нестачі
антирабічної вакцини. Сказ реєструється
на території 110 країн світу. Сказ – небезпечна інфекційна хвороба , на яку можуть хворіти теплокровні тварини (коти,
собаки, сільськогосподарські тварини).
В дикий природі сказ поширений серед
лисиць, вовків, єнотів, куниць, борсуків,
кажанів.
Захворювання
сказом є наслідком
пізнього
звертання
покусаних осіб за медичною допомогою,
порушень
режиму
щеплень, або не завершення курсу імунізації. Частіше хворіють жителі сільських
районів,
більшість
осіб з яких – чоловіки
.Єдина можливість уникнути смерті – щеплення.
У хворих на сказ тварин змінюється
поведінка, дикі тварини втрачають страх,
наближаються до людської оселі, нападають на домашніх тварин або людину.
Для прикладу такий випадок стався в с.
Тулова по вул. Чорновола Снятинського
району. Зі слів власника двору в середині травня місця під час грози лисиця
покусала собаку, яка була на прив'язі.
Характерно, що дика тварина залізла до
собачої будки та нанесла покус, покусала одного із членів сім'ї та сусідського
хлопчика. Хворі домашні тварини стають
неспокійними, пригніченими, відмовляються від їжі та води, кусають, дряпають
господарів, нападають на інших людей.
Хворі на сказ тварини небезпечні вже
до початку прояву захворювання, тому
не слід підбирати безпритульних навіть здорових на вигляд тварин. Збудник
сказу ( вірус) знаходиться в слюні хворої
тварини Небезпечними можуть бути не
тільки укуси, але і подряпини.
З місця пошкодження по нервовій
тканині вірус просувається до головного

мозку, що призводить до загибелі.
У тварини прихований період захворювання триває 7-8 днів (у людини до 1
року). Ось чому небезпечними можуть
бути навіть здорові на вигляд тварини.
Уникайте небезпечних контактів з
дикими та бездоглядними тваринами.
Важливо виконувати правила утримання тварин: вигулювати собак тільки на
повідках, в намордниках, а у сільській
місцевості – тримати на прив'зі.
Пам'ятайте –запобігти сказу можна за
умови виконання таких правил:
– всі громадяни зобов'язані щорічно
вакцинувати своїх собак та котів проти
сказу особливо мисливці, які використовують собак для полювання.
– в жодному разі
не треба вбивати тварину, яка покусала
людину чи тварину, її
треба утримувати ізольовано та спостерігати протягом 10 днів та
слід негайно повідомити ветеринарних спеціалістів.
Якщо стався укус:
– терміново (оскільки вірус втручається в організм впродовж 15 хв.) промити
рану від покусу тварини, або місця куди
потрапила її слина, великою кількістю
проточної води та потерти шкіру господарським милом до утворення густої
мильної піни. Звернутися у медичний
заклад та повністю пройти призначений
курс щеплень;
– суворо дотримуватись режиму призначеного лікарем;
– одяг, в якому була одягнута людина
під час укусу, обробіть гарячою праскою,
і тільки після цього його можна одягати.
Не легковажте своїм життям. Вчасно
звертайтесь за медичною допомогою.
При появі підозр на сказ тварини, необхідно негайно сповістити управління держпродспоживслужбу в Снятинському районі за телефоном(03476) 2-50-67.
Микола МАРУЩАК,
лікар ветеринарної медицини
Снятинської районної державної
лікарні ветеринарної медицини

ОГОЛОШЕННЯ

Снятинська міська рада звертається з проханням до підприємців та жителів міста не розклеювати рекламу й оголошення на
деревах та електричних стовпах. Для цього у місті встановлено
спеціальні рекламні щити. За порушення правил благоустрою
міста працівником КП «Покуття-Комунальник» майстром по благоустрою будуть складатись протоколи, які розглядатиме адмінкомісія та притягуватиме до адміністративної відповідальності.

вежа

Новини району
Розпочато тренінгові заняття «Сходинки»
13 лютого Снятинським районним
сектором з питань пробації Західного
міжрегіонального управління з питань
виконання кримінальних покарань та
пробації Міністерства юстиції розпочато
серію тренінгових занять за просвітницько-профілактичною програмою «СХОДИНКИ» для клієнтів пробації – осіб
молодіжного віку. Тренерами у програмі
виступили: фахівець Снятинського РС з
питань пробації Марія Бойда та фахівець
Снятинського РЦСССДМ Іванна Граб’юк.
Програма проводиться з метою корекції особистісних знань і вмінь, опанування навичками відповідальної та безпечної поведінки, мотивування учасників
та формування у них моделі позитивної
соціальної поведінки. Група сформована
за результатами проведеної оцінки ризиків вчинення повторних правопорушень
з урахуванням криміногенних потреб та
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досвіду ризикованої поведінки.
Учасники тренінгу познайомились та
пройшли анкетування з визначення початкового рівня знань, що подаються
за програмою. Важливим моментом занять став аналіз кожним своїх життєвих
цінностей, зміна пріоритетів впродовж
життя. Цікавим та повчальним для учасників стало візуальне зображення своїх
мрій: для когось вони лише матеріальні
цінності, а хтось мріє про сім’ю та дітей,
хтось хоче отримати велику суму грошей,
а хтось планує самостійно навчитись заробляти.
На наступному занятті учасники отримають знання та навики з профілактики
інфекційних хвороб, в тому числі, ВІЛ/
СНІД.
Снятинський районний
сектор з питань пробації

У районі вшанують подвиг учасників бойових
дій на території інших держав та саможертовну
звитягу Героїв Небесної Сотні
13 лютого у малій залі засідань районної ради відбулося засідання оргкомітету з метою підготовки комплексу заходів щодо вшанування 15 лютого 2018
року подвигу учасників бойових дій на
території інших держав, 29-ї річниці виведення військ з Афганістану, а також
проведення 20 лютого мітингу-реквієм на
честь Героїв Небесної Сотні. Пам’ятні та
поминальні заходи з участю представників влади, духовенства, широких кіл громадськості відбудуться біля пам’ятника
воїнам-афганцям, усім, хто виконував
військовий обов’язок на території інших
держав, а також біля меморіалу Героям
Небесної Сотні у м. Снятині.
Члени оргкомітету у складі заступника
керуючого виконавчого апарату районної
ради Ігоря Чиборака, начальника орга-

нізаційного відділу райдержадміністрації Ігоря Королька, заступника міського
голови Василя Анатійчука, начальника
відділу культури райдержадміністрації
Богдана Юрчука, радника голови районної ради Тетяни Вовк, головного спеціаліста управління освіти РДА Оксани Мизюк, учасника бойових дій у Афганістані
Дмитра Сідлярчука, керівника Волонтерського Центру допомоги Євромайдану у
2013-2014 роках, а нині допомоги воїнів
та ветеранів АТО Андрія Годованця обмінялися думками та пропозиціями з метою гідного вшанування подвигу учасників бойових дій на території інших держав
та громадянської відваги і самопожертви
Героїв Небесної Сотні.
Снятинська районна рада

У кожному з нас живе художник
31 січня 2018 року відбувся районний
конкурс з образотворчого мистецтва серед учнів закладів загальної середньої
освіти та вихованців закладів позашкільної освіти. Метою конкурсу було виявлення обдарованих учнів і сприяння їх
творчому розвитку, надання допомоги у
подальшому професійному самовизначенні, а також пропагування кращих зразків образотворчого мистецтва. У конкурсі
взяли участь двадцять вісім навчальних
закладів та ЦДЮТ. П’ятдесят вісім учасників боролися за перемогу в конкурсі.
Переможцями стали: Фроляк Михайло Миколайович, учень Прутівської ЗОШ
І-ІІІ ступенів (вчитель Попадюк Володи-

мир Васильович); Маріяш Святослав
Петрович, учень Балинцівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів (вчитель Далабожак Анатолій
Іванович); Конюк Леся Ігорівна, учениця
Джурівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (вчитель
Чобан Роман Дмитрович); Терентяк Денис Михайлович, учень Підвисоцької
ЗОШ І-ІІІ ступенів (вчитель Щербан Оксана Андріївна); Гумен Христина Михайлівна, вихованка гуртка «Образотворче
мистецтво» ЦДЮТ (керівник Гумен Любов Миколаївна).
Переможці будуть захищати честь району в обласному конкурсі.
Снятинський РМК

Новини області
На Івано-Франківщині на дев’яти гектарах
землі звели сонячну станцію

Об’єкт збудували в урочищі Верхи.
Потужність сонячної електростанції - 4,
5 МВт. За роботу рік тому взялася львівська фірма «Інвестмен енерджі компані»,
яка займається виробництвом електроенергії.
У січні цьогоріч роботи завершилися

і об’єкт отримав сертифікат готовності
СЕС до експлуатації.
Безпосередньо будівництвом займалися підрядники з «Вектор-Капітал». Територія роботи сонячного об’єкту – майже дев’ять гектарів землі за межами села
Лукавиця на Івано-Франківщині.

В селі Кривець Богородчанського району урочисто відкрили дитячий садок
"Росинка". Тут розміщуватимуться дві
дошкільні групи на 40 місць. На облаштування приміщення під дитячий садок з
обласного бюджету упродовж 2017 року
було спрямовано майже 1,2 мільйона
гривень.
"Проблема нестачі дошкільних навчальних закладів вкрай важлива для
області, тому обласна рада активно долучається до її вирішення. Зокрема, в
Богородчанському районі обласні ко-

шти були спрямовані на будівництво щонайменше трьох дитячих садочків. Зрозуміло, що до цього долучаються і район,
і населені пункти", - відзначив на урочистостях голова обласної ради Олександр
Сич.
Керівник депутатського корпусу додав, що завдяки фінансовій підтримці
з обласного бюджету у 2018 році очікується відкриття ще двох дошкільних навчальних закладів в Богородчанському
районі. Йдеться про села Дзвиняч та
Грабовець.

Два випадки отруєння чадним
газом сталися в Івано-Франківській
області, повідомляється в обласному управлінні з питань цивільного
захисту. 13 лютого, пізно ввечері до
Івано-Франківської обласної дитячої
лікарні госпіталізували дворічну ді-

вчинку із села Батківці Тисменицького
району. А вже на світанку 14 лютого до
Богородчанської райлікарні доставили
чотирьох осіб, мешканців райцентру, теж
із підозрою на отруєння чадним газом.

На роботу
потрібен
бухгалтер. За
додатковою
інформацією
звертайтесь
за телефоном
0502568185.

На Богородчанщині відкрили дитячий садок "Росинка"

Отруєння чадним газом

За матеріалами інтернет видань
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Екологічний проект

«Збережи природу – врятуй себе»

Численні гості села Красноставці, що
в Снятинському районі, проходячи чи
проїжджаючи селом, часто звертають
увагу на нові сміттєві контейнери. Вони
встановлені на підвищеннях з бруківки,
до них громада збирає роздільно сміття:
окремо пластмасу та скло. Багато хто побаченим був приємно здивований, адже
не кожне місто може похизуватися такою
роботою, а тут - маленьке село…

Нині багато сіл та міст в Україні мають
проблеми зі сміттям і забрудненням навколишнього середовища. Не винятком
стало й село Красноставці. Але є люди,
які протидіють еко-загрозі. Як розповіли
у сільській раді, цією, потрібною для довкілля справою, займаються місцеві жителі. Дуже багато роботи зробив голова

села Красноставці. У селі діє громадська
організація «Для людей», – розповідає
голова с. Красноставці Михайло Угрин,
– «Метою цієї організації було очистити
землі від сміття, яке загрожує довкіллю.
Особливо дошкуляли стихійні сміттєзвалища, але хронічно бракувало коштів для
вирішення проблеми. Вихід знайшовся:
дві сільські громади сіл Красноставці
та Белелуя були ініціаторами еко-проекту «Зелена
дорога в нове
життя»
та
взяли участь
у обласному
конкурсі,
в
якому здобули перемогу.
Цей
проект
передбачає
встановлення
контейнерів
для
р о зд і л ь н о го
збору
сміття,
ліквідацію стихійних
сміттєзвалищ
та облаштування на місці
колишніх
сміттєзвалищ
к о м ф о рт н и х
зон відпочинку. Значну допомогу в виготовленні проектної документації надала
Снятинська РДА та обласна рада. Але
найбільше для реалізації цього проекту
посприяв перший заступник голови Снятинської РДА Микола Пішак.
Разом із виготовленням проектної документації проводилась роз’яснювальна
робота з жителями с. Красноставці щодо

У казковий зимовий день 14 лютого своє 5-ліття зустріла Таня ГУЦУЛЯК.
З цією датою дівчинку вітають найрідніші: мама Лілія, тато Юрій, сестра
Ангеліна, бабусі Марія та Людмила, прабабусі Ярослава та Марія, дідусі
Роман та Ярослав, прадід Дмитро та вся рідня і шлють дівчинці такі вітання:
Просимо зайченя пухнасте
На вушко щось Тобі сказати:
Рости, маля, веселе і здорове,
Літай у снах на кульках кольорових,
Гарно учись, щоб більше знати –
Цікавого ж на світі так багато!
Сонечка, веселку, дощику рясного
І з казки феї, й котика м’якого,
Радісних усмішок, квіточок гарненьких,
Вогника і зіроньки у очах ясненьких.
Метеликів у полі, яблучок в садочку,
Щастячка великого в кожному куточку.
Тортиків, тістечок й ласощів багато,
У п’ять років, в неповторне свято!

важливості збереження природи. Для
села еко-заходи не є новинкою. Громадські активісти, в числі яких є завідувач
бібліотекою, працівники сільської ради,
клубні працівники, вчителі, медики, підприємці та просто небайдужі мешканці
села на постійній основі влаштовують
толоки та інші акції – для благоустрою
території рідного села.
Віримо у те, що після встановлення
контейнерів екологічна ситуація в селі
значно покращиться. При сортуванні
сміття ми значно зменшимо потрапляння
скла та пластику в землю. Ще наприкінці
2017 року почали встановлювати перші
контейнери для пластикових відходів
та скла. Нині їх є вісім. Але повноцінно
контейнери запрацювали у січні–лютому
2018 р. Село Красноставці має протяжність близько трьох кілометрів і контейнери розміщені на видних місцях: поблизу магазинів, закладів соцсфери.
Згідно із законом України «Про відходи» усі мають сортувати сміття із 1 січня
2018 року. Але насправді реальність говорить про те, що цього не відбувається.
Для цього треба проводити значну роботу – інформування людей про необхідність збереження природи для наступних
поколінь.
Ми раді, що жителі с. Красноставці
з розумінням поставилися до ініціативи
по переробці відходів. Не побили, не знищили контейнери. Більше того, сумлінно
сортуючи сміття, наповнюють контейнери. Зібрана вторинна сировина відправляється на переробку. Є у громади плани
щодо збільшення кількості контейнерів
для інших видів сміття. Адже, викидаючи сміття будь-де, ми вбиваємо природу,
отже, знищуємо самі себе.
Михайло Бигар,
завідуючий бібліотекоюфілією с. Красноставці

Народні прикмети
на Стрітення

Ясна і тиха погода в цей день віщує
добрий урожай поля і роїння бджіл.
Відлига – жди пізньої весни і бережи
пашу та хліб, бо в поле виїдеш нескоро.
Як на Стрітення півень нап’ється води
з калюжі, то жди ще стужі!
Як нап’ється півень води, то набереться господар біди!
День Стрітення теплий і сонячний, то
і весна тепла.
Якщо на Стрітення дорогу перемітає
– весна буде пізньою і холодною.
Якщо в цей день сніжок – весною
буде дощик, тобто весна буде затяжною
і дощовою.
Передбачити погоду могла і курка:
якщо нап’ється біля порогу води – весна
буде теплою і ранньою.
Вітер на Стрітення – до врожаю плодових дерев.

Давні вулиці міста
У старій частині міста Снятина знаходиться вулиця, що до 1990-х років носила назву Базарна. Зараз – це вулиця
Валова. Цю назву дали їй залишки старого насипного валу, який разом з ярами
захищав місто від різних нападників, обриси якого помітні й досі. У статті «Міські
вали», яку помістив краєзнавець Григорій
Дутчак у районній газеті 5 лютого 1987
року, зазначено, що вал дуже своєрідний, що «він – не витвір природи, а людських мускулястих рук». Глину для насипу брали із сусідньої ділянки. «Є версія,
– писав краєзнавець, – що, можливо і яр
виник внаслідок забору глини для насипу валу». Археолог з Івано-Франківська
Богдан Томенчук, вивчаючи археологічні
шари древнього міста, підтвердив думку Г. Дутчука. Досі видно земляний вал,
місцями порослий плодовими деревами,
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який і при сьогоднішній техніці звести нелегко. На цій вулиці проживали незаможні євреї, а нижче небагаті українці. У період Другої світової війни тут було гетто.
Варто зазначити, що оборонний форпост мав подібні земляні вали вздовж
стрімкого схилу з південної сторони Снятина, який донедавна було чітко видно по
вулиці подружжя Кобринських. У найвищих точках валів, на сторожових вежах,
при наближенні ворогів, запалювали
сигнальні вогні, які добре видно було в
Кутах, Сторожинці та навколишніх селах.
Якраз ця, східна частина Снятина
найбільше страждала від військових дій.
Як написано у письмових джерелах, тут
до тла була спалена найдавніша церква
і понищені житлові будинки. За переказами старожилів частина теперішньої вулиці Кобринських була вимощена цеглою.

Засновник
Снятинська міська рада

Свідоцтво про реєстрацію ІФ №353
від 19 березня 1997 року
Газета виходить українською мовою.
E-mail: snyatyn.vega@gmail.com

У 1940-х роках вулицям надавалися
назви за характерними ознаками. Так
виникла назва вулиці Водопровідна (зараз Ярослава Довгана). Перший виноградник на південних схилах посадив у
Снятині вірменин Захар’ясевич. Продовжив його справу і засадив виноградною
лозою цілу леваду снятинчанин Дмитро
Оренчук. На цій вулиці біля садиб було
багато винограду, тому її назвали Виноградною.
Ще одна вулиця, де було багато джерел назвали Джерельною, а біля потоку,
де росло багато верб – Вербовою, вулиця, де був старий водяний млин – Млинською.
Руслана КІРЄЄВА,
краєзнавець

Відповідальність за достовірність фактів і
зведень несуть автори публікацій.
Редакція не завжди поділяє думки
авторів, листується з читачами
тільки на сторінках газети.

***

Приходить бабуся в суд і просить дати їй розлучення, як причину
вказує, що вона десять років живе з
третім чоловіком і ще залишається
незайманою! Суддя питає бабусю:
– Але як це може бути ? – Знаєте,
Ваша Честь, перший мій чоловік
був імпотентом і я його покинула.
Другий виявився гомосексуалістом
і я втекла. А третій в мене – політик.
– Але що він має спільного з попередніми? – питає суддя. – Та як що,
кожен вечір лише обіцяє!

***

Зустрілися два куми та й один
розповідає другому: – Чуйте, куме…
А мені останнім часом сняться еротичні сни. – О, добре Вам, куме… –
Та то добре, але є одна проблема.
– Овва, та яка ще, куме, може бути
тут проблема? – Та я ніц не розумію! Вони всі на німецькій мові!

***

Дзвонить заплакана донька
своїй мамі: – Мамо, ти знаєш, я аж
тепер зрозуміла, наскільки ти мала
рацію щодо мого чоловіка. І чому ж
я тебе раніше не послухала… Він
так мене образив, так принизив….
Я їду до тебе! – Ні, доню, зло повинне бути покаране – я їду до вас!

***

Сільським провулком дрібоче
старша пані. Йти швидше не може,
бо дуже слизька стежка і високі кучугури снігу по боках: – Йой, вмирає! – зойкає старенька, заходячи у
хвіртку сусіднього подвір’я. – Хто? –
перелякано питає син сусідки. – Та
вмирає, а в мене світла не стало!
Хлопака, як тримав відра з водою,
так і випустив з рук. – Хто вмирає,
цьотко? – Та Ахраман вмирає! – поспіхом відповідає старенька, задихавшись, і, вже відкриваючи двері в
будинок сусідки, кричить: – Галько,
ти дивишся то турецке кіно?!

***

Зустрілися два куми в базарний
день. Та й один поперед одним вихваляються покупками. Один з кумів показує, що придбав великий
плазмовий телевізор. Раптом побачив на коробці різні знаки та й питає
в кума: – Куме, а ви не знаєте, чому
на упаковці телевізора намальована чарка? – Це, куме, означає, що
якщо не обмиєте, то він показувати
не буде!
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