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Шановні юристи!

Прийміть сердечні вітання з нагоди професійного свята – Дня
юриста. Це свято об’єднує усіх, хто стоїть в обороні конституційних
прав та свобод наших громадян, сприяє розбудові демократичної, правової Української держави – держави для людей.
Бути юристом почесно і відповідально. Сьогодні немає такої сфери діяльності, державного органу чи підприємства, які б обходилися
без консультації юриста. Щодня до правників за порадою та допомогою звертаються тисячі громадян. Рівнем вашого професіоналізму та
принциповості визначаються не лише стан правової
культури суспільства, а і його стабільність, моральний мікроклімат.
Впевнені, що юристи України, яким властиве
усвідомлене почуття відповідальності, й надалі вірно служитимуть інтересам України та її громадян, з
честю примножуватимуть славні традиції своєї професії, докладатимуть зусиль задля утвердження на
теренах краю ідеалів верховенства права та справедливості.
Прийміть слова глибокої вдячності за високий
професіоналізм, активну участь у поширенні правових знань та посиленні соціального захисту наших
громадян.
Бажаємо вам міцного здоров’я, щастя, життєвих
гараздів, благополуччя та нових професійних перемог!
З повагою, міський голова Анатолій ШУМКО

АНОНС

7 жовтня у читальному залі
Снятинської центральної районної бібліотеки відбудеться презентація поетичної збірки просвітянина, видавця, нашого земляка,
уродженця с. Рудники Василя Клічака «Копана гора». Початок о 12
год.
Запрошуємо усіх поціновувачів
ліричної поезії.

Подяка

Від щирого серця хочу подякувати вуличному депутату
Кіцул Вікторії Ярославівні та
депутатам міської ради, які допомогли мені матеріально і підтримали у важкий для мене час.
Нехай Бог дає їм усім
здоров’я та охороняє від усякого зла.
Жителька м. Снятин
М. М. Москалик

ТОВ «АПФ
«РОДНИК ПЛЮС»
запрошує на роботу:
Агрономів,
Системних програмістів,
Бухгалтерів,
Економістів,
Трактористів,
Слюсар-операторів,
Водіїв (легкового та
вантажного авто),
Слюсарів-ремонтників,
Інженерів КВПіА,
Підсобних робітників,
Обліковців,
Вантажників.
Звертатись: м. Снятин
вул. Гоголя, 75
або за телефоном
0999737102,
2-13-50

Вітаю з днем
художника!

Сердечно вітаю всіх художників міста,
талановитих майстрів пензля, шанувальників образотворчого мистецтва з професійним святом – Всеукраїнським днем художника, яке відзначається в пору золотої
осені, щедрої на врожай, барви і кольори,
коли сама природа розгортає своє неповторне і вражаюче художнє полотно.
Висловлюю щирі слова вдячності
майстрам образотворчого, декоративного мистецтва міста за плідну творчу діяльність, талант, благородство душі, невтомний творчий пошук і талант, за те, що
піднімаєте гідність і збагачуєте традиції
нашого роду.
Щиросердно бажаю вам невичерпної
наснаги,
нових
цікавих
ідей,
щастя, здоров’я і
добра.
З повагою,
міський голова
Анатолій
ШУМКО

Шановні працівники
поштового зв'язку!
Прийміть найщиріші
вітання з нагоди
Всесвітнього дня пошти!

Ваша професія – не з легких, але так потрібна людям. Щодня, незважаючи на погоду,
листоноші вчасно приносять кореспонденцію
адресатам, долаючи по декілька кілометрів
за день. Не маємо сумніву, працівники пошти
і надалі відіграватимуть важливу роль в оперативному інформуванні населення, працюватимуть над зміцненням мережі поштового
зв’язку, поліпшенням якості роботи та культури обслуговування.
Висловлюємо щиру подяку за вашу роботу. Бажаємо всім поштовикам щастя, благополуччя, доброго здоров'я та наснаги у нелегкій праці.
З повагою,
міський
голова
Анатолій
ШУМКО

У Снятині відбувся
фестиваль
«Покутське яблуко»

Шановні
мешканці міста!

Звертаємося з проханням
про сусідське взаєморозуміння – не спалювати сміття, побутові, промислові та інші відходи.
Вам будуть вдячні хворі
люди, молоді мами та їхні діти,
люди похилого віку та всі, хто
хоче дихати свіжим і чистим
повітрям!

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 завершується будівництво
пам’ятника Героям Небесної Сотні. 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».

В першу неділю жовтня у Снятині пройшов
четвертий районний фестиваль гостинності «Покутське яблуко». Дані святкування проводять
з метою презентації кулінарних традицій Снятинщини, продукції сільськогосподарських виробників, популяризації культури та мистецтва
Покуття. На фестивалі міська та сільські ради
Снятинського району представили власну продукцію та гостинну виставку. Також свої роботи

демонстрували і майстри народної творчості.
Ведуча фестивалю Ірина Томаш розпочала свято, запросивши до вітального слова декана Снятинського УГКЦ Теодора Оробця та протоієрея
УПЦ КП Миколу Марусяка, які зі словами щирої
подяки Господу за щедрі дари осені, благослови-

ли «Покутське яблуко» та всіх присутніх.
Цьогоріч на фестиваль «Покутське яблуко»
завітали поважні гості з Ченстоховського та Картузького повітів (Польща), делегація з сусідньої
Молдови, керівники області, району та міста, а
також гості та учасники фестивалю.
З вітальними словами виступили голова
Снятинської районної ради Іван Угрин, голова
Снятинської РДА Богдан Свіщовський, міський
голова Анатолій Шумко, секретар міської ради
Марія Орищук, перший заступник голови ІваноФранківської обласної ради Василь Гладій, голова Матеївецької ОТГ Петро Книшук, засновники
фестивалю «Покутське яблуко» та дружби з Ченстоховським та Картузьким повітами Володимир
Томаш та Микола Фербей. Зокрема Володимир
Томаш подякував усім за продовження чудового
свята покутської гостинності та розповів як започатковувалось свято та чому саме «яблуко». Також висловив надію, що цей фестиваль матиме
продовження і в наступні роки.
Також з вітальними словами виступили і
представники делегацій з Польщі та Молдови –
староста Ченстоховського повіту Кшиштоф Смела, староста Картузького повіту Яніна Квєцєнь
та голова Бричанського району Михайло Гнатюк.
На завершення вітальних слів очільниками району було розрізано яблучний пиріг.

Продовження на стор. 2
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У Снятині відбувся фестиваль «Покутське яблуко»
вав усім депутатам міської, районної та
обласної ради за підтримку та співфінансування будівництва багатофункціонального льодового майданчика. Також
висловив надію, що згодом можна буде
встановити штучне льодове покриття.
Перший заступник голови обласної ради
Василь Гладій зазначив, що такий спортивний майданчик є унікальним на Прикарпатті та висловив надію, що у Снятині

Продовження. Початок на стор. 1
Після урочистого відкриття фестивалю на сцені розпочалась концертна
програма, підготовлена відділом культури Снятинської РДА, в якій взяли участь
гості фестивалю – оркестр Матеївецької
ОТГ, а також народні колективи, аматори, солісти й танцюристи району, які радували гостей свята своїми талантами.
Учасники та гості фестивалю бра-

проводитимуться різноманітні Всеукраїнські змагання і Снятин стане своєрідним
спортивним оазисом Прикарпаття.
На завершення показових виступів
Анатолій Шумко подякував спортсменам
за чудову гру та вручив гравцям подарунки.
На фестивалі побувала
Ольга СЛОБОДЯН
Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»

ли участь у колоритних забавах та частуваннях, ярмарці за участю народних
майстрів, пасічників, виробників сільськогосподарської продукції.
У ході фестивалю Снятинською міською радою було презентовано сучасне
європейське покриття на льодовому
майданчику та проведено показові ігри
з великого тенісу та баскетболу. Міський
голова Анатолій Шумко щиро подяку-

Виконком

Про підготовку до опалювального
сезону та роботи на сміттєзвалищі

29 вересня відбулось двадцять четверте спільне засідання виконавчого
комітету Снятинської міської ради та
громадської ради «Радник». Перед початком засідання усі присутні в залі
хвилиною мовчання вшанували жертв
масових розстрілів німецькими окупантами
мирного населення під
час німецької окупації
Києва у 1941—1943 роках у Бабиному Яру.
А далі слова подяки
за турботу та належне виховання підростаючого покоління та
вітання з нагоди професійного свята линули для освітян міста,
яким міський голова
Анатолій Шумко вручив
грамоти, квіти та подарунки. Також з професійним святом привітали і бібліотекарів міста
та району.
Вже традиційно, перед початком розгляду
питань порядку денного, міський голова привітав членів виконкому
та громадської ради, які відсвяткували
своє день народження між засіданнями
МВК. Також Анатолій Богданович продемонстрував примірник книги-альбому
про неперевершеного майстра скульптури Бориса Гуцуляка під назвою «Борис
Гуцуляк. Великий скарб маленького міс-

Д

та». Даний альбом видається за фінансової підтримки міської та районної рад.
З приємністю було відзначено про завершення робіт з нанесення сучасного
багатофункціонального
європейського
покриття та розміток на ньому для гри в
волейбол, баскетбол та
великий теніс на льодовому майданчику, що у
міському парку.
Далі
заступники
міського голови Віктор
Кушик та Василь Анатійчук доповідали про
хід виконання завдань
попереднього виконкому, а також було розглянуто питання порядку денного. Першим
питанням порядку денного було питання Про
готовність комунальних
служб міста до роботи
в осінньо-зимовий період 2017-2018 років.
Після розгляду питань було здійснено
оглядову екскурсію до
будівництва пам’ятника
Героям Небесної Сотні
та на міське сміттєзвалище, де проводиться рекультивація
сміття та встановлення трансформаторної підстанції.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА ПРИВІТАВ
ПРАЦІВНИКІВ БІБЛІОТЕК ТА ОСВІТЯН
З ПРОФЕСІЙНИМИ СВЯТАМИ
Задовольняючи наукові і культурні потреби
громадян, школи та бібліотеки забезпечують
нерозривний
зв’язок
минулого і сьогодення, одержання повного
огляду інформації зі світового простору, сприяють піднесенню інтелектуального рівня народу.
Саме тому в переддень Всеукраїнського
Дня бібліотек, яке щорічно відзначається 30 вересня, у Снятинську центральну районну та міські
бібліотеки завітав мер міста Анатолій
Шумко, який від імені депутатського корпусу міської ради, членів виконкому та
громадської ради привітав бібліотечних
працівників з професійним святом побажавши міцного здоров'я, довголіття, сімейного затишку, родинного тепла, дружнього взаєморозуміння та підтримки.

Також зазначив, що професія бібліотекара є надзвичайно важливою для нашого
суспільства і саме їх відповідальна справа відкриває усім нам шлях до книги –
джерела споконвічної мудрості та знань.

Також в переддень свята освітян, яке
відзначається щорічно в першу неділю
жовтня, міський голова Анатолій Шумко
завітав у всі освітні заклади нашого міста, привітавши вчителів з професійним
святом. Анатолій Богданович побажав усім
працівникам шкіл міцного здоров'я, щастя,
творчої наснаги та
допитливих і вдячних
учнів.

Відео дивіться
на YouTube каналі
«Снятинська вежа»

Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»

Відроджений БК "Снятин" став переможцем
передсезонного турніру з баскетболу

1 жовтня 2017 року в м. Снятин, паралельно із проведенням фольклорноетнографічного фестивалю "Покутське
яблуко", відбулась презентація сучасного покриття льодового майданчика та зіграно показовий турнір з баскетболу.
Вперше випробувати новий корт
баскетбольного майданчика у міському

парку випала честь
командам АБК "Залуччя", БК "Снятин" та БК
"Попельники".
Формат турніру передбачав колову систему проведення. В
перших 2-х матчах БК
"Попельники", які були
укомплектовані переважно гравцями шкільного віку, зустрічались
із АБК "Залуччя" та БК
"Снятин"
відповідно.
Обидва поєдинки пройшли за схожим сценарієм та завершились впевненими перемогами більш досвідчених команд.
Доля переможця визначалась в очній
зустрічі господарів турніру та команди
із берегів Черемошу. Сама гра вийшла
дуже цікавою та пристрастною. Бригада суддів не завжди правильно трактувала ігрові моменти, тим самим ще

більше розпалювала "градус" поєдинку.
Спільним рішенням гравців БК "Снятин"
та АБК "Залуччя", останні хвилини гри
"досуджував" представник залучанців
Солован Микола. Один із найдосвідченіших рефері в районі, зумів притамувати
емоції гравців і якісно розсудити спірні
моменти.
Коли до фінального свистка рефері
залишалось лише 10 секунд, гравці БК
"Снятин", які на той час програвали 1
очко, пішли у ва-банк і застосували тактику фолів, що спрацювала. За кілька
наступних секунд залучанці примудрились не реалізувати 2 штрафних кидки і
допустити втрату м'яча. За 5 секунд до
завершення турніру спрацювала "завалівська зв'язка" снятинців: Тимофійчук
Ігор, вводячи м'яча з-за бокової лінії, віддав довжелезну передачу через усе поле
на Пилип'юка Тараса, який зумів із супротивом забити переможний кидок.
Таким чином, команда БК "Снятин",
що майже 2 роки не брала участі в зма-

ганнях із класичного баскетболу 5x5, в
яскравому стилі ознаменувала своє повернення і зробила собі подарунок на
10-річний ювілей, який відсвяткує зовсім
скоро.
АБК "Залуччя", що цьогоріч є переможцем всіх районних змагань з баскетболу серед дорослих (зимовий кубок
Снятинщини, літній кубок Снятинщини,
чемпіонат Снятинщини по стрітболу) записує собі в пасив першу поразку у 2017
році.
Ну і залишається незмінною ще одна
традиція. У своїй новітній історії БК "Снятин" ще жодного разу не програвав у баскетбол 5x5 команді із Залуччя.
По завершенню всіх матчів до учасників турніру із вітальним словом звернувся міський голова Снятина Анатолій
Богданович Шумко. Ним було вручено
грамоти для всіх учасників турніру та подаровано для РСГО"СРФБ" ігровий м'яч.
Андрій ФЕДУСІВ
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ПРОФЕСІЯ ЮРИСТА – ЦЕ ПРЕСТИЖНО

Професія юриста по праву вважається однією з найдревніших і найшановніших. Принципи, які сьогодні лежать в
основі права будь-якої демократичної
країни, знаходили своє віддзеркалення
навіть у старогрецькій міфології: богині
закону Евномія і помсти – Немезіс вершили суд над тими, хто посмів робити
замах на засади громадського порядку.
Сьогодні – це прямий обов'язок юристів
різних спеціальностей. Адвокати і юрисконсульти, прокурори і нотаріуси, судді і
слідчі забезпечують виконання законів
і підзаконних актів, а також гарантують
невідворотність покарання в разі їх недотримання.
Тож, напередодні професійного свята Дня юриста України, ми поспілкувались із завідуючим юридичним відділом
Снятинської міської ради, головою Снятинської районної організації політичної
партії «Об’єднання «Самопоміч» Андрієм Васильовичем Калівошком про роль
юристів у сучасному світі.
– Розкажіть, будь-ласка, трішки
про себе: звідки Ви родом, де виросли та навчались.
– Народився 1 листопада 1985 року в
мальовничому Косові. На початку 1990-х
років разом з сім’єю переїхав у покутське
містечко Снятин, де проживаю і сьогодні. Після закінчення школи навчався в
одному з провідних вищих навчальних
закладів України в галузі юриспруденції
Одеській національній юридичній академії. З 2011 року працюю у Снятинській
міській раді.
– Як Ви вважаєте, яким має бути
хороший юрист і які риси характеру
він повинен мати?
– Перемагає той, хто не здається – це
принцип роботи юриста. Компетентний

фахівець навіть в самому безнадійному
випадку шукає зачіпки, що дозволяють
поліпшити ситуацію для клієнта. Щоб
стати затребуваним на ринку правових
послуг, необхідно постійно поповнювати
багаж знань, скрупульозно відстежувати
зміни в законах, постановах, нормативних актах. Досвідчений юрист звикає до
складних, часто неоднозначних формулюванням документів. Від того, наскільки
якісно
цей
фахівець
виконує свої
завдання,
залежить
доля людини, сім`ї, а
нерідко – організації
зі
співробітниками. Важливо вміти
нести на собі
цей тягар і
справлятися
з ним. Кожен
крок
його
повинен робитися неупереджено,
виважено,
з холодною
головою. Дуже важко не піддаватися
паніці і не боятися наслідків власних помилок, упущень, необдуманих вчинків.
Уміння працювати з людьми і вселяти довіру. Занадто скромний, сором`язливий,
хто має сумнів у всьому юрист навряд
чи досягне успіху. Людям, які потрапили
в скрутну ситуацію, важливо отримати
чітку відповідь, що можна зробити, яким
чином захистити інтереси своєї сім`ї і біз-

несу. В голосі, манері поведінки, інтонаціях професіонала повинна відчуватися
непохитна впевненість.
– З якими питаннями найчастіше
звертаються до Вас?
– До мене звертаються з досить різноманітними питаннями. В основному це
майнові спори: питання про право власності на нерухоме майно та земельні ділянки.
–
Що
вам більш
всього подобається
у вашій роботі?
– Як і
кожна робота має свої
плюси і мінуси, так і робота юриста
має дві сторони. У роботі юриста
мені, перш
за все, подобаються цікаві справи,
які є досить
творчими та
розвивають
інтелект, пам`ять, увагу. А також престиж
роботи. Кожен юрист-професіонал може
по праву пишатися своїм становищем у
суспільстві. Також у юриста будь-якої галузі є можливості для розвитку та зростання…
– На Вашу думку, наскільки і чому
важлива роль юриста в суспільстві
загалом та в нашій державі, зокрема?

ДО ПЕРЕРАХУНКУ ПЕНСІЙ ГОТОВІ.
СЛОВО ЗА ПАРЛАМЕНТОМ
Впродовж останніх днів «гаряча лінія» Пенсійного фонду є справді «гарячою». Стурбовані відкладенням слухання пенсійної реформи пенсіонери
Снятина та району цікавляться, чи буде перерахунок пенсій з 1 жовтня. За коментарем «Снятинська
вежа» звернулась до начальника Коломийського
об’єднаного управління Пенсійного фонду України
Галини Григорчук.
– Шановна пані Галино! Днями голова правління Пенсійного фонду Олексій Зарудний заявив про готовність Пенсійного фонду до перерахунку пенсій. А яка ситуація у нас?
– Станом на сьогоднішній день Коломийське
об’єднане управління готове до проведення масового перерахунку пенсій. Нами проведено тестування програмного забезпечення, зроблено відповідні
розрахунки, визначено додаткову потребу в коштах,
тобто, практично, ми можемо приступати до перерахунку вже зараз, але, звичайно, після ухвалення
законопроекту. Якщо депутати ухвалять закон, як
заплановано, 3 жовтня, перерахунок пенсій буде
проведено одразу ж після набрання ним чинності і
підвищені пенсії можуть бути виплачені додатковими відомостями ще у жовтні. Таке завдання перед
Пенсійним фондом поставлено Урядом і безпосередньо головою правління Пенсійного фонду України Олексієм Зарудним. Хто з фахівців знає, про
що йдеться, той розуміє, що це не дуже просте завдання, адже йде мова про масовий перерахунок
всіх пенсій, призначених за Законом України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
– Тобто, всі пенсіонери, які отримують пенсії за цим Законом, можуть розраховувати на
підвищення?
– На жаль, ні. Із 56,8 тис. одержувачів пенсій
Снятинщини та Коломийщини буде перераховано
55,8 тис. пенсій, з них отримають підвищення внаслідок осучаснення 20,7 тис. пенсіонерів. При цьому
суми підвищень є індивідуальними, оскільки у кожного пенсіонера при призначенні пенсії розраховувався індивідуальний коефіцієнт заробітної плати.
Саме від нього зараз залежатиме розмір підвищення, адже осучаснення пенсій - це застосування нової величини показника середньої заробітної плати,
що використовується для обчислення розміру пенсії.
Нагадаю, що більшість пенсій зараз розраховані із
застосуванням показника 1197,91 грн., а при перерахунку буде застосовуватися показник 3764,4 грн.
Так, 6,8 тис. пенсіонерів отримають підвищення
до 100 грн.; 10,8 тис. – до 1000 грн.; 2,5 тис. – до

2000 грн.; а 0,6 тис. – понад 2000 грн. Крім того, 34,1
тис. пенсій буде підвищено внаслідок зростання прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб з 1312
до 1373 грн. Додаткова місячна потреба в коштах на
виплату цих підвищень пенсій в управлінні зросте на
11,4 млн. грн.
– А якщо прийняття Закону затягнеться?
– Процес нарахування пенсійних виплат при проведенні масових перерахунків триває 10-12 днів. Але
ми розуміємо, що не маємо права зволікати і зробимо все, щоб люди вчасно отримали свої гроші. Сьогодні ні в кого не викликає сумнів, що ситуація, яка
склалася у пенсійному забезпеченні громадян нашої
держави, є неординарною і складною. Тому проведення пенсійної реформи є необхідним заходом для
розв’язання як сьогоднішніх проблем, так і надійним
поступом поліпшення ситуації у майбутньому.
– А чи закладено реальні кошти на підвищені
пенсії?
– Як зазначив голова правління Пенсійного фонду Олексій Зарудний, до осучаснення пенсій ми фінансово готові. Нам також вдалося збільшити власні
надходження до бюджету фонду і зараз маємо понад план 29,9 млн. грн. за підсумками 8 місяців цього
року. Тобто, гроші є і зараз тільки потрібно народним
депутатам терміново приймати Закон.
– Але ж усім відомо, які норми закладені в
Закон, хіба не можна попередньо все перерахувати і виплатити за умови прийняття закону
швидше?
– На жаль, ні, бо у разі внесення змін до законопроекту, навіть незначних, це може вплинути на
методику проведення перерахунку, адже процес
перерахунку досить складний. Це не просто збільшення пенсій на певний відсоток, а відповідні зміни в
алгоритмі перерахунку, зміна складових, від яких залежить розмір пенсій. Адже кінцевий результат – це
не підвести надію людей, які так довго чекають анонсованого підвищення, так як кожна літера чи цифра в
законі може коштувати пенсіонеру певну суму.
– Тобто, ми можемо заспокоїти пенсіонерів,
що підвищені пенсії вони отримають все ж у
жовтні?
–
Ми надіємося, як і усі пенсіонери, що депутати розуміють всю складність ситуації, усвідомлюють, що на їхнє рішення чекають мільйони пенсіонерів, які у свій час віддали за них свої голоси. А ми, як
сказав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, в свою
чергу будемо працювати 24 години на добу.
Спілкувався Остап СЕРПНЕВИЙ.

– Професія юриста відіграє важливу соціальну роль, адже ми захищаємо
інтереси людини, її права та свободи,
інтереси суспільства та держави від злочинних та інших протиправних посягань.
Місія юристів полягає в служінні людям,
в тому, щоб забезпечити в суспільстві
організованість, дисципліну і такий правопорядок, який базується на засадах
справедливості, гуманізму і правди. Бути
юристом в сучасному суспільстві – велика честь і велика відповідальність.
– Як Ви вважаєте, юрист – це
лише професія, яка повинна приносити заробіток тому, хто нею займається? Чи це покликання захищати
людей, навіть коли вони не можуть
за це заплатити?
– Я вважаю, що справжній юрист повинен допомагати усім, хто звертається
за допомогою. Якщо не може зробити
цього сам, тоді повинен направити до
відповідних органів, де їм можуть допомогти.
– Ваші побажання колегам з нагоди професійного свята.
– У день нашого професійного свята
хочеться побажати усім міцного здоров'я,
успіхів на професійній ниві та безумовного дотримання букви закону. Нехай
наші професійні зусилля будуть винагородженні повагою і довірою громадян,
впевненістю у надійному і справедливому захисті їх конституційних прав і свобод.
А всім тим, хто обрав професію юриста слід пам`ятати про те, що великого
успіху в житті досягають тільки ті люди,
які займаються улюбленою справою.

Інтерв'ювала Ольга СЛОБОДЯН

«БАТЬКИ Й ДІТИ. КОНФЛІКТ
ЧИ ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ?»

У наш час, найактуальнішим питанням є проблема стосунків батьків з дітьми. Ця проблема є найдзвичайно складною, тому що стосунки батьків з дітьми вкрай зіпсовані, батьки не розуміють дітей (думаючи про, те що хлопці і дівчата
надто безвідповідальні, та ставлять до всього легковажно), а
діти – батьків (гіперопіка).

Мабуть, саме тому завідуюча бібліотекою-філією №1
м. Снятин Розалія Мизюк обрала тему години спілкування
«Батьки і діти. Конфлікт поколінь чи взаєморозуміння?». На
захід до бібліотеки завітали о. Михайло Мизюк, журналісти
«Снятинської вежі» та учасники клубу «Благовіст», що діє
при даній бібліотеці, серед яких були діти, батьки, дідусі і бабусі. Присутність різних поколінь на годині спілкування дала
можливість поглянути на дану проблему з кожної сторони.
У ході спілкування о. Михайло наводив різноманітні приклади конфліктних ситуацій у родині та роз’яснював можливі
виходи з таких ситуацій. Також кожен із присутніх мав можливість висловити своє бачення подібних проблем та їх вирішення.
Під час розмови о. Михайло Мизюк та журналіст Ольга
Слободян розповіли присутнім повчальні притчі про взаємні
турботу, любов та повагу дітей і батьків.
Година спілкування проходила досить цікаво та пізнавально, адже тема порушена Розалією Дмитрівною є найбільш актуальною темою сьогодення. Маємо надію, що
кожен із присутніх дізнався для себе багато нового та корисного, що допоможе уникнути конфліктних ситуацій або дозволить їх вирішити без образ.
Будьте мудрими! Пам’ятайте, що дитина є маленьким
дзеркальцем Вашої родини. І хай в цьому дзеркалі люди бачать тільки красу, добро, щастя, любов та злагоду.
Власна інформація
Відео дивіться на YouTube каналі «Снятинська вежа»
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОДЕКС ПРОТИ РАКУ
Щороку в Україні реєструється понад 160 тисяч випадків захворювання
на рак, а помирає майже 90 тисяч українців. У Снятинському районі за 2016
рік було виявлено 181 онкохворий. А
всього ж в районі на рак хворіє майже
1000 осіб.
На першому місці серед онкологічних хвороб – рак шкіри, на другому
– рак молочної залози, далі йдуть рак
кишківника і легенів.
Однак діагноз онкологічної хвороби
сьогодні не вирок. Чим раніше хворобу
виявлено, тим більше шансів на повне
одужання. Якщо хворі звертаються до
лікарів на початковій стадії, то у 92 %
випадків після операції життя без хвороби гарантовано. Крім того, чим раніше встановлено діагноз, тим менше
травматичним буде лікування та більше шансів на життя. До того ж і лікування на початкових стадіях хвороби обійдеться значно дешевше і буде менше
ускладнень.
Крім того відомо, що майже 40% онкозахворювань можна запобігти, якщо
дотримуватись наступних елементарних норм і правил:
• Не куріть. Якщо ви маєте цю шкідливу звичку, позбудьтеся її якомога
швидше. Також намагайтесь уникати
місць, де люди курять.
• Не зловживайте алкогольними напоями.
• Уникайте тривалого впливу сонячного проміння. Змащуйте відкриті
ділянки шкіри кремами та лосьйонами
із сонцезахисним ефектом.
• Стежте за тим, щоб ваші працедавці не порушували інструкції з безпеки праці. Ваше робоче місце мають
захистити від чинників, що шкодять вашому здоров'ю і стимулюють розвиток
ракових захворювань.

• Дотримуйтесь рекомендацій щодо
раціонального харчування.
• Негайно звертайтеся до лікаря в
тому разі, якщо:
- ви виявили ущільнення в молочних залозах та зміни в родимках;
- ви маєте кровотечі, не пов'язані з
менструацією, або під час менопаузи;
- вас мучить постійний кашель та
дряпання в горлі;
- незвично змінилися ваші випорожнення;
- ви без явної причини втрачаєте
вагу.
• Щороку проходьте гінекологічне
обстеження з обов'язковим цитологічним аналізом (мазок з шийки матки).
• Щомісяця самостійно оглядайте
свої молочні залози, а раз на рік навідуйтеся до фахівця. Якщо вам виповнилося 40 років, раз на два роки робіть
мамографічне обстеження.

ШАНОВНІ КРАЯНИ!

В середу, 11 жовтня 2017 р. в Снятинській поліклініці буде проводити
консультативний прийом бригада
лікарів з Прикарпатського клінічного онкологічного центру. Хворих
будуть оглядати онкохірург, онкогінеколог, мамолог, торакальний онкохірург, онкоуролог.
Необхідно пам’ятати всім, що
раннє виявлення і вчасно розпочате лікування – запорука успіху в боротьбі з хворобою.
За інформацією звертайтесь в
онкологічний кабінет Снятинської
поліклініки.
Наталія ВІРЧЕНКО
лікар-онколог Снятинської ЦРЛ

Інформує Коломийське об’єднане управління Пенсійного фонду України
Чи можу я залишитися на пенсії
за віком та одночасно отримувати
пенсію по інвалідності? Чи потрібно мені змінювати пенсійне посвідчення і чи зазначається в ньому
така інформація?
Згідно із статтею 10 Закону України
“Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування” особі, яка має
одночасно право на різні види пенсії(
за віком, по інвалідності, у зв’язку з
втратою годувальника), призначається
один із цих видів пенсії за її вибором.
Відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 11.04.2002 №497
“Про забезпечення виконання функцій
з призначення і виплати пенсій органами Пенсійного Фонду” та пункту 4.9
розділу IV Порядку подання та оформлення документів для призначення(

перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування” документом, який підтверджує призначення
громадянину пенсії, є пенсійне посвідчення.
Згідно з пунктом 3 Порядку обліку,
зберігання, та оформлення та видачі пенсійних посвідчень у Пенсійному
фонді України та його органах відомості про групу, причини інвалідності та
строк, на який її встановлено, зазначаються в пенсійному посвідченні незалежно від виду призначеної пенсіонеру
пенсії.
Заступник начальника
Снятинського відділу з питань
призначення, перерахунку та
виплати пенсій Кіцул О.Б.

БУДУТЬ ВИБОРИ
Мер Снятина Анатолій Шумко, секретар Марія Орищук, депутати міськради від фракції «Батьківщина»,
узяли участь у районній конференції
партійної організації ВО «Батьківщина». Захід відбувся під головуванням
очільника районної ради Івана Угрина,
за участі першого заступника голови
обласної ради Василя Гладія, депутата обласної ради Орисі Книшук. Делегатами конференції також були депутати районної та міської рад, голови
первинних осередків «Батьківщини».
Головне питання порядку денного –
висунення кандидатів-батьківщинців
для участі у виборах до Заболотівської
об’єднаної територіальної громади.
До її складу входять наступні населені пункти: Заболотів (центр громади),
Троїця, Іллінці, Тростянець, Рудники,
Олешків, Любківці, Ганьківці, Вишнівка.
Виступаючи перед однопартійцями Василь Гладій наголосив на важливості
виборів 29 жовтня до Заболотівської
ОТГ.
–
Перед новоутвореною громадою відкриваються нові можливості та
перспективи. Громада буде наділена

повноваженнями сільської, селищної
та районної рад, матиме прямий зв'язок
з державним бюджетом. Людям не потрібно буде для вирішення проблем
їхати до Снятина чи Франківська, – зазначив Василь Іванович. Також посадовець наголосив, що об’єднання відбувається згідно перспективного плану,
але при цьому враховується думка
людей. За словами Василя Гладія, до
обласної ради надійшло звернення від
Балинцівської сільради, яка згідно перспективного плану відноситься до Гвіздецької ОТГ. Однак жителі Балинців,
Бучачок, Трофанівки – сіл,які входять
до Балинцівської сільради абсолютною більшістю воліють приєднуватися
до Заболотова , тому до перспективного плану будуть внесені зміни. Також
до обласної ради надійшли звернення
від сільських рад Вовчківців, Тучапів,
Попельників, Джурова, Новоселиці, які
мають намір приєднуватися до Снятина. На останок, делегати конференції
одноголосно підтримали кандидатури
26 батьківщинців – претендентів стати
депутатами Заболотівської ОТГ.
Остап СЕРПНЕВИЙ.
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Запобігання дитячому травматизму
від ВНП побутового
призначення
Не можна користуватися без нагляду
дорослих піротехнічними засобами: хлопавками, петардами, феєрверками. Більш
того, не можна зберігати їх удома, адже
вони належать до вибухонебезпечних
предметів.
Міра небезпеки зростає у випадку із
саморобними піротехнічними іграшками:
можна отримати важкі опіки, втратити зір,
скалічитися та навіть загинути. Так само
існує висока ймовірність спричинити пожежу, якщо бавитися з вогнем біля горючих і
легкозаймистих речовин та матеріалів,
Вогнепальна зброя — не забава.
Небезпечність користування
мисливськими рушницями,
виготовлення та випробування
вибухових пакетів.
Вогнепальна зброя — не забава. Якщо
в домі є мисливська рушниця або якась
інша зброя, вона повинна зберігатися у
спеціальному сейфі або дерев'яному ящику, які не дають можливості доступу стороннім особам. Неповнолітнім та особам
без спеціального дозволу зброю вдома
тримати не можна.
Необережне поводження з предмета-

І

ми, призначення яких ви не знаєте, та вибухонебезпечними речовинами може призвести до нещасного випадку. Тим більше
дітям не можна виготовляти вибухові чи
вогненебезпечні предмети, перевіряти їх
на міцність. Вкрай небезпечно кидати їхд
у вогонь, бавитися поблизу них сірникамиг
чи запальничками. Вибухова речовина,л
що знаходиться всередині, може вибухну-д
н
ти та завдати великої шкоди.
Балони зі стисненим газом при ушко-к
дженні чи перегріванні на сонці також мо-ж
т
жуть вибухнути.
Заходи з безпеки під час
д
збирання металевого брухту.
Правильні дії під час виявлення ВНП. л
Особливо уважними треба бути прил
збиранні металевого брухту. При виявлен-с
ні незнайомих предметів негайно сповісти-п
ти про це у службу порятунку за номеромП
101, класного керівника або когось із до-е
рослих. Вибухові предмети являють висо-н
ку загрозу здоров'ю і життю людей. Отже,г
не можна ризикувати через власну недба-Т
н
лість або необережність.

Снятинський РВ УДСНСс
І
р
ГОРДІМСЯ СВОЄЮ МОВОЮ,
У
у
ДБАЙМО ПРО ЇЇ ЧИСТОТУ,

ГОВОРІМ ПРАВИЛЬНО…

Шановний читачу! Я звертаюсь до
тебе з проханням: прочитай цю статтю,
задумайся над усім, про що тут написано,
сприйми це своїм серце. Якщо ти українець душею, а не на словах і вчинках, ти
не залишишся байдужим до своєї мови –
цієї великої скарбниці духу народного, – ти
задумаєшся надалі над кожним словом і
виразом, перш ніж воно вилетить у світ із
твоїх уст.
Мета моєї статті – допомогти кожному,
хто бажає, щоб його мовлення було чистим, правильним, українським, а не сумішшю, суржиком, мішаниною, не властивими
нашій співучій, солов’їній, материнській
мові. Отже, щоденно дбаймо про культуру, чистоту і правильність нашого спілкування, бо це одна з головних ознак нашої
вихованості, нашої любові до рідної матері
України, її героїчної історії, її борців.
Шануймо нашу святиню, леліймо її щодня, не дозволяймо її паплюжити, оберігаймо від зловмисників!
Дещо коротко з історії. Мабуть, ні одна
мова в світі не зазнала таких утисків, нападок і цькування, як наша українська. Упродовж кількох сторіч її принижували і водночас насаджували іншу, тобто російську,
краще б сказати «кацапську», і це, звичайно, позначилося на усному і писемному
мовленні українців. Наша мова зазнала
такого негативного впливу московської,
що перетворилася на мішанину українських і російських слів, на суржик, кальок,
мовних покручів.
І в наш час деякі українці, хизуючись
своїми нібито глибокими знанями російської мови, вживають русизми; інші не володіють українською літературною мовою
і вживають російські слова, вважаючи, що
це і є літературні форми; а дехто, непогано
володіючи літературною мовою, все-таки
вживає русизми-москалізми, бо ніби хоче
показати себе зверхньо або лінується подумати над словом-відповідником чи висловом української літературної норми. А
наслідок всього цього – покруч. Якщо слова чужої мови вживаються бездумно, вони
засмічують мову, перетворюють її на мішанину своїх і чужих слів.
У кожній мові є чимало слів з інших
мов. Але таких слів, що ввійшли до нашої
мови непроханими гостями, є дуже багато. Ми настільки звиклися з ними, що часто й не помічаємо, як вони зриваються з
уст. Правда, людина, яка стежить за своїм
мовленням, за його культурою і чистотою,
вживає русизмів зовсім мало. Але більшість мовців, на жаль, не задумується над
своїм мовленням і говорять суржиком. Та
більш гірко стає, коли чуєш таку макаронічну мову з уст тих, хто мав би першим
стояти на захисті культури, правильності
і чистоти мовлення: від деяких учителів,
вихователів, поетів і навіть журналістів.

В одній з поетичних збірок зустрічаю такі
чужі для нашої мови «шедеври»: шалаш,
чтить, оновлясь, васильки, любимий, навстоя, на много літ, по якому ділу та чимало інших. Як така книжечка буде впливати
на культуру мовлення нашого снятинського читача? А де був літературний редактор
видання? Що вже говорити про пересічного носія українського слова…
Більше шести десятків років я оберігаю
нашу рідну мову від всякого хламу: москалізмів, покручів, перекручень, кальок
тощо. Хотів би допомогти усім, хто бажає
очистити власне мовлення від непотрібів
і помилок. Тому хочу запропонувати громадськості, учителям, вихователям, учням
й усім, хто не байдужий до нашої солов’їної
мови, невеликий словничок тих слів, які
не слід уживати у щоденному мовленні.
Це зовсім невелика частина слів і словосполучень, які засмічують мовлення моїх
рідних українців. Але якщо хоча б їх вилучити зі свого лексикону, то наше мовлення
стане набагато чистішим і привабливішим.
Отже, зліва подаються слова і вислови
чужої нам мови, які не слід вживати українцям, а справа – наші українські відповідники:
Баня – лазня
Батюшка – священик
Болільник – уболівальник
Брачний – шлюбний
Бувший – колишній
Бутилка – пляшка
Бумажник – гаманець
Брюки – штани
Бритися – голитися
Більйо – білизна
Бесєдка – альтанка
Буси – намисто
Вверху – вгорі
Вдруг – раптом
Вечором – увечері
Взятка – хабар
Виключатель – вимикач
Висок – скроня
Відпуск – відпустка
Вкус – смак
Воздух – повітря
Вообще – взагалі
Впереді – спереду
Врач – лікар
Визивати – викликати
Відноситись (до когось) – ставитись (до
товариша)
Взаємовідносини – взаємини
Відволікати (увагу) – відвертати
Гладити (білизну) – прасувати
Гов’ядина – яловичина
Гололід – ожеледь
Грузовик – вантажівка
Грущик – вантажник

Іван АНДРУШКО с. Джурів
продовження в наступному номері

Народний часопис
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Із життя школи
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УЧНІВСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ – 20!

Два людських винаходи
можна вважати найтяжчими:
«Мистецтво керувати
і мистецтво виховувати».
е
І.Кант
и
Суверенна незалежність Української
х
хдержави зумовлює новий підхід до ориганізації, змісту і методів виховання мо,лодого покоління. Розбудова самостійної
-держави потребує формування якісно
нової людини, з врахування тих невід-кладних завдань, які розв'язує наша дер-жава відповідно до нових запитів та інтересів суспільства.
На сьогодні в нашій країні, на жаль,
дещо недооцінюються громадська зрілість, громадська активність, уміння моилодих людей самостійно організовувати
-своє життя, аргументовано і впевнено
-пояснювати ті чи інші рішення та вчинки.
мПроте кожна хвилина, вкладена учнями в
-ефективну громадську діяльність сьогод-ні, – це реальний результат завтрашньо,го дня, бо ж завтра починається сьогодні.
-Тож, майбутнє залежить від внеску кожного з нас.
26 вересня – День народження учнівСської республіки Снятинської ЗОШ № 2
І-ІІІ ступенів, яка була створена у 1997
році. Нам виповнилося вже 20 років!
Учнівська республіка – орган шкільного
учнівського самоврядування, який забез-

печує комплексний виховний вплив на
учнів шляхом їх залучення до усвідомленої і систематичної участі в справах
школи, вирішення різних питань життя
школи. Учнівська республіка є організацією учнів для учнів, незалежно від органів влади, будь яких партій і політичних
об'єднань. Вона є частиною школи і тісно співпрацює з педагогічним колективом, має свою документацію на підставі
«Положення про учнівську республіку»,

представляє учнів перед вчителями,
батьками, органами освіти та місцевого
самоврядування.
Гасло учнівської республіки – «Плануй! Організовуй! Виконуй!»
Ми пробуємо себе в якості адміністратора, координатора, керівника групи, реалізуємо суспільно корисні проекти
та ініціативи, що сприяють саморозвитку
й розвитку учнів, співпрацюємо з адміністрацією в межах визначених завдань,

організовуємо творчі, цікаві справи, випробовуємо себе у різних якостях та ролях.
У роботі нам активно допомагає педколектив у напрямку розвитку учнівського самоврядування в нашій школі. За 20
років діяльності в учнівській республіці
працювало 15 учнівських президентів.
В День народження учнівської республіки школа була святково оформлена. А
її члени пригощали усю шкільну родину
торбинками із солодощами.
В рамках виховної моделі «Школа
партнерства» учнівська республіка разом з батьками організували святковий
торт, яким поласували члени учнівського
самоврядування. Зроблені фото цього
дня вже стали окремою сторінкою у літописі «Життя учнівської республіки».
Вірю, що учнівська республіка довго
житиме в нашій школі, а її члени, у майбутньому, зроблять нашу школу новою і
креативною.
Справді сильну команду можна побудувати тільки разом зі своїми однодумцями, з учнями, у яких ти впевнений, як у
самому собі.

Андрій ЛЯШКЕВИЧ,
учнівський президент
Снятинської ЗОШ № 2 І-ІІІ ступенів

МІЖ Н А Р О Д Н И Й С ТА Р Т
Нещодавно наш заболотівчанин,
спортсмен Вадим Танасійчук повернувся
з Азербайджану з приємними новинами

– срібна перемога у турнірі з вільної боротьби на честь борця-ветерана, чемпіона світу Олега Крапівіна. Тож нам випала

нагода поспілкуватись з новоспеченим
призером про враження від змагань.
– Вадиме, щиро вітаємо тебе з
таким успішним результатом. Які
твої враження від турніру?
– Даний турнір з вільної боротьби був
присвячений пам’яті чемпіона світу О.
Крапівіна. Щодо самих змагань – то враження переповнюють, адже і організація,
і проведення змагань – на вищому рівні.
Тут також були присутні олімпійські чемпіони та призери різного роду турнірів.
Спортсмени, з яких варто брати приклад.
– Ти вперше береш участь у змаганнях такого рівня?
– Так, вперше. Це мій перший досвід
міжнародного рівня і думаю, що досить
вдалий.
– Що можеш розповісти про країну, в якій побував?
– Країна дуже гарна. Мав можливість відвідати і столицю Азербайджану
– Баку. Досить красиве, охайне місто, де

вирує життя. Самі ж змагання проходили
у м. Шамахі. Це гірське містечко. Звичайно ж і природа там неперевершена.
– Які країни брали участь у змаганнях?
– У цьому турнірі змагались спортсмени з Росії, Грузії, Киргизстану і власне
Азербайджану. Цікаво було спостерігати
за технікою боротьби представників цих
країн, побачити їхній підхід до сутичок, ну
і, звісно, продемонструвати свою техніку,
свою «борцівську школу».
– ІІ місце – це дуже високий результат. Мабуть, важливим фактором є
підтримка. Хто за тебе вболівав?
– Так, звісно. Без підтримки важко,
але вона в мене була потужна. Насамперед, підтримка моїх рідних, що для мене
є найважливішим. Вболівав за мене і
хвилювався тренер – Іван Васильович
Курилюк. Моїм найголовнішим завданням було – не підвести тренера! Хоч я і
був далеко від Заболотова, рідної «Лас-

ІСТОРІЯ СІЧОВОГО СВЯТА
Січові свята в Україні мають давню і пізнавальну історію та беруть свій початок від
початку ХХ ст. Знаменна подія в історії не
тільки Галичини, а й усієї України відбулася
5 травня 1900 р., коли, за ініціативи Кирила
Трильовського, у селі Завалля Снятинського повіту було створене українське пожежно-гімнастичне товариство «Січ». Невдовзі
діяльність «Січей» поширилася як на Снятинський і Коломийський повіти, так і на всю
Галичину. Вже в перші роки діяльності «Січей» українське населення демонструвало
підтримку в діяльності товариства. Одним
з проявів живучості січової ідеї стали січові
свята. За період 1902–1914 рр. відбулося
шість січових свят в Галичині та два на Буковині.
З ініціативи Кирила Трильовського 6
червня 1902 р. в Коломиї відбулося перше
в Галичині Січове свято за участю кілька
сотень січовиків, які в січових одностроях:
хлопці з топірцями та списами, а дівчата – зі
стрічками та вінками промарширували середмістям виконуючи українські пісні а на
майдані на березі Прута провели вистави
та січові вправи. Друге загальнокрайове Січове свято відбулося в Коломиї 28 червня
1903 р. а 31 липня 1904 р. відбулося повітове січове свято в Снятині. Третє січове
свято відбулося в Станіславі за участю галицьких та буковинських «Січей».
У Коломиї 31 травня 1909 року відбулося четверте Січове свято на честь гетьмана Івана Мазепи та на згадку про битву під
Полтавою в 1709 р. Спеціально до свята
Василь Пачовський написав славну пісню

«Січ іде». Свято відбулося за великої участі
січовиків та гостей серед яких були Тимотей
Старух, Василь Стефаник, делегації «Сокола-Батька» зі Львова, українські посли до
Галицького сейму та відомий український
письменник Михайло Коцюбинський, який
був зворушений таким національним піднесенням галицьких українців.
1911 року відбулося п’яте Січове свято
у Станіславі, в якому, окрім січовиків Галичини і Буковини, взяли участь представники
хорватських та слов’янських «Соколів», а
також українські депутати віденського парламенту соціал-демократичного спрямування. Величаво відбулося шосте загально
крайове Січове свято в Снятині в липні 1912
р. за участі більше дев’яти тисяч січовиків
з Галичини а від буковинських «Січей» прибуло близько п’ятсот січовиків. Буковинські
«Січі» незважаючи на те, що не могли зібрати на січові свята такої великої кількості
учасників, як це було в Галичині, все ж вони
проходили патріотично-величаво, що було
свідченням того, що січових рух та ідея
пустила глибоке патріотичне коріння серед
українського населення краю.
Січі мали визначальний вплив на підвищення культурно-освітнього галицького та
буковинського селянства через організацію
читалень для населення. Своєю багатогранною діяльністю «Січі» засвідчили, що
вони стали важливим консолідуючим фактором в українському національному русі
Галичини й Буковини.
Михайло ПЕТРІВ
м. Коломия

тівки», але відчував підтримку своїх друзів-спортсменів по залу. Все це загалом
мене налаштовувало на поєдинок і допомагало добитись високого результату.
– Кому б ти хотів подякувати?
– Перш за все, тренеру Івану Васильовичу, адже без його настанов, підтримки та переживань нічого б у мене не
вийшло. Також вдячний молодим тренерам і хлопцям, які мені завжди допомагали і вказували на помилки на тренуваннях.
– Ми щиро дякуємо за розмову. Ще
раз вітаємо, Вадиме, з успішним виступом на міжнародних змаганнях.
Бажаємо подальших перемог і звершень на славу рідного Заболотова
та Покуття.
Розмову вела
Роксолана Мала-Вакалюк,
член НСЖУ

ПОДОРОЖ У КНИЖКОВЕ ЦАРСТВО
Книга – мудрий друг і порадник.
Вона, не вміючи говорити, розповідає
про пригоди і подорожі, про чудеса,
про навколишній світ. В ній зібрана
мудрість усього людства, яка передавалася із покоління в покоління і дійшла до наших днів.
Саме із «мудрими порадниками» –
книгами, працівники бібліотеки-філії с.
Вовчківці знайомили своїх маленьких
відвідувачів,
які завітали
на екскурсію
до книгозбірні.
Вихователь
Надія
Романівна
Гаврилюк
з
учнями 1 класу
вперше
переступили
поріг в чарівну оселю дитячої книги, яка не залишила жодну
дитину байдужою. Тут їх зустріло розмаїття цікавих, яскравих книг та журналів. Новенькими палітурками книги
«посміхнулися» до малечі та повели
їх у чарівний світ принцес та принців,
фантастичних пригод та мандрів.
Працівники бібліотеки розповіли
маленьким відвідувачам як берегти
книгу та гарно ставитися до неї. У бібліотеці була оформлена книжкова
виставка-знайомство «Казковий ла-

біринт». Крокуючи казковими сходинками, маленькі користувачі зустрічали
відомих улюблених героїв, знайомилися з чарівним і дивовижним світом
казки. Цікавим доповненням до екскурсії стали захоплюючі конкурси та
загадки про книгу та бібліотеку. А також діти мали змогу стати казковими
героями казочки "Колобок". Весело та
гамірно було у цей день у книгозбірні.

На закінчення екскурсії вихователь Надія Романівна та маленькі
користувачі привітали працівників із
професійним святом - Всеукраїнським
днем бібліотек. Зі словами вдячності
бібліотекарі пригощали малечу солодощами, отримавши щирі дитячі посмішки та світлини на згадку.
І, нехай це було тільки перше знайомство з бібліотекою та все ж залишило у дітей теплі та щирі спогади.
Надія ЛЮБІН

Народний часопис
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Голова міської ради, депутатський корпус,
члени виконкому, громадської ради та
працівники адмінапарату вітають з ювілеями
Уляну Яворницьку, Дмитра
Лазаренка та Василя Чичула
з днями народження
Василя Вергуна, Вікторію Лисак, Наталію
Грибовську, Руслана Юрасика, Руслану Шихову,
Людмилу Маковійчук, Михайла Гайдичука,
Галину Стефанюк, Сергія Сащука, Антона
Столицю, Степана Гончарика, Іванну Тофан,
Миколу Марусяка, Іванну Олійник, Галину
Слизюк, Василя Неп’юка, Лідію Вайду, Мирослава
Остафійчука, Петра Гнідана, Олену Іванченко,
Володимира Кушика, Ольгу Урсуляк
Хай будуть з Вами здоров’я та сила,
Хай доля буде ласкава і щира!
Щоб ніколи не знали Ви втоми!
Хай мир і злагода будуть у домі,
Хай Господь дарує надію й тепло
На довгі літа, на щастя й добро!

вежа

Народ скаже – як зав’яже

Чим сухіший і тепліший початок жовтня, тим пізніше настане
зима.
Як восени випадає ранній сніг
(десь перед Покровою), то цей
сніг зразу ж згине і
ще після цього не
буде снігу 40 днів.
У котрий день
(понеділок, вівторок і т.д.) впаде
перший сніг восени, то в цей день
треба весною садити картоплю –
і тоді буде гарний урожай.
Якщо молодик з'являється у
дощовий день жовтня, то дощовим буде весь наступний місяць.
Якщо кроти роблять входи до
нори з півночі – до теплої зими,

з півдня – холодної, зі сходу – сухої, а із західної – мокрої.
Зайці рано нагуляли жиру –
на холодну й сніжну зиму.
Коли подушки гнізд у рудих лісових мурах товсті й міцно складені – зима буде
морозяною, а пухкі – сирітською.
Запаслися білки на перезимок
великим
припасом горіхів – на холодну зиму.
Білка мостить гніздо високо –
на теплу зиму, низько – на люту.
Спориш довго не змінює восени свого кольору – на щедрий
врожай зернових наступного
року.

Міжнародні баталії на спортивних майданчиках Снятина
У рамках IV районного фестивалю
«Покутське яблуко» у Снятині відбувся
Міжнародний спортивний турнір з волейболу та футзалу. Участь у змаганнях
взяли команди Коломийської районної
ради, Снятинської райдержадміністрації,
Ченстоховського повіту (Польща), Снятинської районної ради та Івано-Франківської обласної ради.
Метою проведення міжнародного
спортивного турніру – зміцнення міжна-
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роста Ченстоховського повіту (Польща)
Кшиштоф Смела, голова Снятинської
районої ради Іван Угрин, голова Снятинської РДА Богдан Свіщовський. Музичне
вітання дарувала Марта Дудчук.
У декілька годинному протистоянні визначились переможці та призери
турніру. За участь у турнірі з волейболу
нагороду отримала Івано-Франківська
обласна рада, ІІІ місце здобула команда
Снятинської районної ради, ІІ місце посі-

Також було визначено кращих гравців
команд. З футзалу нагороди отримали:
кращий воротар – Іван Глібчук (Снятинська районна рада), кращий захисник –
Віктор Крик (Коломийська районна рада),
кращий бомбардир – Ігор Шинкарук (Снятинська РДА), кращий гравець – Девід
Кшентовські (Ченстоховський повіт).
З волейболу кращими стали: кращий
нападник – Олександр Сич (Івано-Франківська обласна рада), кращий блокую-

***

Заходить доярка в корівник, п'яна в
хлам, хитається. Корова недоєна докірливо мордою качає:
- Знову нажерлися?!!
Доярка, розтягуючи губи в дурній посмішці:
- М-м-у-у-у ...
Корова:
- Ну гаразд. Тримайся за цицьки,
сама пострибаю.

***

Сонячне Закарпаття. Зустрілися два
куми, та й файно си балакают…
Вирішили похвалитися один поперед другого:
– Знаєте куме, яка у ня стіралка?
Сама миє, полоще, потом сама усьо
уджимає.
– Та юй, куме, а у мене сама сипле
воду, порошок, сама кладе цуря, миє,
полоще і сушит!
– Імпортна?
– Ко, Марічка? Нє, наша.

***

Зустрілися якось у великому місті
давні друзі – лемко і бойко… Наприклад, у Львові, на стометрівці. Лемко, як
справжній щирий горянин, тут же гречно
запросив бойка на каву. Ну і, як годиться, відразу уточнив:
— Нинька вгощаю я! Що будеш лем
пити, друже: коньяк чи каву?
— Коньяк! Поки сі зварит та кава…

***

родних партнерських зв’язків та міжнародної співпраці між органами місцевого
самоврядування Снятинського району та
Ченстоховського повіту, співпраця з Івано-Франківською обласною та Коломийською районною радами, життєствердна
ідея та пропаганда здорового способу
життя.
На урочисте відкриття турніру завітали голова Івано-Франківської обласної
ради Олександр Сич, голова Коломийської районної ради Роман Дячук, ста-

ла команда Коломийської районної ради.
Переможцем турніру з волейболу стали
гості змагань – команда Ченстоховського
повіту.
За участь у міжнародному турнірі з
футзалу нагороду отримала команда
Снятинської районної ради, ІІІ місце здобула команда Коломийської районної
ради, срібло дісталось гостям з Польщі
команді Ченстоховського повіту, золоту
нагороду отримала команда Снятинської
РДА.

чий – Роман Дячук (Коломийська районна рада), кращий зв’язуючий – Михайло
Чиборак (Снятинська районна рада) та
кращий гравець – Роберт Щербанюк
(Ченстоховський повіт). Приз глядацьких симпатій отримав перший заступник
голови Івано-Франківської обласної ради
Василь Гладій.
Олег СЛОБОДЯН
Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»

Б Е Н Е Ф І С Ч И ТАЧ А
Бібліотека – книги храм.
І знань безмежне море і надія.
Палкий вогонь незгасних поривань,
Що наше серце й душу гріє.
В рамках акції «Бенефіс читача» книгозбірня вшановує кращих користувачів
бібліотеки, які не тільки читають, а й долучають до читання молодь, сприяють у
проведенні бібліотечних імпрез.
В бібліотеці відбулося велике, незвичайне свято – бенефіс книги і читача.
Розпочала його, як годиться, її Величність Книжкова Муза – хранителька цього надземного скарбу.
Бібліотечний бенефіс - презентація
таланту і заслуг, захоплень і перемог. А
ще це гімн головній діючій особі кожної
бібліотеки – кращому користувачу! Ми
пишаємося нашими користувачами, які
завжди беруть участь заходах, районних
конкурсах і є гордістю нашої бібліотеки…
Всіх їх об’єднує любов до книги, бажання бути ерудованими і цікавими людьми,
фантазія, творче натхнення, талант.
Вони багато читають, є цікавими співрозмовниками, мають багато уподобань,
на які їх надихають улюблені книги. Діти
створюють руками чарівні речі, малю-
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ють, пишуть гарні вірші. Із задоволенням
приймають участь в
конкурсах , де не одноразово стають переможцями.
Цікавий і своєрідний бенефіс читача
пройшов для старшокласників: нагородження кращих серед
кращих читачів бібліотеки відбулось в теплій, по-домашньому
затишній, і святковій атмосфері. Бенефіціанти висловили щиру вдячність книгозбірні та її працівникам. Присутні мали
можливість за філіжанкою кави поспілкуватися у невимушеній атмосфері. Також
кожен розповів, яка серед усіх книг є його
улюбленою.
Приємно було чути добрі, посправжньому мудрі слова про важливість читання і любов до книги.
Ми раді, що наша бібліотека має талановитих і справжніх друзів!
Дякуємо, що протягом тривалого часу
Ви залишаєтесь нашими вірними читачами!
Двері нашої бібліотеки завжди гостин-
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но відчинені для користувачів. Так читаймо завжди!
І нехай не буде в нас жодного дня без
прочитаної сторінки. Тоді всі ми будемо
освіченими, вихованими, добрими і щасливими людьми.
За матеріалами бібліотекифілії с. Вовчківці

Подяка

Родичі, світлої пам’яті Кручко Світлани Іванівни, яка загинула після автомобільної аварії, висловлюють щиру
подяку всім хто підтримав та допоміг їм
у важкий для них час.
Нехай береже Вас Господь, а Матір
Божа візьме під свій покров.

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

До карпатської довгожительки приїхала телєвізія з Києва.
– Ви вже стільки років живете на світі, а ще так добре виглядаєте. Напевно,
зовсім не вживаєте ні алкоголю, ні тютюну? М’ясного теж, мабуть, ні?
– Ая, не вживаю. Хіба так-во по неділях чи яких сьвєтах то люблю си випити
плєшчину-другу свого вина, а як зима,
то плєшчину-другу самогонки. А вже як
си вип’ю, то можу си файку закурити. А
вже як заріжем яку овечку чи яке пацє,
ну то їмо, поки не з’їмо… А так не вживаю, нє…
– Кгм,.. а скажіть нам, будьте такі
ласкаві, скільки у Вашому житті було
романів?
– Шо-шо?
– Чоловіків у Вас багато було?..
– А-а-а, Романів…
Довгожителька на хвилю задумалася…
– Їден…
– Та не може бути!
– А то чо нє? В нас в селі тіко їден
Роман і жив. От якби Ви сі запитали шо
єнче… Про Їванів, про Василів чи про
Стефанів…

***

Зібралися Чех, Українець і Руский
на спільну випивку.
Чех випив і шкаликом об землю,
хрясь:
- Не п’ю я з одного і того ж шкалика
два рази, бо в нас цього кришталю куди
не плюнь.
Руский вихилив пів-пляшки з горла
до половини і об землю, хрясь:
- А я не п’ю з одної пляшки, бо у нас
тої водки хоч втопися.
Українець випив шкалик, закусив
салом і руского табуреткою бо голові,
хрясь:
- А я з одним і тим же москалем другий раз не п’ю, бо у нас їх як тарганів
розвелося.
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