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Відлуння подій

ПЕРЕПЛЕЛИСЬ ІСТОРІЇ СТОРІНКИ

У день Покрови Пресвятої Богородиці 75 років тому було створено
Українську Повстанську
Армію, яка була покликана вести боротьбу за
право українців мати
власну державу. Сотні
снятинчан вступили до
її лав, усвідомлюючи
смертельну
небезпеку
для свого життя. Більшість цих людей поклали
свої голови за Україну на
стежках найкривавішої
в історії людства війни,
а ті, хто вижив, гідно витримали випробування
катуваннями і тюрмами, таборами та засланнями. УПА не судилося стати переможцем у військових баталіях 40-х років,
але не переможеною і втіленою в життя
є її велика ідея – Незалежність України.
День заснування УПА є святом української сили духу, мужності, слави та звитяги.
З нагоди цього пам’ятного дня, а та-

До уваги жителів
м. Снятин!

Надворі золота осіння пора. Кожен
дбайливий господар приводить в належний вигляд свою прибудинкову
територію, підчищає сад, готуючись
до сніжної та морозяної зими. Із настанням примхливої зимової пори досить часто гілки дерев не витримують
навантаження мокрого снігу та вгинаються, або ламаються від його ваги.
Саме тому Снятинська міська рада
та комунальне підприємство «Покуття-Комунальник» звертаються до
жителів міста Снятин, які проживають
на вузьких вулицях міста з проханням
почистити дерева, гілки яких виступають на проїжджу частину вулиці для
можливості проходження прибиральної техніки у зимовий період. Сподіваємося на Ваше розуміння та належне
реагування, адже примхи лютої зими
передбачити не можливо.

Оголошення

Снятинська міська рада запрошує підприємства (організації), автомобільних перевізників взяти
участь у здійсненні пробного рейсу
(протягом трьох місяців) з перевезення пасажирів на міському маршруті загального користування від
АЗС «Захід», що в мікрорайоні Кулачин, до вул. Винниченка.
За
детальною
інформацією
звертатись до Снятинської міської
ради.

кож з нагоди Дня Захисника України та
Дня Українського козацтва у Снятині
відбулись урочистості, які розпочались
святковою ходою за участі представників влади району та міста, духовенства,
ветеранів ОУН та УПА, учасників АТО,
воїнів-інтернаціоналістів,
працівників
державних установ, учнівської та студентської молоді та всіх небайдужих жителів району.
Під звуки оркестру із державними
прапорами та бойовими знаменами УПА
учасники свята розпочали святкову ходу
із покладанням квітів керівництвом району та міста, громадськими організаціями
віддавши шану пам’яті Героям Небесної
Сотні, провіднику ОУН Степану Бандері,
воїнам-інтернаціоналістам, жертвам комуністичного терору та усім борцям за
волю України.
Біля пам’ятника полковнику УПА
Василю Андрусяку було відправлено
панахиду всечесними отцями деканом
Снятинським УГКЦ Теодором Оробцем

та протоієреєм УПЦ КП Миколою Марусяком.
Далі, урочистості з нагоди Дня захисника України, Дня українського козацтва
та 75-ї річниці створення Української Повстанської Армії продовжилися в Снятинському районному Будинку культури.
Із вітальними словами до ветеранів УПА
та учасників АТО звернулися голова районної державної адміністрації Богдан
Свіщовський, голова районної ради Іван
Угрин та міський голова Анатолій Шумко.
На святі виступив військовий комісар
Роман Монастирецький, який вручив відзнаки Президента України «За участь в
Антитерористичній операції» Василю
Жовтяку, Миколі Козаченку, Миколі Суміну, Миколі Симовонюку, Руслану Бережному, Василю Дем’яніву, Роману Ружило,

Євгену Павлишину,
Олегу Морозевичу та
Миколі Марунчаку.
Привітали
захисників України і
голова Снятинської
районної
організації Всеукраїнського
Братства ОУН-УПА
Ігор Юринець, голова ветеранської організації, представник
Соборного козацтва
України Василь Шиян
та голова Спілки ветеранів АТО Снятинського району, учасник війни на Сході Василь Жовтяк.
Учасникам Антитерористичної операції на сході країни та ветеранам Української Повстанської Армії було вручено
відзнаки та грамоти.
На завершення урочистостей всі
присутні мали змогу переглянути патріотично-театральний захід «Богу – душу,
життя – Україні, честь – собі!» присвячений Дню захисника України та 75-літтю
Української Повстанської Армії, підготовлений НВК «Снятинська ЗОШ-ліцей»
(директор Оксана Саміла).
Ольга СЛОБОДЯН
Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»

Народний часопис

Снятинська

2
З життя школи

ВІД КОЗАКІВ ДО КІБОРГІВ

«Українці у всі часи та понад усе цінували свою свободу. І значною мірою
через це воювати нам доводилось багато і часто. Доводиться і нині. Захищати
себе від нападників і не допустити завоювання території. Хто б міг подумати, що брати до рук зброю українцям
доведеться й у третьому тисячолітті» –
такими словами розпочався захід «Від
козаків до кіборгів» у НВК «Снятинська
ЗОШ-ліцей», приурочений Дню захисни-

державу від агресора. Їх називають воїнами світла, бо вони світлі і воюють
за правду. Вони сильні, як ніколи. Вони
продовжують боротись, бо ми мусимо
перемогти».
На даний захід завітали сивочолі
братчики та ветерани ОУН–УПА, діти
воїнів УПА та сучасні захисники України
– воїни АТО. До слова були запрошені
голова районної організації Братство
вояків ОУН–УПА Ігор Юринець, учасник

ка України, Дню Українського козацтва
та 75-літтю створення Української Повстанської Армії.
Ведучі заходу розповіли присутнім
цікаву та змістовну історичну довідку
про воїнів усіх часів від Київської Русі до
сьогодення. «Змінювались обладунки,
зброя, воєнні тактики та способи формування військ. Та незмінним залишився
волелюбний дух, незламність і здатність
до саможертовності, яка дивує увесь
світ... Українське військо сильне фізично, та головне – морально. Вони відчайдушні та незламні, наче кіборги. І зараз
мужні українські воїни захищають нашу

визвольної боротьби Богдан Курилик,
син воїна УПА Володимир Чипига, син
репресованих, організатор Братства
ОУН–УПА на Снятинщині Дмитро Садовий та голова спілки ветеранів АТО
Василь Жовтяк. На завершення заходу
директор школи-ліцею Оксана Саміла
подякувала усім за хвилюючі розповіді
минулого та сучасного, зазначивши, що
головним завданням на сьогодні є виховання молоді в патріотичному дусі.
Власна інформація
Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»

ДО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ ГОТОВІ!

вежа
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ЗГАДАТИ ВСЕ!

Баскетбольний клуб "Снятин" святкує 10-літній ювілей
Йшов 2002 рік...Баскетбол на Снятинщині знаходиться в депресивному
стані. Йому приділяється мало уваги,на
постійній основі проводяться тільки 3 одноденних турніри: чемпіонат району серед загальноосвітніх шкіл, турнір пам'яті
С. Міщенка та першість ФСТ "Спартак".
Поспіхом зібравши команду із спортсменів, які мають поняття, що таке "баскетбол", можна претендувати на найвищі
нагороди...
Викладач фізичного вихованння
тодішнього
Снятинського
сільськогосподарського технікуму (теперішній
Снятинський коледж ПДАТУ) Волощук
Олександр Ілліч в "позаурочний час"
розпочинає проводити тренування своїх
студентів. Згодом він запрошує та залучає до тренувального процесу талановитих учнів із довколишніх шкіл.
А невдовзі, сюди починають
навідуватись ще й ветерани
баскетболу. Створюється
потужний осередок любителів цієї гри.
Студенти
та
учні
швидко опановують ази
"кошиківки", в цьому їм
суттєво допомагають поради і зауваження більш
старших колег. Поступово
прірва між "старими" і "молодими" зменшується, тренувальні матчі
між цими командами починають проходити у рівній і впертій боротьбі.
Так триває біля 5 років.... Протягом
цього часу збірна с/г технікуму бере
участь в різноманітних змаганнях і щоразу показує кращі результати.
Окрилений цими успіхами, 14 жовтня
2007 року Волощук О.І. створює баскетбольний клуб "Снятин", заручившись
підтримкою владних структур та приватних підприємців. До складу команди
входять його вихованці, загартовані 5-ти
річним досвідом інтенсивних тренувань.
Новостворений колектив потрапляє у
"тепличні умови": тренування і домашні
матчі проходять у спортивному комплексі м. Снятин, для цього навіть оновлють
розмітку паркету і малюють герб команди в центральному колі; гравці отримують нові м'ячі; забезпечується транспортування спортсменів на виїзні матчі та
витрати на їх харчування.
Такий підхід миттєво приносить результат. Дебютний сезон в чемпіонаті області 2007/08 рр. БК "Снятин" завершує
на 4 місці, а наступного сезону замикає
чільну 6-ку.
У 2010 році Волощук О.І. "переключається" на волейбол і в команди настає

"темна смуга"... Однак команда зуміла
самоорганізуватися і її гравець Плахін
Андрій, а пізніше Федусів Андрій стають
до керма команди і продовжують розвивати розпочату справу. З того часу
команда переживала і злети і падіння...
Через БК "Снятин" пройшли десятки баскетболістів.
Із "золотого складу" на даний час
більшість гравців уже завершили активні
виступи, окремі ще перебувають на завершальному етапі кар'єри і передають
свій досвід молодим.
Визначальною подією став грудень
2011 року, час створення Районної Спортивної Громадської Організації "Снятинська Районна Федерація Баскетболу",
яка в подальшому стала організатором
десятків баскетбольних турнірів на території району.
З 2013 року на постійній
основі в районі проводиться повноцінний чемпіонат району з бакетболу.
На даний час проведено
уже 5-ть чемпіонатів, 2 з
яких виграв БК "Снятин".
Останнім часом рівень
турніру дуже сильно підріс
і в ньому з'явилися команди
із сусідніх районів та Чернівецької області. Цьогоріч також
планується проведення "ЯВІР-БАСКЕТ 2017".
З 2014 року розпочався розвиток
стрітболу, апофеозом якого стало проведення 30 липня 2017 року етапу Чемпіонату України із баскетболу 3X3 "Yavir
Street Basket 2017". Є розуміння з боку
мера м. Снятина та сільського голови с.
Залуччя. В цих населених пунктах відкрито чудові баскетбольні майданчики
для гри у стрітбол.
Головним чином, в с. Попельники
підростають дуже перспективні молоді гравці, в окремих населених пунктах
з'являються перші паростки жіного баскетболу.
І найбільше наше досягнення за цей
час в тому, що виросло покоління людей, які закохані в баскетбол. Болембах
Сергій, Романюк Олексій, Юрах Ігор, Солован Микола та інші вже включилися
в роботу і активно пропагують цей вид
спорту. На "підході" ще кілька осіб, які
прийдуть на зміну і докладатимуть всіх
зусиль для популяризації найкращої у
світі гри із м'ячем!
Андрій ФЕДУСІВ
Детальніше на офіційному
сайті БК «Снятин»

КВІТИ ПАМ’ЯТІ БОРЦЮ ЗА ВОЛЮ УКРАЇНИ

12 жовтня у Снятині на базі Снятинської ЗОШ №1 ім. Василя Стефаника та
НВК «Снятинська ЗОШ-ліцей» відбулись
шкільні районні військово-спортивні змагання приурочені Дню захисника України
та 75-літтю Української Повстанської Армії. Участь у змаганнях взяли команди зі
шкіл Снятинського району.
Протягом дня школярі демонстрували свої уміння зі збирання та розбирання
автомату, спорядження магазину, підтягування на перекладині та стрільби з
автомата. У кожному виді змагань визначались найспритніші учні.
За підсумками результатів змагань ви-

значились і командні місця, де перемогу
здобула команда учнів Снятинської ЗОШ
ім. Василя Стефаника (вчитель Тимофійчук М. М.), друге місце посіла команда
учнів НВК «Снятинська ЗОШ-ліцей», третє місце здобули учні Джурівської ЗОШ.
Всі переможці та призери змагань були
нагороджені грамотами.
Олег СЛОБОДЯН
Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»
На фото: переможці змагань
– команда Снятинської ЗОШ
ім. Василя Стефаника

Цінуймо працю інших!
Нещодавно, рішенням сесії районної ради було передано міській раді
спортивний майданчик, що у міському парку. Працівниками комунального
підприємства «Покуття-Комунальник»
здійснено ремонт даного майданчика:
замінено елементи огорожі та штучного
покриття. Також, з метою забезпечення
подальшого належного вигляду та функціонування спортивного майданчика за

призначенням, на вхідні ворота було
встановлено замок. Даний майданчик
відкритий для занять спортом освітніх
закладів міста у домовлений час. Також
спортивний майданчик може бути відкритий для занять спортом за попередньою домовленістю.
Звертатись
за
телефоном:
0936633383 або 2-51-12

15
жовтня
1959
року
в
Мюнхені
було
убито Степана
Бандеру. Як пізніше встановили
німецькі слідчі,
вбивство скоїв
агент КГБ українського
походження Богдан
Сташинський,
вистріливши йому в обличчя розчином
ціаністого калію.
В контексті нової хвилі боротьби
України за незалежність від зазіхань
Московії 2013-2014 років до сьогодення
ідеї нашого героя набувають надзвичай-

но актуального значення. Однозначно
тільки одне: кожна незалежна нація має
право на своїх героїв, незважаючи на те,
що вони не завжди позитивно сприймаються представниками інших націй.
Для нас Степан Бандера приклад для
наслідування. Тому, перед нами стоїть
завдання гідного пошанування пам’яті
національного героя. Тож, 15 жовтня, у
день смерті провідника нації, братчики
Снятинської районної станиці Братства
ОУН–УПА на чолі з головою станиці Ігорем Юринцем вшанували пам’ять Степана Бандери, схиливши сивочолі голови у
хвилині мовчання та поставивши квіти
пам’яті до пам’ятника борцю за волю
України.
Ольга БІЛОТКА

З думкою про дітей

Уважати недійсним

Цими днями, згідно Програми фінансового забезпечення
освітянських закладів освіти на
2016–2020 роки, Снятинською
міською радою було закуплено
та передано в користування два
бойлери для нагріву води в ДНЗ
«Золотий ключик».

Загублений воєнний квиток, виданий Ониську Ярославу Івановичу жителю с. Рудники Снятинського району
Івано-Франківської області, вважати
недійсним.
Загублений воєнний квиток, виданий Грицюку Олегу Васильовичу,
29.11.1994 р.н., який проживає за адресою вул. Лесі Українки, 47, с. Бучачки
Снятинського району Івано-Франківської області, вважати недійсним.
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ТАЛАНТ НЕ МОЖЕ БУТИ НЕПОМІЧЕНИМ

У другий четвер жовтня, за ініціативою Всесвітньої організації охорони
здоров'я, відзначається Всесвітній день
зору. Заходи в цей день спрямовані для
звернення уваги до проблем втрати, порушення зору і реабілітації людей з порушенням зору. У проведенні Всесвітнього
дня зору беруть участь різні організації,
пов'язані з цією проблемою.
У рамках Всесвітнього дня зору відбулася бібліотечна зустріч «Талант не
може бути непоміченим». Працівники
сектору соціокультурного забезпечення
користувачів Снятинської ЦРБ запросили до бібліотеки члена Національної
спілки журналістів України, лауреата літературно-мистецької премії імені Марка

Черемшини Мирона
Крупея, автора багатьох книг про підприємства УТОС та людей з вадами зору.
Творча діяльність
Мирона
Ярославовича спрямована на
посильний внесок у
розвиток загальноосвітнього та духовного
життя УТОСу. Адже
дійові особи його книг
– це сильні духом особистості, які, незважаючи на вади здоров’я,
знайшли у собі сили
не коритися недузі, а
в наполегливій праці
перемагати її.
З під пера Мирона Крупея вийшов
ряд книг під назвами: «25 років шляхом
зростання» (1999), «Долею обділені, але
сильні духом» (2000), «На шляху випробувань і перемог» (2000), «З обіймів відчаю – у трудовий стрій» (2001), «Нариси
історії Українського товариства сліпих»
(2003), у співавторстві з О. Фесенком та
В. Більчичем вийшла книга «УТОС ними
пишається» (2006), «Утосівці – творці
високої духовності»(2008). У квітні 2011
року побачила світ книга «Подвижники
реабілітаційної справи».
У спілкуванні з бібліотекарями журналіст звернув увагу на книгу «УТОС ними
пишається», що вийшла у видавництві
«ПрутПринт» у 2006 році. Дана книга

містить розділ «На Прикарпатті усе прекрасне», в якому зібраний цікавий матеріал про земляків, за плечима у яких різні
життєві дороги, але доволі схожа доля та
бажання подолати труднощі заради світлих високостей повносправного життя.
Стаття «Колись він мріяв не про УТОС»
розкриває сторінки життєпису Богдана
Скіцька уродженця села Тишківці. Богдан Васильович втратив зір внаслідок
автокатастрофи, але не впав у відчай і
пройшов шлях від простого робітника до
очільника великого підприємства. Ділові
якості енергійного і рішучого керівника
особливо проявилися в часи загальної
економічної кризи. З ініціативи Богдана
Скіцька створено естрадно-фольклорний гурт «Горицвіт», що став професійним колективом та виступає на різних
сценах.
З наступної статті «Обдарованій людині відсутність зору – не завада» можна
дізнатися про зовсім незрячу жінку, якій
вдається зцілювати немічних, давати
шанс на життя хворим, що народилися з
серйозними вадами здоров’я. Ганна Стефурак втратила зір у дев’ятирічному віці
в результаті невдало проведеної операції
по видаленню мигдалин. Енергійна, життєрадісна і цікава до всього оточуючого
дівчинка раптом потрапила у новий вимір життя, де знайшла в собі сили жити і
бути потрібною іншим. Ганна Михайлівна
багатьом повернула здоров’я, а разом
із ним і радість життя. Таке переоцінити
неможливо. Про дар, який проявився у
неї ще в ранньому дитинстві, знають не

лише на Снятинщині.
Стаття «Відмінник народної освіти»
присвячена вчительці Софії Огер з більш
ніж сорокарічним педагогічним стажем.
Усі ці роки нелегкої роботи віддані людям, котрі, як і вона, обділені долею, але
хочуть жити, вчитися, працювати, приносити радість своїм сім’ям, суспільству.
Доля розпорядилася, що їй не довелося
ні на мить побачити красу чудової земної
природи. Вона народилася майже незрячою, але це не завадило їй закінчити
філологічний факультет Чернівецького
держуніверситету та стати вчителем заочної школи для незрячих. Це енергійна,
доброзичлива і працьовита жінка, яка
здатна зарядити позитивом інших людей та почуває себе щасливою тоді, коли
приносить щастя іншим людям.
Під час розмови з працівниками бібліотеки Мирон Ярославович розповів, що
на даний час працює над написанням
книги про підприємства УТОСу, які пройшли випробування часом.
Книги талановитого історіографа
Крупея Мирона Ярославовича популяризують життя та діяльність членів
Українського товариства сліпих, широко
висвітлюють суспільству світ незрячих,
показують їхні здібності та можливості у
різних напрямках суспільного життя, щоб
громадськість належно оцінювала внесок інвалідів за зором у суспільне життя
країни.
Сектор соціокультурного
забезпечення користувачів
Снятинської ЦРБ

Підведені підсумки конкурсу учнівських робіт, присвяченого
75-літтю Української Повстанської Армії
У рамках відзначення 75-ліття УПА
у районі проводився конкурс учнівських
творчих робіт на тему «Українська Повстанська Армія у боротьбі з нацизмом
і більшовицьким режимом на теренах
Покуття». Організаторами конкурсу є
Снятинська районна рада, управління
освіти Снятинської РДА та Снятинська
районна організація Всеукраїнського
Братства ОУН-УПА імені генерала Романа Шухевича – Тараса Чупринки.
Основним завданнями конкурсу є
утвердження у свідомості юних громадян патріотичних цінностей, переконань та поваги до історії українського
державотворення, історичних постатей,
їхніх героїчних вчинків. На конкурс було
представлено 15 робіт, переважно художньо-публіцистичного жанру, у них
учні постаралися творчо висвітлити бо-

ротьбу УПА, безпосередньо, на теренах
Покуття. Приємно, що юні автори провели пошукову дослідницько-краєзнавчу
роботу, а дехто у своїх роботах розповів про односельців і навіть родичів, які
проявили неабияку громадянську відвагу та героїзм у національно-визвольній
боротьбі за вільну соборну незалежну
Україну.
Конкурсна комісія під керівництвом
голови районної ради Івана Угрина, начальника управління освіти райдержадміністрації Уляни Іванійчук, вчителя історії, методиста РМК управління освіти
РДА Михайла Кишкана, радника голови
районної ради Тетяни Вовк, директора
музею національно-визвольних змагань
Снятинщини ім. полковника УПА В. Андрусяка Ігоря Юринця, ознайомившись
із творами конкурсантів, визначилася

«БО МОЄ ЖИТТЯ – ТО ПРАЦЯ»

(В. Т. Равлюку – 145 років з дня народження)
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Гарного сонячного осіннього дня, 11
ю
жовтня, в с. Орелець на сільському клаАдовищі було велелюдно: на могилі просвітянина Василя Равлюка відбулось
відкриття та освячення надгробного
пам’ятника.
До слова було запрошено директора
Орелецької школи Харука Мирослава
Дмитровича, який зауважив: «Життя і
діяльність українського педагога, фольклориста, культурно-освітнього і громадського діяча В. Т. Равлюка, досі майже не
вивчені».
Василь Тимофійович Равлюк народився 07.09.1872 р. у селянській родині.
Був близьким другом і соратником Марка
Черемшини, Леся Мартовича і Василя
Стефаника. Він був прекрасним збирачем фольклору, незамінним директором

у Вовчківській школі, очолював філію товариства
«Просвіта» в м. Снятин.
Освячення пам’ятника та
панахиду провів о. Ярослав Стеф’юк, після чого
школярі поставили квіти
до підніжжя могили.
Запрошені гості, односельчани всі після панахиди відправились до
сільського клубу, де продовжився святковий вечір-портрет «Орач на ниві
Просвіти» присвячений 145-річчю з дня
народження Василя Равлюка, які підготували педагоги та учні Орелецької школи.
До слова було запрошено завідуючу бібліотекою-філією Надію Богданівну, яка
провела огляд книжково-ілюстративної
виставки «Бо моє життя – то праця».
Присутні дізналися багато цікавого про
життя та творчу діяльність просвітянина
Василя Равлюка.
На святі була присутня правнучка
Василя Тимофійовича Іванна Равлюк
(Майданська), яка подякувала всім хто
долучився до встановлення пам’ятника
її прадіда.
Життєвий і творчий шлях В. Равлюка
вартий наслідування для вчительства і
сьогодні.
Надія ХАРІТОНИК

із переможцями, які будуть нагороджені дипломами та преміями, а також подяками та подарунками. Нагородження
відбудеться у музеї імені В. Андрусяка, який, завдячуючи пошуковій роботі
учнів, поповниться новими історико-дослідницькими матеріалами.
Організатори конкурсу щиро завдячують усім його учасникам, які проявили
свій патріотизм, любов до історії рідної
землі, а також талант юних пошуковцівкраєзнавців, публіцистів і навіть літераторів. Це Неп’юк Анна – учениця 9 класу
Красноставської ЗОШ І-ІІІ ст., Дмитрунець Дмитро – учень 7 класу Ганьківської ЗОШ І-ІІІ ст., Франчук Ілона – учениця 8 класу Ганьківської ЗОШ І-ІІІ ст.,
Маковійчук Мар’яна – учениця 8 класу
Троїцької ЗОШ І-ІІІ ст., Макотяк Іванна –
учениця 9 класу Задубрівської ЗОШ І-ІІІ

ст., Імангулова Ірина – учениця 9 класу
Устянської ЗОШ І-ІІІ ст., Устименко Тетяна, учениця 6 (10) класу Снятинської
гімназії, Близнюк Олег – учень 7 класу
Олешківської ЗОШ І-ІІІ ст., Драганюк
Ріта – учениця 9 класу Орелецької ЗОШ
І-ІІ ст., Лютак Володимир – учень 11 класу Іллінецької ЗОШ І-ІІІ ст.,Чернякова
Любов – учениця 9 класу Горішньозалучанської ЗОШ І-ІІ ст., Юрійчук Ксенія
– учениця 9 класу Снятинської ЗОШ І-ІІІ
ст. ім.. В. Стефаника. На конкурс були
подані колективні роботи учнями 8 класу Тростянецької ЗОШ І-ІІ ст., учнями 3
класу Орелецької ЗОШ І-ІІ ст. та учнями
4 класу Орелецької ЗОШ І-ІІ ст.

За матеріалами
Снятинської районної ради

Новини коледжу
СИЛА, СПРИТНІСТЬ ТА ЗАВЗЯТТЯ
Напередодні Дня захисника України
та до 75-ої річниці створення Української
Повстанської армії на центральному
стадіоні міста відбулась
спартакіада серед студентів
Снятинського коледжу
Подільського
ДАТУ. Урочисте відкриття спартакіади
розпочав директор
коледжу Іван Калитчук, який зазначив про важливість
захисників України
всіх часів та, особливо, неоціненний
вклад воїнів Української Повстанської
армії у боротьбі з
більшовицькими та
фашистськими загарбниками.
Також Іван Васильович побажав
усім
учасникам
спартакіади хороших результатів та перемоги сильнішим,
адже переможці представлятимуть Снятинський коледж на всеукраїнських змаганнях.
Про види змагань та правила їх проходження розповів викладач Іван Ана-

тійчук, який зазначив, що у змаганнях
головне не перемога, а участь. За перебігом змагань спостерігали судді: Михайло
Слободян,
Петро
Запотічний
та Іван Анатійчук.
Далі на учасників
спартакіади чекали
випробування з бігу,
штовхання
ядра,
стрибків у довжину,
перетягування канату, футболу, підняття гирь.
В декілька годинних змаганнях
визначились переможці та призери
змагань з кожного
виду спорту, а в підсумку було визначено кращу спортивну
команду
коледжу.
Отож, золото дісталось групі ЕРМ-32,
почесне друге місце здобула група
ОК-31, а бронзову нагороду отримали
студенти групи І-21. Всі призери та переможці спартакіади були нагороджені грамотами та медалями.
Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»
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Профілактика лептоспірозу
Лептоспіроз – гостре інфекційне захворювання людей і тварин, спричиняється збудником лептоспіроз, супроводжується хвилеподібною гарячкою ураженням нирок, печінки,
серцево-судинної та нервової систем.
Спостерігається сезонність епідемічних
спалахів лептоспірозу у літньо-осінній час.
Протягом 9 місяців 2017 року у Снятинському
районі зареєстровано 2 випадки захворювання на лептоспіроз, один із них з летальним результатом.
Резервуаром збудника лептоспірозу є дикі
гризуни (щури, миші), свійські (свині, велика
рогата худоба, собаки) і промислові (лисиці,
песці) тварини, які виділяють лептоспіри у довкілля з сечею.
Хвора людина не становить небезпеки
щодо зараження інших людей.
Зараження відбувається під час вживання
забрудненої води і харчів, купання, риболовлі,
догляду за хворими тваринами, укусу гризуном.
До групи ризику належать тваринники, працівники м'ясокомбінатів, робітники очисних
споруд і каналізації, мисливці, рибалки, шахтарі.
Сприйнятливість захворювання висока,
але частіше хворіють чоловіки - підлітки й дорослі. Природні осередки формуються дикими
дрібними гризунами в заболоченій місцевості,

приозерних заростях, заплавах річок.
При встановленні діагнозу лептоспірозу
обов'язкове лікування проводять в умовах інфекційного стаціонару.
Профілактичні заходи:
1. Захист водоймищ від забруднення стоками з тваринницьких господарств.
2. Знищення пацюків, мишей в індивідуальних та колективних господарствах.
3. Захист харчових продуктів і води від забруднення виділеннями гризунів.
4. На роботі, у місцях заселення гризунами, користуватися спецодягом, взуттям, рукавицями. Після роботи мити руки милом.
5. На польових роботах , рибній ловлі ,необхідно дотримуватись правил особистої гігієни.
Пам’ятайте!
Знищення гризунів (дератизація), своєчасне виявлення хворих домашніх тварин,
суворе дотримання ветеринарно-санітарних норм, охорона водоймищ, суворе дотримання індивідуальної профілактики в
осіб певних професій (тваринники, ветеринарні працівники та ін.), захист води та харчових продуктів від гризунів захистить Вас
від лептоспірозу.
Ю.М.Циганюк,
завідувач відділення організації
епідеміологічних досліджень
Снятинської міжрайонної філії

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ
Наближається опалювальний сезон. Саме
в цей, осінньо-зимовий період, за статистикою
різко збільшується кількість пожеж. Опалювальний сезон характеризується підвищеним
рівнем пожежної небезпеки внаслідок користування різними опалювальними приладами
та пічним опаленням. Адже однією з основних
причин загорянь є порушення правил пожежної безпеки під час їхньої експлуатації.
Перш за все потрібно пам’ятати про безпеку, яка супроводжує нас в опалювальний
сезон.
Через порушення правил улаштування
печей та інших опалювальних приладів (АГВ,
котлів тощо), а також неправильне користування ними зазвичай виникає чимало пожеж та загорянь, особливо у осінньо-зимовий період.
Як же запобігти лиху? Передусім, слід
пам’ятати, що перед початком опалювального
сезону всі опалювальні прилади необхідно ретельно перевіряти, а у разі виявлення пошкоджень чи несправностей — ремонтувати.
Чищення димоходів та самих опалювальних приладів від накопиченої сажі потрібно
здійснювати перед початком опалювального

Снятинське ВП інформує
10.10.2017 о 12:43 год. надійшло
повідомлення зі служби 102 від гр.Р.,
про те, що у с. Устя відбулося ДТП. Виїздом СОГ на місце події встановлено,
що 10.10.2017 близько 12:43 год. водій
С.1993 р.н., жит. с. Чортовець Городенківського району, керуючи автомобілем
марки «Форд Транзит», рухаючись автодорогою державного значення Н-10 сполученням «Стрий-Чернівці-Мамалига»
в сторону м. Стрий та проїжджаючи с.
Устя Снятинського району, не вибрав
безпечної швидкості руху, не дотримався
дистанції між автомобілями та допустив
зіткнення із автопоїздом у складі тягача марки «МАН», та напівпричепа марки «SCHMITZ»,під керуванням Коваля
Олега Олександровича, 28.07.1986 р.н.,
жит. с. Лопатинці Жмеринського району
Вінницької області, який рухався в попутному напрямку. Внаслідок ДТП транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень, а пасажири автомобіля отримали
тілесні ушкодження у вигляді ЗЧМТ, струс
головного мозку та забій грудної клітки,
гематоми на лобовій ділянці голови, перелому двох верхніх кінцівок. Потерпілі
були доставлені до Снятинської ЦРЛ для
надання медичної допомоги.
10.10.2017 р. о 14:22 год. поступило
повідомлення по телефону від особи яка
не вказала свої анкетні дані та інформувала, про те, що 10.10.2017 р. біля 14:20
год. в м. Снятин на перехресті вулиць Б.
Хмельницького та 1-го Грудня вчинено
ДТП за участю легкового автомобіля. Виїздом СОГ на місце події було встановлено, що 10.10.2017 р. біля 14:20 год. водій

сезону та впродовж нього, а саме:
Грубки печей слід припиняти топити до того
часу, як родина вкладатиметься спати, адже у
разі виникнення пожежі біду практично ніхто
вчасно не помітить.
Під час експлуатації пічного опалення не
дозволяється:
— залишати без нагляду печі, що топляться, або ж доручати наглядати за ними малюкам;
— користуватися печами й осередками вогню, що мають тріщини:
— сушити та складати на печах одяг, дрова,
легкозаймисті матеріали та предмети;
— використовувати дрова, довжина яких
перевищує розміри паливника або топити печі
з відкритими дверцятами;
— допускати перепал печі;
— улаштовувати в помешканні тимчасові
печі.
Отож, виконуючи прості правила безпеки,
ви збережете життя собі та своїм близьким та
рідним. Хай у ваших оселях буде тепло та затишок.

вежа
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ГОРДІМСЯ СВОЄЮ МОВОЮ, ДБАЙМО ПРО ЇЇ
ЧИСТОТУ, ГОВОРІМ ПРАВИЛЬНО…
Продовження. Початок в №38, 39
Таможня – митниця
Тоже – теж, також
Толкати – штовхати
Толковий – тямущий, розумний
Толпа (товпа) – натовп (юрба)
Топливо – пальне
Тормоза – гальма
Тормозити – гальмувати
Тоска – туга, нудьга
Тощий – худий
Тронути – торкнути
Тряпка – ганчірка
Тушити (м’ясо) – тушкувати
Тушити (вогонь) – гасити
Убиток – шкода
Уборка – збирання, прибирання
Увидіти – побачити
Угощати – пригощати
Угроза – загроза, погроза
Удобний – зручний, вигідний
Ужас – жах, страхіття
Улибатися - усміхатися
Утюг – праска
Успіти - устигнути
Участок – ділянка, дільниця
Уют – затишок
Участковий – дільничний
Фамілія – прізвище
Форточка – кватирка
Хватати – хапати
Хлопок – бавовна
Хорошо – добре
Хрусталь – кришталь
Царапина – подряпина
Цвітний – кольоровий
Частний – приватний
Чердак – горище
Чудак – дивак
Чулки – панчохи
Шалаш – курінь
Шар – куля
Шататись – хитатись
Шахмати – шахи
Шахматист – шахіст
Швирнути – шпурнути
Шепотом – пошепки
Шкаф – шафа
Шляпа – капелюх
Шумиха – галас
Шут – блазень
Шутка – жарт, витівка
Шутя – жартуючи, жартома
Щекотка – лоскотання
Щеголяти – хизуватися
Юбка – спідниця
Являтися (у сні) – приснитися

Яд – отрута
Язва – виразка
Яркий – яскравий, сліпучий
Яростно – люто, шалено, скажено
Ячейка – комірка
Ящик – скринька
Ядовитий – отруйний
Ісключеніє – виняток
Імущество – майно
Істощеніє – виснаження.
Це невеликий словничок чужих
українській мові слів, який я збирав
і записував протягом багатьох років. Та це ще далеко не все із моїх
записів, що стосується стилістики
мовлення, чистоти і культури спілкування. Якщо читачів зацікавить ця
тема, якщо вони матимуть бажання
удосконалювати власне мовлення,
то я радо сприйму їхнє прагнення.
І все-таки хочу сказати, що багато хто з тих, хто говорить суржиком, цією мішаниною мов, на мої
делікатні зауваження чи підказки
нібито згідні їх врахувати на майбутнє, а дехто інколи із внутрішнім
обуренням делікатно відповідає: «А
хіба не все одно? Адже і так не всі
все зрозуміють». Ось цим другим я
хотів би сказати так: «Чому ми самі
себе не поважаємо? Чому б’ємо по-к
клони чужому? Де наша українськах
гордість? Чи хто коли чув, щоб по-у
ляк вплітав у своє мовлення укра-н
їнські слова, хоч ми близькі сусіди?п
Німці, англійці, французи, іспанці,й
італійці та інші народи дорожатьї
чистотою своїх мов. Чому ж ми,
українці, так зневажливо ставимосяп
до рідної материнської мови? Чомуч
віддаємо шану мові чужинців, воро-з
гів, історичних гнобителів і гвалтів-П
ників України?» Це я звертаю своє
слово до тих українців, яким суржикн
ближчий до розуму і серця, ніж чис-М
та, співуча рідна мова. Є серед насн
і такі. Та найбільше таких «патріо-н
тів» нашої красуні-мови у Верховнійр
Раді, в Кабінеті Міністрів, серед ти-с
сяч чиновників усіх рівнів. А скількиА
журналістів і телеведучих на різних
каналах! Звертаюсь до вас, читачіц
газети, з проханням: «Задумайтеськ
над тим, що сказати і як сказати». «
Продовження вБ
наступному номерід
Іван Андрушко

К ри м інальни й огл я д
Б., 1938 р.н., керуючи автомобілем марки «Москвич М-21251», виїжджаючи з
другорядної дороги по вулиці 1-го Грудня
в м. Снятин, не надав переваги мопеду
іноземного виробництва під керуванням
гр.К., який рухався по головній дорозі
та допустив зіткнення з вищевказаним
транспортом, внаслідок чого транспортні
засоби зазнали механічних ушкоджень,
а останній отримав тілесні ушкодження
у вигляді забою лівого колінного суглобу
та розрив звязок, з даними ушкодженнями був доставлений до Снятинської ЦРЛ.
10.10.2017 р. о 18:10 год. поступило
повідомлення по телефону зі служби
102 м. Чернівці від гр. Никифорука Андрія Васильовича, 15.06.1982 р.н., жит. с.
Орелець, про те, що 08.10.2017 р. біля
12:00 год. в м. Чернівці на Калинівському ринку втратив звязок із своїм братом
Никифоруком Василем Васильовичем,
21.10.1988 р.н., жит. с. Орелець, Снятинського району. Заявник Никифорук А.В.,
просить встановити місце знаходження
його брата.Перевіркою встановлено,
що громадянин Никифорук Василь Васильович, 1988 р.н., житель с. Орелець,
Снятинського району перебуваючи на
роботі на Калинівському ринку в м. Чернівці, 07.10.2017 сів до невстановленого
автомобіля таксі та поїхав у невідомому
напрямку і по даний час до місця проживання не повернувся. Перевірку за
вказаним фактом проводить Садгірське
ВП Чернівецького відділу поліції ГУНП в
Чернівецькій області.
11.10.2017 о 07:54 год. зі служби "102"
поступило повідомлення гр.Г., прож. с.

Кулачківці, про те, що в річці Чорнява
втопився чоловік. Виїздом СОГ на місце
події встановлено, що 10.10.2017 близько 05:00 год. Пернеровський Михайло
Васильович, 01.01.1963 р.н., прож. вул.
Т. Шевченка, 62, с. Кулачківці, Снятинського району, пішов з дому на роботу
в ДЕПО залізнодорожнього вокзалу в
м. Коломия. На робоче місце Пернеровський М.В. не прибув. 11.10.2017 близько
о 07:40 год. жителі с. Кулачківці, виявили
тіло Пернеровського М.В. у воді в річці
Чорнява неподалік від саморобного містка через річку. Під час проведення поверхневого огляду трупа Пернеровського М.В. слідів насильницької смерті та
тілесних ушкоджень не виявлено. Труп
направлено в морг Снятинської ЦРЛ для
розтину. При попередньому опитуванні
осіб, які виявили тіло та близьких родичів
зясовано, що Пернеровський М.В. хворів
серцево-судинними захворюваннями.
11.10.2017 о 18:55 год. зі служби "102"
поступило повідомлення гр.Р., прож. с.
Тулова, про те, що невідома особа проникла в житло та викрала грошові кошти
та золоті прикраси. Виїздом СОГ на місце події встановлено, що 11.10.2017 в
період часу з 16:40 по 18:50 год. невідома особа шляхом віджиму металопластикового вікна проникла в приміщення
житлового будинку, звідки із комоду у
спальній кімнаті таємно викрала гроші в
сумі 10 000 грн., 1000 Євро та 6 найменувань ювелірних виробів (каблучку, два
ланцюжки, підвіску у вигляді черепахи,
шлюбну каблучку та печатку). З місця події вилучено три фрагменти сліду взуття,

один з яких на гіпсовому зліпку та три
сліди пальців рук.
11.10.2017 р. о 23:30 год. поступило
повідомлення по телефону від чергового
ДПРЧ №15 м. Снятин, що між населеними пунктами Красноставці та Підвисоке
Снятинського району горить автомобіль
. Виїздом ГРПП на міце події встановлено , що 11.10.2017 р. біля 23:30 год. в с.
Красноставці, Снятинського району під
час руху через коротке замикання електропроводів загорівся автомобіль марки
ВАЗ 2107 д.н.з., яким керував громадянин села Красноставці. Внаслідок пожежі вогнем знищено моторний відсік та
салон автомобіля . Жертв та потерпілих
не має.
16.10.2017 о 12:00 год поступила
протокол-заява від гр.Г., жит. с. Завалля,
про те, що в ніч на 16.10.2017 невідома
особа викрала з його гаража велосипед.
Виїздом СОГ на місце події встановлено,
що в ніч з на 16.10.2017 невстановлена
особа, знайшовши ключ від навісного
замка, який висів на гаражних воротах,
відкрила ворота гаража, що розташований у господарстві даного громадянина,
проникла в приміщення гаража, звідки
таємно викрала велосипед "Мінськ" синього кольору, бензопилу "Штіль-180",
перфоратор "Макіта", болгарка "Бош230", чим спричинила матеріальних
збитків. З місця події вилучено гіпсовий
зліпок відбитку підошви взуття. Сума
збитків встановлюється.

Галина ТЕРЕНТЬЄВА

Народний часопис

19 жовтня 2017 року №40 (525)

Снятинська

7

вежа

ЖИТТЯ НА ВІВТАРІ СВОБОДИ
Ідуть роки, злетіло півстоліття,
Як у боях зродилася УПА.
Через Сибіри, тюрми, лихоліття
Вона до внуків наших поверта.
У свято Покрови Пресвятої Богородиці, 14 жовтня, в Україні відзначають
75-ту річницю створення Української
Повстанської Армії, День Українського
козацтва і День захисника України. Покрова Пресвятої Богородиці – символ
і оберіг України, запорізьких козаків.
Історія зберігає багато свідчень того,
як вищою волею Пресвята Богородиця боронила українців, наше козацьке
військо, учасників визвольних змагань,
вояків УПА, надавала їм сил у боротьбі
з ворогами.
Славну когорту мільйонів героїв,
загиблих у різні часи за соборність та
волю України, вже у ХХІ столітті поповнили Герої Небесної Сотні та тисячі
наших співвітчизників, які загинули за
час неоголошеної війни на сході України.

Віддаючи шану героям, у стінах
Вовчківської школи спільною молитвою
і покладанням квітів відзначили подвиги

УПА – СИМВОЛ НЕЗЛАМНОСТІ Й
НЕСКОРЕНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ДУХУ
14 жовтня – особливий день. День,
коли ми згадуємо і вшановуємо тих,
хто стояв біля витоків становлення
української держави; тих, хто силою
нескореного духу гідно боровся за
право називатися Українцем; тих, хто
й досі відстоює цілісність нашої країни!
Щороку, як тільки календарний
поріг переступає жовтень, ми відзначаємо чимало важливих дат: День козацтва, День захисника України, свято
Покрови Пресвятої Богородиці.
14 жовтня 1942 року була створена УКРАЇНСЬКА ПОВСТАНСЬКА АРМІЯ (УПА), яка стала на захист мирного населення України від знущань
німецької окупаційної влади. Цього
року відзначається 75 – та річниця
створення Української Повстанської
Армії.
У бібліотеці-філії для дітей с. Стецева організовано літературну виставку, на якій представлено нову книгу
«Повстанський рух на Снятинщині».
Бібліотекар розкрила зміст цього видання і запросила присутніх глибше

знайомитись із книгами про героїчне
минуле України.
З нагоди відзначення свята, 13
жовтня в Стецівській ЗОШ І-ІІІ ступенів було проведено історично-літературну годину «Слава воїнам УПА»,
присвячену 75-ій річниці створення
УПА та Дню захисника України. Тут
поєдналося минуле і сучасне: патріотизм воїнів УПА та мужні і нескорені
серця воїнів АТО.
У заході взяли участь учні 9-А класу. Вони захоплююче розповіли про
героїчні сторінки визвольних змагань
українського народу. Вчитель предмету «Захист Вітчизни» Вакалюк Роман Васильович цікаво «перелистав»
сторінки історії України, наголосивши,
що боротьба УПА стала великою моральною перемогою нашого народу,
символом незламності і нескореності
його духу. Присутні переглянули тематичне відео «Романс для Степана
Бандери», а зі словами Божого благословення звернувся до присутніх о.
Юрій.

воїнів Української Повстанської Армії.
Учні школи своїми віршами та піснями вшанували пам’ять загиблих і вкло-

нились живим ветеранам, учасникам
бойових дій.
До святкування долучились працівники бібліотеки-філії с. Вовчківці,
ансамбль «Надія» під керівництвом
директора будинку культури Галини Библюк, чоловічий гурт «Соколи» під керівництвом Галини Кобевко.
У книгозбірні села Вовчківці проведено годину історичної пам'яті «Життя
на вівтарі свободи» та представлено
книжкову виставку «УПА – символ нескореності й волі», присвячену героям
України. На виставці експоновані книги
про історію України, про козацьку епоху,
яка надзвичайно багата подіями і героями.
Наш з вами святий обов’язок – неухильно дотримуватися заповідей предків, берегти здобуте у важкій боротьбі
і стати справжніми патріотами молодої
держави – України.
Працівники бібліотекифілії с. Вовчківці

«СВЯТА ПОКРОВА – ЗАХИСНИЦЯ УКРАЇНИ»
В час неоголошеної війни захист Батьківщини став справою всіх українців. Тому,
День захисника України, який визначений
вихідним днем, став всенародним святом,
таким же значущим як Різдво, Великдень
або День Незалежності.
14 жовтня – Покрова Пресвятої Богородиці, яка ще з давніх часів була покровителькою козаків. Тому природно, що цей
день став днем Захисника України.
Напередодні свята, 13 жовтня, до Дня
Українського Козацтва у бібліотеці-філії с.
Красноставці відбувся літературний вернісаж, присвячений славетній історії козацтва
«Свята Покрова – захисниця України». Книги представлені на вернісажі відобразили всі
етапи розвитку Козацької держави, передвісниці Української держави.
Збір громадськості 14 жовтня традиційно розпочався в центрі села. Молебень до
Богородиці за Україну та її захисників був
початком святкування цьогорічного Дня Захисника України.
Перед односельцями з промовою виступив сільський голова Угрин М., який відзначив роль ОУН –УПА у створенні сучасної
Української держави.
Надзвичайно гарний виступ підготували

школярі. Їх віршоване звеличення подвигу
воїнів-українців, що виборювали і нині виборюють славу та незалежність від різних загарбників, розчулило та викликало сльози у
жителів села.
Не залишив байдужими усіх присутніх
вірш «Солдатська мати», який написала та
прочитала Юлія Бигар. Вірш присвячений
усім матерям, що втратили дітей під час війн.
Зав. бібліотекою-філією приймав участь
у підготовці та проведенні цього урочистого
заходу та поминанні всіх померлих за волю
та незалежність нашої країни. Його розповідь про «Нескорених героїв АТО» відкрила
перед односельчанами болючі проблеми нашої армії та вшанувала героїзм військовослужбовців. Ці люди зробили Україну незламною та гордою. Їхній досвід та бойовий дух
викликають вдячність співвітчизників, захоплення союзників і страх у ворогів. А пам’ять
про наших загиблих героїв – назавжди залишиться у серці кожного з нас. Їхній подвиг ми
ніколи не забудемо. Тому вшановуємо усіх,
хто віддав своє життя за Україну нашою небайдужістю та приносим щиру вдячність усім
військовослужбовцям за героїзм і мужність,
самопожертву і звитягу, патріотизм і вірність
в охороні свого народу.

ПАЛКИЙ ПАТРІОТ І ПОЕТ-БОРЕЦЬ

Серед героїчних сторінок минувшини
є «Історія Галицького Стрілецтва». Січові стрільці вписали яскраву сторінку боротьби за волю і незалежність України. І
ця історія була б суттєво збідненою без
творчості і діяльності нашого краянина
із селища Ланчина, письменника Юрія
Шкрумеляка, котрий свого часу був підхорунжим УСС, писарем штабу куреня
Гриця Коссака, членом прес-бюро УСС.
Народився Юрій Андрійович Шкруме-

ляк 18 квітня 1895 року в селищі Ланчині у бідній селянській
родині. Учився у чотирикласній
початковій школі. Як кращого
учня, громада відправила його
на навчання в Коломийську
гімназію, після закінчення якої
навчався на історика-філософському факультеті Львівського університету, а потім – у
Празькому вільному університеті, який блискуче закінчив
1926 року.
Вірші почав писати, навчаючись у Коломийській гімназії,
і не полишав цієї роботи усе
своє життя. Творчість Юрія
Шкрумеляка ще вивчена недостатньо. У доробку цього
самобутнього
письменника
багато творів і рукописів, які
розійшлися серед шанувальників і стали народними (наприклад, три варіанти «Вертепу» для п’яти, восьми і десяти
учасників різдвяного дійства).
І розійшлися вони не тільки в
навколишніх селах його рідного Ланчина, а по всій Галичині,
навіть в східних областях України. Свої
твори він підписував різними псевдонімами, серед них: Івась Сорокатий, Юрза
Мурза, Іван Свист та ін.
Поет і прозаїк, досвідчений журналіст, вдумливий редактор Юрій Шкрумеляк був знайомий з багатьма галицькими
діячами культури, які поважали його за
талант і працю на благо рідного народу.
У 1922 році спільно з побратимамиусусами організував у Львові групу по-

етів, які об’єднались навколо літературно-мистецького видання «Митус». На той
час уже вийшли в світ його збірки поезій
«Сон Галича», «Юрза – Мурза», «Авлева
жертва», кілька книжок повістей та оповідань.
З 1931-го по 1939 рік редагував дитячий журнал «Дзвіночок», на якому виховувалось не одне покоління галичан. У
цей час багато пише. Відомі повісті «Чета
крилатих», «Вогні з полонини», «Високі
гори і низини», низка казок та віршів для
дітей, зокрема збірка «Книжечка тонка
від дядька Юрка». Цього часу він був одним з найактивніших і найпопулярніших
діячів галицької журналістики.
У кінці 30-х та на початку 40-х років
минулого століття Юрій Шкрумеляк навчав дітей української мови та літератури у Львівській середній школі №1. У цей
час став членом Спілки письменників
України.
Та не уникнув поет-патріот гіркої більшовицької сваволі. У журналі «Перець»
1944 року з’явився фейлетон Я. Галана
«Сорокатий Івась». Для кадебістів це був
донос на письменника.
Арешт, кілька місяців у львівській
в’язниці – і присуд: десять років каторги
у Печорських таборах. Нелюдські умови, виснажлива праця, голод підірвали
здоров’я: ноги опухли, шкіра набрала
жовто-землянистого кольору, вага не досягала й 50 кілограмів.
Після 10 років знущань, у 1955 році,
Ю. Шкрумеляка звільнили, і він переїхав
до Коломиї. Тільки через два роки йому
дозволили повернутися до Львова. Незважаючи на дуже слабке здоров’я, різні
перешкоди і цькування, він наполегливо

працює, пише і друкує нові твори. Він був
сильний духом, бо черпав цей дух від
Шевченка, Франка та Грабовського, від
рідного Карпатського краю. Помер Юрій
Шкрумеляк 16 жовтня 1965 року у Львові
і похований на Личаківському цвинтарі
недалеко від могили І. Франка.
Почав писати і друкувати свої твори
під час Першої світової війни. Перший
його вірш «За рядами ряди» з’явився
29 грудня 1915 року в газеті «Українське
слово». Ця поезія започаткувала стрілецьку тематику його творчості і перегукується із сучасними повстанськими
піснями УПА:
За рядами ряди – ідуть рідні брати –
До походу гармата їм грає, –
А за ними в їх честь лиш березовий
хрест
Срібні сльози на путь проливає.
Багато уваги приділяв письменник літературі для дітей та молоді. У невеликій
статті немає можливості називати величезну кількість його віршованих і прозових творів та тих, які були у його творчих
задумах. Скажемо тільки, що Юрій Шкрумеляк осуджував більшовицьку окупацію
Заходу і Сходу України і твердо вірив,
що настане той час, коли наша держава
буде вільною, самостійною і незалежною
і слава про неї гримітиме по всьому світу.
Пам’ять про палкого патріота і поетаборця живе в серцях і діях його земляків.
Вдячні жителі Ланчина в центрі селища
спорудили пам’ятник – біля школи, в якій
навчався Юрко Шкрумеляк і з якої вийшов у широкий світ творчості і боротьби.

Іван АНДРУШКО
Джурів – Ланчин
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ВИЗНАЧЕНО КРАЩИХ СТРІТБОЛІСТІВ

1×1 – самий жорсткий і динамічний формат вуличного баскетболу. Це
гра, де немає місця сумнівам. Нема
тренера, нема команди, яка може підстрахувати, є тільки суперник і одна
ціль - закинути м'яч в кільце. Шалений ритм, боротьба на грані фолу –
все на грані можливостей.
Далеко не кожний гравець в класичний баскетбол знайде в собі сили
і мотивацію щоб зіграти один на один.
Турніри подібного характеру проходили у м. Снятин в 2013 та 2014
роках.
14 жовтня 2017 року естафету підхопило с. Залуччя. За сприяння голови федерації баскетболу с. Залуччя
Болембаха Сергія та депутата сільської
ради Бійовського Святослава на прекрасному сільському майданчику відбувся стрітбол в "одиночному розряді".
Згідно колективного рішення, 8 учасників розподілили у 2 групи з коловою
системою матчів. Переможці та віце-чемпіони відбіркових груп отримували путівки у півфінал.
ГРУПА "А"
Болембах Сергій – Маценко Володимир 7-1
Дякур Дмитро – Бійовський Святослав 6-7

4-7
7-4

Болембах Сергій – Дякур Дмитро 6-7
Маценко Володимир – Бійовський
Святослав 2-7
Болембах Сергій – Бійовський Святослав 7-1
Маценко Володимир – Дякур Дмитро
6-7
ГРУПА "В"
Солован Микола – Оробець Григорій
4-7
Нагорняк Іван – Федусів Андрій 7-6
Солован Микола – Нагорняк Іван 4-7
Оробець Григорій – Федусів Андрій
4-7

Солован Микола – Федусів Андрій
Оробець Григорій – Нагорняк Іван

Перебіг матчів групового етапу
зайвий раз підтвердив непередбачуваність стрітболу, відсутність поняття "фаворит" та "аутсайдер". Матчі
в обох групах подарували справжню
інтригу, цікавий сюжет та несподівані
результати. Власників "путівок" у вирішальні матчі довелося визначати за
додатковими показниками.
1/2 фіналу
Дякур Дмитро – Федусів Андрій 6-7
Болембах Сергій – Оробець Григорій 4-7
Матч за 3-тє місце
Болембах Сергій – Дякур Дмитро 7-5
Фінал
Оробець Григорій – Федусів Андрій
6-7
Перемогу здобув Федусів Андрій,
який "на досвіді" витягнув вирішальні
матчі. За крок до перемоги зупинився
Оробець Григорій. Замкнув трійку призерів Болембах Сергій, що здолав опір непоступливого Дякура Дмитра.
За матеріалами офіційного
сайту БК «Снятин»

Боротьба вільна

Бокс

Н е щод а в н о
в
м.Тернопіль
відбувся традиційний Всеукраїнський
турнір
«Тернове поле»
з
боротьби
вільної
серед
чоловіків. Представники спортивного
клубу
«Ластівка», тренера Івана Курилюка, виступаючи в Тернополі
підтвердили високий спортивний клас. Так, змагаючись у
ваговій категорії до 57 кг, хоча і не без труднощів та все ж,
чемпіоном став джурівчанин Валентин Блясецький, цим
самим підтвердив своє спортивне звання майстер спорту
України. У фінальному поєдинку Валентин показав волю
до перемоги і в драматичній сутичці з перемінним рахунком виграв у іменитого і більш досвідченого спортовця з
Київської області. У в/к до 61 кг Іван Білейчук (с.Троїця)
завоював бронзову нагороду. Для українських борців даний турнір був ще і ліцензійною квотою на Чемпіонат Світу серед чоловіків до 23 років.
Тож надіємось, що нашого Валентина включать у
склад збірної країни на даний світовий форум. Нагадаємо, що раніше таку ж ліцензію виборов і Петро Білейчук,
ставши чемпіоном України.

Минулими вихідними в м.Івано-Франківськ проходив чемпіонат
області з боксу серед юніорів та молоді. Вихованці тренера Олександра Івлєва Ашот Кочарян зі Снятина став чемпіоном у ваговій категорії + 85 кг, ще один снятинчанин Михайло Анійчин став срібним
призером даного чемпіонату. На разі Ашота Кочаряна включено в
склад збірної області для поїздки на Чемпіонат України, який пройде
наступного тижня в м.Одеса.

ПІДТВЕРДЖЕННЯ МАЙСТРА
ВИСОКОГО КЛАСУ

Футбол

ФУТБОЛЬНИЙ ТУРНІР «ЗОЛОТА ОСІНЬ»
Стоїть прекрасна осіння погода, яка дає можливість господарям
поратись на городах, в саду… Не можна упускати можливість і пограти у футбол. Так, у с.Стецева 16 жовтня
було проведено футбольний турнір «Золота осінь» в якому взяли
участь юнаки спортивних шкіл 2002 р.н. і молодші. У змаганнях взяли
участь чотири команди, які показали прекрасну боротьбу в бескомпромісних футбольних баталіях, про що свідчить і остання гра між команами с.Балинці та господарями змагань. Пробиття післяматчевих
пенальті виявили переможця турніру, ними стали підопічні Петра Запотічного із с. Балинці, друге місце посіла команда Івана Анатійчука
(с. Стецева), бронзовими призерами стали юнаки смт. Заболотів тренера Ігора Бортея, почесне IV місце за юнаками м. Кіцмань (Чернівецької обл.).
Команда-переможець нагороджена грамотою та кубком, усі учасники змагань нагороджені грамотами.
Михайло Слободян,
директор Снятинської ДЮСШ «Колос»

ФК «Кулачин»
найрезультативніший
Завершилось перше коло районних змагань з футболу сезону
2017-2018 рр. Підбиваючи підсумки на проміжному фініші, варто відмітити впевнену турніру ходу у районній першості ФК «Кулачин». Наразі, наша команда на екваторі змагань посідає третє місце серед десяти команд. Нас поки що випереджає «Факел» Троїця (на одне очко)
та «Юність» Рудники (на шість очок). У свою чергу, ФК «Кулачин» на
чотири очка відірвався від головних переслідувачів – команд з Тулукова та Завалля. До речі, і «Січовик» Завалля, і «Між-Буд» Тулуків, у
першому колі поступилися нашій команді. Особливо ефектною була
перемога над суперниками з Тулукова. Тоді наші футболісти вщент
«розбомбили» далеко не слабкого опонента з рахунком 5:1. Також
снятинській команді належать одразу три рекорди першої половини
змагань. Зокрема, ФК «Кулачин» забив найбільше м’ячів у ворота
суперників – 33, здобув найбільшу домашню перемогу – 8:1 над командою з Олешкова та найбільшу виїзну – 7:0 над ФК «Стецева».
Найрезультативнішими гравцями ФК «Кулачин» у першому колі стали: Андрій Федорів, Владислав Паролін, Петро Шевага. Кожен з них
по п'ять разів відзначився у воротах суперників забитими м'ячами…
Сергій ГРУДОВИЙ.

Народний часопис

Снятинська

вежа
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АШОТ КОЧАРЯН – ЧЕМПІОН
ОБЛАСТІ З БОКСУ

***

Турист попросив киянина розповісти історію пам’ятника Богданові
Хмельницькому в Києві. Той і каже:
– Історія трапилася така, – почав
киянин, – Розтрощив Богдан ворогів
наших і увійшов з перемогою у місто.
Піднявся на коні на гірку, а коло нього
тисячі людей. Підняв він вверх булаву
і гучно так мовить:
– Здоровенькі були, панове українці!
А у відповідь чує:
– Здраствуй, товаріщь Богдан! Тут
він і закам’янів.

***

Cвято міста Верховина. У місцевий клуб з Івано-Франківська приїхала
джазова банда музику лабати.
Але сталося лихо – гуцули інструменти музикальні під час розвантаження на землю покидали і поламали
саксофон.
Голова району питає:
– А шо, хлопці, без цего не зіграєте?
Музиканти:
– Та який же джаз без саксофона,
треба ремонтувати…
Голова району каже:
– Та там у нас за горов є коваль
старий, він все годен поремонтувати,
поїхали...
Сіли на фіру та й поїхали до коваля…
Голова району:
– А шо, діду Миколо, зремонтуєте
се хлопцям?…
Дідо:
– Зремонтую, чо не зремонтую,
але зачекайте години зо дві…
З кузні чути страшенний гуркіт,
мати і все інше.
Через дві години виходить дідо:
– Файні ви хлопці, але скажіть – як
то ви так трембіту погнули???

***

Зустрілися троє і стали з’ясовувати
- хто ким хотів би стати і чому? Один
каже: - Левом - царем звірів, щоб правити усіма. Інший каже: - Тигром, щоб
бути швидше і сильніше за всіх. А казах відповідає: - Змією, щоб все робити лежачи: ходити, їсти, пити.

***

Міста потрібно будувати в селі.
Там повітря чистіше.

З редакційної пошти
Шановна редакціє! Пропоную оповідку на
«гру слів», тобто, коли співрозмовники одне із
слів розуміють по-різному.
***
Ще за союзу в с/г технікумі навчався хлопець
із села Залуччя Долішнє. Але на другому році навчання причастився до чарки, став бешкетувати
в гуртожитку, заважаючи іншим готовитись до занять і сам став пропускати заняття.
Директор через сільраду запросив когось з
батьків на співбесіду до технікуму. Прибула мама
хлопця. На співбесіду з мамою директор визвав і
її сина. Став казати таке:
– Я маю повні підстави виключити Вашого
сина з технікуму, бо став дуже погано вчитися,
а ще бешкетує в гуртожитку і своїм товаришам
заважає вчитись, та, більше того, став згуста попивати чорнило.
І тут несподівано для директора і сина, мама
схоплюється з крісла, хапає сина за чуба і ліпить
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два ляпаси долонею сина по лиці.
– То ти сякийтакий тут попиваєш чорнило, а для
чого тоді я з татом
пристарали
п’ять
бутлів горілки, а ще
стільки вицідаси з
цукрового буряка.
Гоніть, пане директоре, його з Вашого технікуму, мені по господарці потрібен здоровий помічник, а чорнилом він
може отруїтись. Та ні, стримайтесь з виключенням, дайте місяць на виправлення, бо він добре
знав, що я з ним цяцятись не стану.
І справді, за місяць терміну сина мов би підмінили, бо виправився, а ще й технікум закінчив
з відзнакою.
З пошаною, Роман РУЖИЛО
м. Снятин
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