Немеш
Освітяни Свалявщини – за здоровий спосіб життя
Уже стала традиційною участь педагогів Свалявщини у різних спортивних
змаганнях. Основна їх мета – активізація та впровадження в повсякденне життя
освітян фізичної культури і спорту, пропаганда здорового способу життя. Ось і
нещодавно вони брали участь у ХХІІІ обласної міжгалузевої спартакіади
профспілок. До фіналу потрапило 17 команд галузевих профспілок та
профспілкових комітетів підприємств – усього близько 450 учасників.
Працівники освіти і науки стали переможцями з легкоатлетичного кросу,
жіночого волейболу, гирьового спорту та дартсу. Перемогу в області здобули і
педагоги Свалявського району. З легкої атлетики І місце виборола вчитель
фізичної культури Свалявської ЗОШ І-ІІ ст. №4 Яніна Володимирівна Янцо. А
вчитель Неліпинської ЗОШ І-ІІІ ст. Михайло Іванович Лізанець домігся
непоганого результату з дартсу.

Через кілька тижнів потому в м. Ужгороді відбувся фінал XI обласної
спартакіади працівників закладів та установ освіти. За результатами
відбіркових турів у фінальній частині брали участь переможці кущових
змагань із волейболу та міні-футболу. Честь освітян Свалявщини захищала
чоловіча волейбольна команда і посіла І місце. Варто зазначити, що ця команда
здобувала перемогу близько дев’яти разів і вже добре відома в регіоні. До неї
входять: директор ДЮСШ Олександр Владиславович Цуканов та тренери
Василь Іванович Плоскіна, Василь Францісович Скукіс, Анатолій Іванович
Хваста, вчителі Березниківської ЗОШ І-ІІІ ст. Іван Іванович Коваль, Михайло
Іванович Куліш та Василь Іванович Ілляшевич, вчителі фізкультури
Свалявської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Євген Іванович Левко, Плосківської ЗОШ І-ІІІ ст.
– Іван Іванович Копосович, Свалявської ЗОШ І-ІІІ ст. №3 – Володимир
Васильович Попович, директор Дусинської ЗОШ І-ІІІ ст. Віталій Михайлович
Пацан. Ці педагоги вкотре стали гордістю нашого району.
Також до програми спартакіади були включені сімейні старти. У змаганнях
брали участь спортивні сім’ї, до яких входили три учасники (батько, мати і
дитина віком від 8 до 12 років). Сімейні старти представляла і сім’я зі

Свалявщини: вчитель Голубинської ЗОШ І-ІІ ст. Жанна Василівна Безик, її
чоловік – лікар Анатолій Іванович та їхня донька Юліанна.
Ми пишаємося досягненнями наших спортсменів-педагогів, які в нелегкій
боротьбі здобули перемогу для району. Щиро вітаємо їх і бажаємо ще багато
реклрдів.
Марія НЕМЕШ.

