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Відлуння події

ВШАНУВАЛИ ГЕРОЇВ.
ВКЛОНИЛИСЯ ПАМ’ЯТІ Я. БАРНИЧА

Неординарна подія відбулася минулої неділі на Снятинщині: в День пам’яті
політичних жертв та репресованих снятинчани вшанували українських героїв (власне, напередодні Дня Героїв) та
взяли участь у відкритті меморіальної
дошки славетному композиторові, авторові всесвітньовідомого танго «Гуцулка
Ксеня» Ярославові Барничу на фасаді
Джурівського СБК – з нагоди присвоєння місцевій школі мистецтв його імені.
Спершу у Божих Храмах були відправлені святочні літургії, на яких у проповідях всечесні отці згадали полеглих
звитяжців у боротьбі за волю, свободу
й незалежність України у різні роки ви-

Шановні передплатники!

Наш часопис розпочинає передплату
на ІІ півріччя 2017 року.
На сторінках «СВ» Ви знайдете 100%
місцевої інформації, цікаві розмови з відомими людьми краю, з тими, від кого залежить наше з вами життя, а також зі звичайними жителями міста та навколишніх
сіл, дізнаєтесь як живеться на кожній із
вуличок Снятина, як живеться сільським
громадам. З окремих рубрик Ви отримаєте інформацію про життя наших шкіл, медичні, спортивні, літературні та культурні
новини краю.
На сторінках часопису Ви маєте змогу привітати своїх дітей, батьків, родичів,
друзів з днем народження чи днем ангела, висловити подяку чи співчуття, розмістити рекламу чи оголошення.
На каналі «Снятинська вежа» в You
Tube зможете переглянути відеосюжети
найцікавіших новин краю.
Тож запрошуємо Вас до щирого спілкування на сторінках «Снятинської вежі».
Ми завжди раді Вам!
Вартість передплати (без врахування
поштових послуг):
один місяць – 10 грн. ;
квартал – 30 грн.;
півроку – 60 грн.
Передплатний індекс: 61703.
Ваша «Снятинська вежа»
Відновлює свою роботу банк одягу «Добра справа», яким можуть скористатися сім’ї з дітьми, багатодітні родини,
сім’ї з дітьми – інвалідами, молодь, які
перебувають в складних життєвих обставинах. Знаходиться він в м. Снятині
по вул. Шевченка, біля входу на міське
кладовище.
Вас чекають з 10 до 14 год. щоденно,
крім вихідних.
Усі речі можна взяти безкоштовно.
Тут з вдячністю приймають уживаний
одяг та віддають його потребуючим.
Запрошуємо
підтримати
«Добру
справу» через щирий почин допомоги.
Виконком міської ради
На роботу КП «Водоканал»
потрібні:
– Водій-тракторист на екскаватор
«Борекс»;
– Контролер по населенню;
– Слюсар водопроводу.
Звертатись: м. Снятин,
вул. 1 Грудня, 39
та за телефонами: (03476) 2-51-12,
(03476) 2-51-79
На роботу в КП «Покуття-Комунальник» потрібен майстер по озелененню
та працівник льодового майданчика. За
довідками звертатись за телефоном:
(03476) 2-14-14.

звольних змагань, в тому
числі й сучасних героїв, котрі
борються на Сході України з
ненависним московським ворогом…
А згодом у райцентрі сформована колона із представників громадськості, районної
станиці Братства ОУН–УПА,
районної та міської влади,
молоді міста вирушила до
пам’ятних місць на покладання вінків та квітів. Палахкі квіти
були покладені до пам’ятного
знака Героям Небесної Сотні,
до підніжжя монументів Степанові Бандері та Василеві
Андрусяку, меморіальної дошки жертвам комуністичних
репресій, що на будинку районної поліклініки.
Біля пам’ятника полковникові УПА
Василеві Андрусяку («Греготу», «Різуну») відбувся урочистий мітинг, який
відкрила і вела ведуча Ірина Томаш.
Після виконання Гімну «Ще не вмерла
України…» всечесні отці обидвох конфесій Теодор Оробець, Михайло та
Микола Марусяки, військовий
капелан Віктор
Курилюк
відправили заупокійні панахиди
за світлі душі
українських героїв, виголосили в їхню честь
проповіді,
не
забувши згадати і світлі імена
сучасних полеглих борців за
волю
України
– Дмитра Шкрібляка, Анатолія
Василика, Ігоря
Беци та Миколи Волкова, а
також композитора Ярослава
Барнича, котрий
свого часу був
січовим стрільцем.
З вітальними словами до героїв
усіх поколінь звернулися міський голова Анатолій Шумко, керівник апарату
райдержадміністрації Ігор Королько,
радник голови районної ради Тетяна
Вовк, голова районної станиці Братства ОУН–УПА Ігор Юринець.
У своєму виступі Анатолій Богданович, зокрема, зазначив:
– День Героїв – це день пам’яті усіх
українців, що присвятили своє життя
нашій з вами свободі, тих, хто боровся
й бореться, захищаючи Україну. День
Героїв відзначають понад сімдесят років. У 1941 році Другий Великий Збір
ОУН постановив відзначати 23 травня
як День Героїв. Ця дата була покликана відродити в українців героїчний дух
минулих поколінь, які записали в нашу
історію яскраві приклади героїзму лицарів Київської Русі, козаків Гетьманської доби, Січових стрільців та вояків
Армії УНР й УПА, діячів ОУН.
Чому саме травень обрано для
вшанування Героїв? А тому, – продовжив далі мер міста, – що саме у
травні віддали своє життя у визвольній
боротьбі кращі сини України у двадцятому столітті. Так, 23 травня відійшов
у вічність головний ідеолог державної
самостійності України, один із співав-

торів ідейних засад українського націоналізму Микола Міхновський; 25 травня
1926-го у Парижі від кулі більшовицького
агента загинув головний провідник української національно-визвольної боротьби у 1917–1921 роках Симон Петлюра;
23 травня 1938 року в Роттердамі вибух
бомби, підкладеної агентом НКВС, обірвав життя організатора українського
національного
руху, засновника
та першого провідника УВО та
ОУН полковника
Євгена Коновальця. А оце днями
ми попрощалися
з одним із керівників
Норильського повстання
у 1953-му Євгеном
Грицяком.
Тож прошу усіх
вшанувати їхню
пам’ять хвилиною
мовчання!..
На цьому зібранні представниця
районної
ради Тетяна Вовк
вручила
почесні грамоти та
пам’ятні медалі
Івано-Франківської обласної ради українським добровольцям в зоні АТО Василеві Равлюку
та Максимові Швецю (останній тепер
перебуває на східних теренах на бойових позиціях). А станичний Ігор Юринець
вручив
отцю-мітрату
УГКЦ Теодору Оробцю
пам’ятний знак з нагоди 25-річчя створення
районної станиці Братства ОУН–УПА.

***

Друга частина урочисто-мистецького дійства продовжувалася у
післяобідній час у
с. Джурів уже під передзвін краплин дощу.
Але ця невелика непогідливість не перешкодила учасникам зібрання провести мітинг
біля пам’ятника Борцям за волю України
та біля сільського Будинку культури, де
через хвилю-другу мали відкрити меморіальну дошку вищезгаданому композиторові Ярославу Барничу. Урочистості розпочала ведуча Лілія Садова,
яка запросила радника голови районної
ради Тетяну Вовк, керівника апарату

райдержадміністрації Ігоря Королька,
професора, доктора філософії Інституту музичного мистецтва Дрогобицького
державного педагогічного університету
ім. Івана Франка, відповідального секретаря Дрогобицької організації Національної спілки композиторів України
Людомира Філоненка, сільського голову
Степана Николюка, директора дитячої
школи мистецтв Григорія Дудчука, композитора, поета-пісняра Петра Коржа
відкрити меморіальні дошки.
І ось після зняття білого полотнища
перед очима постали дві пам’ятні мармурові плити: на одній з них зазначено,
що Джурівська дитяча школа мистецтв
(За постановою Міністерства культури
України) віднині носитиме ім’я Ярослава Барнича, а з другої дошки-плити споглядає уже добре знайоме усім обличчя
українського композитора, диригента,
педагога-скрипаля, громадського діяча,
українського січового стрільця із зазначеними датами його народин та смерті:
30.09.1896 – 1.06.1967.
Всечесні отці Ярослав Петрук та
Сергій Радиченко освятили ці пам’ятні
знаки та провели молитву за душу раба
Божого Ярослава.
Велике концертне дійство за участю
учнів і викладачів дитячої школи мистецтв, зведеного хору Джурівської ЗОШ
І-ІІІ ступенів відбувалося у залі СБК.
Гість із Дрогобича (а прибув він на свято разом із дружиною Надією) детально
розповів про життя і творчість уродженця покутського села Балинці. Він подарував директорові дитячої школи мистецтв Григорію Дудчуку
кілька книжок-пісенників з творами Я. Барнича, а композитору
Петрові Коржу вручив
щойно виданий примірник його авторського музично-пісенного
видання «Пори року».
Незабутні враження залишив творчий
звіт учнів та викладачів мистецької школи, який складався в
основному з творів Я.
Барнича. Щирі слова
подяки та гучні оплески
лунали на адресу виступаючих.
Отож, хай у віках
святяться славні імена українських Героїв та невмируще ім’я Ярослава Барнича!

Іван ГРЕКУЛЯК
Член НСЖУ
Фото Ірини НЕП’ЮК
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ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцею» провели флешмоб під назвою «Україна вишивана», який продемонстрував, що учні школи відчувають себе справжніми
українцями та налаштовані на збереження культури, звичаїв й традицій свого народу. Дійство

відбулось на площі Незалежності, яка замайоріла жовто-синіми кульками та різнобарвними візерунками української вишивки, адже це символ
здоров’я, краси, щасливої долі, родинної пам’яті,
порядності, чесності, любові та святковості.
***
Снятинська
міська рада теж
долучилися
до
проведення міжнародної акції – Дня
вишиванки. Одягнувши вишиванки,
працівники апарату
підтримали патріотичний дух, любов
і повагу до національних традицій.
Отже, шануймо
всеукраїнське свято – День вишиванки, яке покликане зберегти
споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого одягу.
Ірина НЕП’ЮК
Відеосюжет дивіться на https://www.
youtube.com/watch?v=c7GOKg1U8ms

НОВИНИ МІСТА
– Цими днями згідно Програми соціальноекономічного та культурного розвитку міста
Снятин на 2016–2020 роки облаштовано новий
дитячий майданчик на прибудинковій території
багатоквартирного будинку № 28 по вулиці Шевченка. Також проводилась реконструкція дитячого майданчика по вулиці Василя Стефаника
біля будинку № 1.
Тепер малеча матиме змогу тут змістовно,
весело та з користю проводити свій час.
– Щороку в Україні виникайть тисячі пожеж,
інших надзвичайних подій, на яких гинуть сотні
людей, у тому числі діти. Система пожежної охорони створюється для захисту життя і здоров'я
громадян, приватної, колективної та державної
власності від пожеж, підтримання належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених
пунктах.
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ЗАЯВА

Фле ш мо б « У К РА Ї Н А В И Ш И ВА Н А »
День вишиванки – свято національної єдності. Воно вкрай важливе саме сьогодні, адже показує – українці єдині, а отже, незборимі.
Саме тому 18 травня учні НВК «Снятинської

вежа

До основних завдань пожежної охорони належать: здійснення контролю за дотриманням
протипожежних вимог; запобігання пожежам і
нещасним випадкам; гасіння пожеж, рятування
людей та надання допомоги в ліквідації наслідків аварій, катастроф та стихійного лиха.
Таким чином, пожежна охорона виконує як
профілактичну, так і бойову роботу.
Для більш ефективної роботи працівників пожежної частини м. Снятин міською радою було
передано пальне у місцеву пожежну службу.
Сподіваємось, що дана допомога сприятиме
своєчасно наданій потрібній населенню допомозі.
– В місті Снятин працівниками підрядної
організації завершилися роботи щодо підняття
шахт оглядових колодязів.

Івано-Франківської обласної організації
партії ВО «Батьківщина»10 травня 2017 р.

ШАНОВНІ КРАЯНИ!

За часи української незалежності суспільство розділилося на два протилежні полюси: на одному жирує невелика
купка олігархів та державних
злодіїв, а на другому – бідує
український народ. Це стало
можливим тому, що протягом
цього періоду першими за безцінок викуплено та приватизовано практично всі статегічні
об’єкти державної власності,
від яких сьогодні вони отримують мільйонні та мільярдні
прибутки. Нині, згідно статті 14
Конституції України, основним
національним багатством залишилася лише земля. Саме
це й не дає спокою тим, хто
хоче придбати її у власність та
позбавити український народ
останнього ресурсу – земель
сільськогосподарського
призначення. Нещодавно Верховна Рада України продовжила
мораторій на їх продаж до 01
січня 2018 року та до прийняття відповідного Закону про обіг
земель. Однак великим латифундистам та тим, хто хоче на
її продажі збагатитися, не терпиться отримати у власність
українську земельку вже зараз.
Тому партія ВО «Батьківщина»
спільно з асоціацією фермерів
та приватних землевласників
19 квітня 2017 року організували в м. Києві згідно Закону
України «Про всеукраїнський
референдум» збори більше 2
тисяч громадян України щодо
ініціативи проведення всеукраїнського референдуму про
заборону продажі сільськогосподарської землі, обрано ініціативну групу та передано в

установлені терміни підготов-р
лені документи до Централь-І
ної виборчої комісії.
Партія ВО «Батьківщина»д
виходила з того, що лише укра-с
їнський народ має право сказати своє слово щодо бачення,н
як поступати з українськоюф
землею: продовжити існуючут
заборону на продаж земельс
сільськогосподарського
при-з
значення чи дозволити її купів-т
в
лю-продаж всім бажаючим.
Але в розпорядженні ниніш-н
ньої влади є прихвосні та ручні
суди, які, щоб не почути думкуд
народу, виконають будь-якуб
їхні волю. Тому за поданнямо
нікому не відомої громадськоїк
організації «Міжрегіональнийл
народний контроль» окружнийн
адміністративний суд м. Києвак
у складі судді Арсірія Р. О. за-к
боронив ЦВК приймати рішен-у
ня про реєстрацію ініціативноїд
групи з проведення всеукраїн-к
ського референдуму, утворе-з
ну зборами громадян України.
Незважаючи на це, партія ВОС
«Батьківщина»,
розпочинає
проведення всенародного ре-р
ферендуму щодо заборония
продажу земель сільськогосподарського призначення шля-с
хом збирання підписів громаД
дян.
Просимо кожного, кому нев
байдужа доля національногов
багатства – української землі,з
приєднатися до даної ініціати-д
ви на місцях в містах, селах,в
б
селищах області.
Це буде наша спільна боротьба проти посягань олігархату та манкуртів на безцінний
український ресурс.

Михайло Калиновський: «МИ ВІДКРИТІ ТА ГОТОВІ ДО ДІАЛОГУ»
Розмова з Головою Снятинського
районного суду Івано-Франківської області Михайлом Михайловичем Калиновським.
– Чому Ви вирішили стати професійним суддею? У чому, на Ваш
погляд, полягає особливість юридичної професії?
– Мабуть, як кожен студент юридичного факультету думає про те, як
пов’язати свою
майбутню долю
в юриспруденції,
так склалося і
в мене. Визначальним чинником, чому я став
суддею, стало
мабуть те, що
викладачами у
мене були судді Апеляційного
суду Івано-Франківської області,
досить часто ми,
будучи студентами, проходили
практику саме в
судах. Після закінчення
ВУЗу
я брав участь
у конкурсі й був
призначений на
посаду
помічника судді апеляційного суду,
і в майбутньому
доля розпорядилася так, що я пов’язав
себе з юриспруденцією, а саме з роботою у судових органах.
– Останнім часом у судовій реформі відбуваються певні зміни.
Розкажіть про основні з них.
– У процесі реформування системи
правосуддя ми вже пройшли певні етапи
і маємо відповідні позитивні як практичні,
так і теоретичні напрацювання, зокрема

це стосується прийняття Закону України «Про Вищу раду правосуддя», згідно якого призначення суддів на посаду
відбувається за рекомендацією Вищої
кваліфікаційної комісії України та за рішенням Вищої ради правосуддя. Також,
на мою думку, важливим етапом прозорості та чесності суддів являється подання останніми електронної декларації
про доходи, а також декларацій доброчесності судді та
декларації родинних зв’язків.
З такими деклараціями
будьяка особа може
ознайомитися
на
офіційному веб-порталі
«Судова влада
України».
Важливим
етапом є також
створення нового
Верховного
Суду. Основною
новизною є те,
що у Верховний
суд
проходить
конкурс.
Цей
конкурс відбувається прозоро,
зокрема,
такі
події висвітлюються в засобах
масової інформації, первинні
кваліфікаційні оцінювання транслюються в онлайн режимі.
– Що, на Ваш погляд, є найважливішим у прийнятті того чи іншого
рішення?
– Звичайно ж, що при прийнятті того
чи іншого рішення найважливіше – це
правильне прийняття такого рішення,
яке б відповідно до закону захищало
права осіб, які звернулися до суду, чи це

справа цивільного, адміністративного чи
кримінального провадження, важливо,
щоб дані рішення були справедливими
і відповідали вимогам законності. Тобто
суди при ухвалі судових рішень повинні
дотримуватися конституційного принципу – засад верховенства права.
– Досить часто громадяни висловлюють свою недовіру представникам Феміди. Як Ви можете це
пояснити та як повернути довіру
наших жителів?
– Найбільше нас хвилює відновлення довіри громадян до суду, щоб вони
розуміли, що завданням суду є захист
їхніх порушених, невизнаних чи оспорюваних прав, свобод та інтересів.
У Снятинському районному суді є дошка оголошень та офіційний сайт, де ми
повідомляємо про дату та час розгляду
справ. Для зручності заповнення заяв є
дошка зі зразками заяв. На даний час у
Снятинському районному суді працює
три судді, що дозволяє оперативніше
вирішувати справи громадян. Працівникам суду завжди наголошується про толерантне ставлення до людей, пояснити
чи допомогти у тій чи іншій ситуації. Для
комфортного перебування відвідувачів
суду було проведено ремонт приміщення. При вході знаходиться скринька, де
кожен може залишити свої зауваження
та пропозиції. Всі наші заходи спрямовані на відновлення довіри людей, щоб
вони відчули, що, звернувшись до суду,
вони отримають ту допомогу, на яку очікують.
Хочу наголосити, що ми відкриті,
конструктивні та готові до діалогу, головне, щоб було взаєморозуміння.
– Бажаємо Вам плідної праці та
завжди стояти на боці правди! Дякуємо за розмову.
Довідка:
Михайло Михайлович Калиновський
народився 17 листопада 1978 року. Піс-

ля закінчення школи навчався в ІваноФранківському ВХПУ №3 (1994–1998),
де здобув професію столяр ІV розряду
по виготовленню художніх меблів. З
1998 по 2003 рр. навчався в ПНУ імені
В. Стефаника, де отримав повну вищу
освіту за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація юрист.
Робота:
З липня 2001 по квітень 2002 р. працював на посаді юриста у ПВП «Євростиль-Селена»;
З липня 2003 по січень 2004 р. – головний юрисконсульт Івано-Франківського обласного управління з утилізації відходів як вторинної сировини
«Івано-Франківськекокомресурси»;
З лютого 2004 по січень 2007 р. –
помічник судді Апеляційного суду ІваноФранківської області;
З січня 2007 по червень 2009 р. –
помічник першого заступника голови
Апеляційного суду Івано-Франківської
області.
Згідно Указу Президента України від
13.05.2009 р. № 318/2009 призначений
строком на п’ять років на посаду судді
Снятинського районного суду ІваноФранківської області;
Згідно Указу Президента України від
03.04.2017 р. призначений суддею Снятинського районного суду Івано-Франківської області.
10 травня 2017 р. обраний Головою
Снятинського районного суду ІваноФранківської обл.
Двічі обирався делегатом на ХІІІ та
ХIV з’їзди суддів України від Івано-Франківської області.
Серед особистих захоплень помітне місце займає футбол. Активний
учасник різноманітних футбольних
турнірів. Про значні перемоги свідчать
численні грамоти, медалі та кубки.
Розмову вела Ольга СЛОБОДЯН
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«ХТО ТВОРИТЬ РОЗУМНУ І ДОБРУ ЛЮДИНУ –
Н А Й К РА Щ И Й М А Й С Т Е Р »

Розмова з «Кращим вчителем 2016
року» вчителем Снятинської гімназії
Іванною Марусяк
– Яку професію Ви хотіли мати у
дитинстві і коли твердо вирішили
стати учителем?
– Як і всі діти, я хотіла стати і балериною, і лікарем, і
фізиком… І яку
тільки професію не мріяла
здобути. Але
точно знаю, що
вчителем бути
не хотіла.
Стати педагогом я, мабуть, вирішила
остаточно тоді,
коли проходила
практику
на четвертому
курсі, навчаючись на філологічному факультеті Чернівецького національного
університету. Саме тоді прийшло усвідомлення, що мені це подобається, цікаво спілкуватися з дітьми, спостерігати
за їхніми допитливими очима.
– Скільки років Ви працюєте в
Снятинській гімназії?
– У Снятинській гімназії я з 1993
року. Спочатку як учениця, а з 2004 року
як учитель.
– Чи багато змінилося в освітянській галузі за ці роки?
– Звичайно, відбулося багато змін.
До прикладу, ЗНО. Це реальна можлиевість мудрим і талановитим здобувати
вищу освіту в омріяному навчальному
закладі, обирати ту професію, яка до
душі, а не той виш, у який дешевше
вступити. Очевидно, що ще багато треба змінити в нашій системі освіти, удо-

сконалити її. Поки що це все у процесі.
– Що на Вашу думку варто змінити в системі освіти?
– Усунути масштабну паперову роботу. Безліч звітів, що дублюють один
одного, різні інформації з терміновими
відповідями значно ускладнюють життя
учителя. Тут можна багато чого перелічувати, але чи стане від цього легше
звичайному педагогові?
– У гімназії навчаються найобдарованіші діти. Чи є серед них Ваші
улюбленці?
– Ні, нема й ніколи не було. Кожна
дитина унікальна, неповторна, обдарована Богом певним талантом чи здібностями. Звичайно, є
діти, що схоплюють все одразу,
а є надзвичайно
працьовиті, є учні
з надзвичайним
відчуттям мови,
так би мовити,
гуманітарного нахилу, а є схильні
до природничих
наук. Є гімназисти, яких ти
просто навчаєш , а є й такі, у яких сам
учишся, ростеш професійно як учитель,
тому що вони спонукають тебе відкривати для себе щось більше, ніж ти знаєш, готуватися до уроку більш ретельно,
іти у ногу з часом.
– Окрім викладацької діяльності, Ви готуєте з учнями конкурсні
роботи. Розкажіть, у чому полягає
суть цих робіт і як вони впливають
на розвиток дитини?
– Мала академія наук існує вже давно. Чимало наших випускників писали
науково-дослідницькі роботи, захища-

ли їх. Ці юні науковці пробували свої
сили в різних науках: біології, медицині,
фольклористиці, літературній діяльності, журналістиці. Цього року Снятинська
гімназія до захисту подала три наукових
дослідження, у двох із яких я була науковим керівником. Євгенія Палійчук
досліджувала тему «Зв'язок літератури
й образотворчого мистецтв на прикладі
творів Марка Черемшини і полотен митців Покуття» і здобула ІІІ місце в області.
А Наталія Федірків з науковою роботою
«Електронні книги: суть, актуальність,
значення, аудиторія» підкорювала київських авторитетних членів журі.
– У лютому цього року відбулось

нагородження «Кращих людей року»
зі Снятинщини в різних галузях. Ви
стали найкращим вчителем 2016
року. Як здобути перемогу та до
чого зобов’язує це звання?
– Ніколи не ставила перед собою
мету здобути якесь звання. Звичайно,
будь-яка нагорода чи визнання до чогось зобов’язують. Отримувати нагороду за свою працю – це щонайменше
приємно. Але в моєму житті нічого не
змінилося після нагородження. Адже
вважаю, що кожен має професійно виконувати свою роботу. Чи це лікар, чи

Я С К РА ВА О СО Б И СТ І СТ Ь
М ОЛ О Д О Г О П О К ОЛ І Н Н Я
Завтра – свято останнього дзвоника. Випускникам ЗОШ відкриваються двері у світ широкий.
Для моєї співрозмовниці останні травневі дні поособливому щемно-хвилюючі. Адже, крім прощання
з рідною школою, їй доведеться ще й скласти повноваження... президента...
Відкриваємо завісу
таємничості і
знайомимося
ближче – Ангеліна Кобевко
– одинадцятикласниця Долішньозалучанської ЗОШ,
президент обласного учнівського самоврядування.
– Ангеліно, розкажи,
що собою являє учнівське
самоврядування області?
– Я вже три
роки в учнівському самоврядуванні. Ми запроваджуємо багато
районних, обласних та всеукраїнських проектів. Зокрема, започаткували проект «Очисти себе – очисти
свою країну». Суть її полягає у тому, щоб прибрати,
облагородити певну територію і передати естафету
далі. Серед найпопулярніших – «Вишивана Україна». Ми разом з однолітками зі східних областей
вишиваємо карту України. У рамках волонтерського
проекту «Ангел з одним крилом» щорічно відвідуємо з театральною виставою та подарунками Залучанський будинок-інтернат. Незабаром на Всеукраїнській раді старшокласників я буду презентувати
новий проект «Лідери – єднаймо Україну». Разом
з організацією «Малий бізнес Покуття» учнівське
самоврядування Снятинщини розпочало проект
очищення довкілля. Активну участь у ньому беруть
школи Снятина. Також ми плануємо видати книгу
про героїв АТО з нашого району. Взагалі, учнівське
самоврядування – це дуже цікаво. Як лідер учнівського самоврядування я мала можливість спілкуватися з президентом України Петром Порошенком.

Разом з однодумцями ми запропонували главі держави наше бачення реформ шкільної освіти.
– То які, на твою думку, потрібні зміни у
шкільній навчальній програмі?
– Основи сім’ї, основи закладання шлюбу – такі
предмети потрібні у школі. Ми, молоді люди, йдемо у дорослий світ. Нам уроки сімейного життя потрібні більше, ніж, скажімо, урок креслення. Як на
мене, одним з найважливіших предметів має бути
урок економіки. Нам будувати цю країну, розвивати
її економіку, а нам про неї дуже мало відомо.
– Знаю, що ти береш участь у багатьох
масштабних заходах. Які з них для тебе найважливіші?
– Три роки поспіль я займаю призові місця у Всеукраїнському турнірі юних філософів та релігієзнавців. Минулого року зайняла друге місце у Полтаві,
цьогоріч – перше у Чернігові. Після цієї перемоги
мене запросили на безкоштовне навчання чимало
ВНЗ. Для себе вирішила – хочу бути філософом. Я
побувала у багатьох містах Східної та Центральної
України. Та наймиліше моєму серцю місто – Снятин. Він з кожним роком стає кращим, ошатнішим.
Теперішньому меру Снятина не потрібно вказувати
на проблеми громади, він у курсі всіх подій.
– Не можу не спитати, хто виховав таку
розумну, ерудовану дівчинку?
– Моя мама за кордоном, батько не живе з нами.
Я мешкаю з братом та його дружиною. Саме брат,
наразі, мій головний вихователь, помічник і порадник. Часто зідзвонюємося з матусею, яку я дуже
люблю. У нас головне не відстань між нами, а відстань між нашими душами. Душевної відстані між
мною і матусею не існує. Важлива роль у моєму
вихованні належить хресному. Мій хресний Петро
Кобевко – головний редактор газети «Час», прищепив мені любов до журналістики, поезії. Наразі,
я готую до друку свою дебютну збірку з віршами.
Також я волонтер чернівецької організації «Дорога
добра» ...Жалкую, що прийшов час розставання з
рідною школою, складати повноваження президента обласного учнівського самоврядування. надалі
намагатимуся віднайти себе і самоутвердитися у
суспільстві.
Ось така вона, Ангеліна Кобевко – юнка з дорослими поглядами на життя. Вона – яскрава особистість молодого покоління, яка, впевнений, зможе
багато досягти у житті. Тож хай щастить їй у всьому!
Сергій ГРУДОВИЙ

Подяка
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вчитель, чи електрик, навіть двірник. Я
просто люблю те, що роблю. Намагаюся бути корисною людям. А «споріднена праця» за Сковородою приносить
більше користі іншим, аніж тобі самому.
Якщо ти вкладаєш душу в те, що робиш,
то обов’язково отримаєш віддачу, хоча,
може, і не відразу. Тому працюю, як і
працювала. А тим, хто подав мене до
нагороди, щиро дякую.
– Ваше кредо та улюблений вислів, які супроводжують Вас у житті?
– Життєве кредо: «Людині бійся
душу ошукать, бо в цьому схибиш – то
уже навіки».
Педагогічне кредо: Хто творить розумну і добру людину – найкращий майстер. Учителю, спочатку люби, а потім
твори.
– Розкажіть про свої захоплення.
– Я творча людина. Люблю будь-який
творчий процес: чи це кулінарія, чи фотографія, чи дизайн одягу і прикрас. Але
особливим моїм захопленням є квіти.
Вони мене лікують від негативних емоцій, заспокоюють та відновлюють рівновагу після важкого робочого дня.
– Скоро завершується навчальний рік. Що Ви хотіли б побажати
своїм учням?
– Цікаво відпочити, з користю провести літо, оздоровитися, щось нове дізнатися, не забути читати й писати та у
вересні здоровими й активними, сповненими нових ідей повернутися в гімназію.
А моїм любим випускникам хочу побажати, аби вони успішно склали ЗНО і
здійснили свою найближчу мрію – стали
студентами.
– Дякую за розмову!
Інтерв’ювала Ольга СЛОБОДЯН

За повагу і любов

Ось і завершується навчальний рік і знову лунає останній
дзвоник! Батьківський та учнівський колектив 3-А класу висловлюють щиру вдячність директору, адміністрації, педагогічному колективу Снятинської ЗОШ № 1 ім. В. Стефаника за
створення оптимально сприятливих умов для гармонійного і
всебічного розвитку і навчання дітей на уроках і на групі продовженого дня, високий професіоналізм, добре і шанобливе
ставлення до наших дітей.
Окремо слова безмежної вдячності класному керівнику
3-А класу, нашій «класній мамі» Зозулі Юлії Петрівні за її
професійну майстерність, педагогічний талант і компетентність, креативність, відповідальність, творче ставлення до
роботи, душевну щедрість і доброзичливість. За повагу і

любов до кожної дитини, за невтомну працю, добре серце,
турботу, доброзичливість. Притаманні вам працездатність,
націленість на досягнення кінцевого результату, не чекаючи
сторонньої допомоги, здатність приймати рішення, комунікабельність, терпіння, готовність відповідати на будь-які питання своїх учнів – захоплює всіх нас.
Завдяки Вашій цілеспрямованій роботі за ці три роки навчання наші діти отримали прекрасні знання, відчули себе
талановитими, успішними і впевненими у майбутньому особистостями. Користуючись нагодою, щиру подяку Юлії Петрівні висловлює Віркеєва Яна Василівна, мати одного з
учнів 3-А класу, за сприяння у зборі спонсорської допомоги
на дорогу операцію і лікування для її дитини.
Шановна Юліє Петрівно! Нехай ніколи не вичерпається
доброта і мудрість у вашому серці! Бажаємо Вам міцного
здоров'я і благополуччя, терпіння й оптимізму, успіхів у нелегкій, але такій важливій праці! Тож бажаємо Вам, дорога
Юліє Петрівно і нашим діткам, на канікулах гарно відпочити,
набратися сил і у вересні знову зустрітися на порозі рідної
школи.
З повагою, батьки та учні 3-А класу

Народний часопис

Снятинська
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ВЕЛОПРОБІГ НА ЧЕСТЬ ГЕРОЇВ

Оповиті пам’яттю та
скорботою травневі дні
повертають нас в калейдоскоп історії, де героїка минулого і сьогодення, де вже на сучасному
етапі триває боротьба
за Україну. І ми з честю
вшановуємо пам'ять наших земляків-героїв, які
віддали своє життя за
нас, за нашу незалежну
державу.
14 травня туристичний клуб «Вело-Покуття» спільно
зі спілкою учасників АТО Снятинщини
здійснили уже другий традиційний велопробіг Снятинським районом, віддавши
честь своїм бойовим побратимам, з якими воювали на Донбасі.
Недільного дня вранці воїни АТО і
велосипедисти туристичного клубу розпочали свою ходу до пам’ятного знака

героям Небесної Сотні в місті Снятині,
де було поставлено квіти і хвилиною
мовчання вшановано пам'ять героїв
Революції Гідності. Голова туристичного клубу Василь Соник привітав усіх
учасників з уже традиційним велопро-

Футбол

бігом, який приурочено нашим краянам
героям, котрі загинули під час бойових
дій на сході і побажав успішно проїхати
дистанцію у сто кілометрів. З вітальним
словом виступив депутат обласної ради
Богдан Тимофійчук. У своєму виступі
він сказав про тривожні дні війни, коли
вже три роки на Луганщині та Донеччині
свистять кулі, а наші воїни мужньо тримають позиції, не відступаючи ні на крок.
Богдану Васильовичу та начальнику
управління
освіти
РДА Уляні Іванійчук
дякуємо за наданий
транспорт та забезпечення його пальним. Частина учасників спілки АТО сіла
в шкільний автобус,
а інші ветерани російсько-української
війни разом з велосипедистами взяли курс на Вишнівку.
По дорозі зупинились в селі Белелуя
біля пам’ятного знаку Небесній Сотні,
де було здійснено покладання квітів і
спільною молитвою вшановано героїв
Євромайдану. В маленькому селі Вишнівка на могилі захисника України Анатолія

ГАРНА ПЕРЕМОГА ЗА
ПОГАНОЇ ПОГОДИ

Успішним був вояж Снятинського «Покуття» на Косівщину у рамках обласної першості з футболу. У матчі з Вербовецьким «Арсеналом» наша команда продемонструвала потужну і змістовну гру. Це при тому,
що протягом усього поєдинку у Старому Косові (саме
там відбулася гра) падав дощ, який у середині другого
тайму перейшов у зливу. Однак погана погода не завадила «Покуттю» перемогти. Більше того, завдяки влучним ударам Володимира Романюка (двічі) та Максима
Вербицького команда Снятина здобула свою найбільшу виїзну перемогу у поточному сезоні.
До звітного матчу покутяни у сезоні 2016/2017 у
гостях перемагали тричі: у Заболотові 2:0, Рогатині
2:1, Делятині 4:3. Саме з ФК «Прут» Делятин, 28 травня, «Покуття» зіграє свій наступний поєдинок. Гра розпочнеться о 17:00 на стадіоні «Колос» м. Снятин.
Остап СЕРПНЕВИЙ

Василика бійці АТО спільно з членами
вело-клубу вшанували пам'ять героя,
поклавши квіти на його скромну могилку, а в думках поринули у спогади війни,
які ятрять душу.
Провівши невеличку ротацію, колона
велосипедистів взяла курс на Заболотів.
У молодіжному парку до нас прибуло
підкріплення з сіл Трійця та Іллінці, де
в урочистій обстановці поставлено квіти
до пам’ятника «Слава Героям України».
Дванадцять тренованих велосипедистів та чотирнадцять учасників АТО
легко подолали покутські вершини та
долини і прибули в мальовниче село Іллінці, відвідали цвинтар і помолилися
біля могили першого загиблого з нашого району бійця Дмитра Шкрібляка під
Волновахою у травні 2014 року. З жалем
в серці тихо сказали «Хай з Богом спочиває!»
Легкий вітерець та хмарна травнева
прохолода сприяли нам рухатись далі,
уже після обіду ми прибули в село Видинів. Біля сільського кладовища нас
зустріли місцеві жителі – учасники АТО,
а також активний учасник нашого клубу,
майстер спорту Марія Беца. Підходячи
до могили загиблого під Іловайськом
Ігоря Беци ми побачили старшу жінку,
це була мати героя, вона кожен день
відвідує могилу свого славного сина. З
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сумом і болем на душі ми
повертались до автобуса і
згадували про чудову людину, спортсмена і педагога, який навчав дітей в
місцевій школі.
У Видинові нас чекав
сюрприз. Наш колега, активний роверист з цього
села Валентин Калитчук
запросив усіх на рибну
юшку та банош з бринзою.
Хочеться подякувати його
матері Марії Львівні Калитчук, яка вдома нам накрила стіл, поспілкувалася, оскільки Валентин в цей
час був в Чернівцях на інтелектуально-с
му турнірі.
н
Протягом усієї дистанції учасники«
АТО мали можливість (хто більше, хто
менше кілометрів) проїхатись на спортивному велосипеді, а Дмитро Волощук
із Залуччя здолав усю дистанію в 100
км, тож коли ми відвідали в Хутір-Будилові четверту могилу молодого солдата
і героя Миколи Волкова, Дмитро сказав,
що вступає в наш клуб і готовий подорожувати, долаючи кілометри нашого
краю і навіть карпатські вершини. Таке
бажання дуже позитивне і воно свідчить
про любов до життя, про силу волі.
Варто відзначити, що максимум зусиль до організації даного заходу доклав
начальник Центру допомоги учасникам
АТО Володимир Лазаренко. Хочеться
побажати, щоб традиційний велопробіг на честь героїв нашого Покутського
краю і України був підтриманий і надалі.А
Ми ж, усі учасники велопробігу, просимош
Бога, аби в Україну прийшов мир ціноюн
перемоги наших мужніх захисників, якихц
ми чекаємо в рідній стороні.
п
Герої не вмирають! Вони завжди живід
в наших серцях.
у
Богдан ПАЛАГНЮКр
Голова Громадської організаціїм
г
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В Україні стартувала загальнонаціональна
кампанія з профорієнтації випускників шкіл

Спеціаліст центру підбере необхідний тест для відвідувача, який три-є
ває від 30 до 180 хвилин. По йогое
завершенню відвідувач отримуєК
інформацію, яка допоможе визна-М
чити галузь професійної діяльності
до якої найбільш розташована лю-ч
дина.
з
Для уточнення інформації звер-н
татися до відділу організаційно-д
інформаційної роботи та архівноїї
справи Івано-Франківського облас-й
ного центру зайнятості тел.: 75-56-в
14.
п
м
г
Обережно!
л
з
Іксодові кліщі небезпека для домашніх улюбленців
п
З приходом теплої весни стала дуже пронос, прискорений пульс і дихання,
Найбільше уражень кліщами 2017 безіозу ці препарати, є вельми ефектив-Ф
тривожна пора для власників собак, що підвищення температури тіла до 42 0С року в Снятинському районі реєструва- ні відносно паразитів, але при цьомуБ
триватиме на протязі літньо-осіннього (при нормальній 38,5 0С) з поступовим лось на території Вовчківської сільської вони надзвичайно токсичні і часто ви-е
Ш
періоду.
зниженням до субнормальної (35-36 ради.
кликають важкі ускладнення.
Це період активності іксодових клі- 0С), слабкість задніх лап, сеча червоСередовище проживання іксодових
Застосування проти бабезіозних пре-К
щів, що викликають важке захворюван- нувато-бурого або зеленувато-коричне- кліщів різноманітне: різні види кліщів паратів допустимо тільки під наглядомн
ня – бабезіоз (піроплазмоз).
вого забарвлення, неприємний запах з адаптувалися до життя в лісо-чагарни- ветеринарного лікаря, із застосуваннямд
рота.
кові і сте- допоміжних препаратів, це – катазолу таІ
1.
Збудники бабезіозу (піроплаз7.
повій зоні, гепато-протектори – (глутамінової кис-в
мозу) – бабезії, живуть в еритроцитах. О с т а т о ч в
напів- лоти), вітамінів групи В (В1, В6), внутрі-з
Розмножуючись, поїдають до 50% ери- ний діагноз
пустельних венні ін’єкції. В іншому випадку можливіл
н
троцитів, внаслідок чого кров не виконує ставиться
і пустель- тяжкі реакції, аж до загибелі собаки.
свої функції.
після виних, в гірЄдиний спосіб профілактики відл
2.
Бабезії передаються через іксо- я в л е н н я
ських міс- смертельного укусу кліща – зовнішняв
дових кліщів.
бабезій під
це во с т я х , обробка собак акарицидними та інсек-в
3.
Хворіють тварини будь-якого м і к р о с к о а також у тицидними засобами (спреї, ошийники,м
віку, однак чутливіші до збудника цуце- пом у мазприміщен- краплі, шампуні). Для кращого результа-о
нята.
ку з першої
нях,
де ту поєднують різні форми захисту. Ком-ч
4.
При відсутності своєчасного лі- краплі пез б е р і г а - бінацію нашийників, крапель на холку іс
кування тварина гине, а при сприятливому прогнозі страждає ускладненнями
з боку печінки і нирок.
5.
Інкубаційний період триває від
5 до 21 дня і залежить від опірності організму.
6.
Клінічні симптоми: млявість,
апатія, задишка, втрата апетиту, сильна спрага, відмова рухатися і гратися,
блідість слизових оболонок, можливий

Державна служба зайнятості
розпочала
загальнонаціональну
інформаційну кампанію з професійної орієнтації абітурієнтів та
старшокласників, яка допоможе
молодим українцям визначитись із
найбільш підходящою для них професією. Тестування для визначення своїх здібностей та схильностей
до тієї чи іншої професії можна
безкоштовно пройти у будь-якому
з 550 центрів зайнятості по всій
Україні.
Для активного залучення мо-

риферичної крові собаки взятої з вуха.
8.
Протягом і після прогулянки
уважно оглядайте шерсть собаки на
предмет наявності кліщів, вичісуйте
шерсть. Виявленого кліща треба видалити якомога швидше за допомогою пінцету, плавними рухами проти годинникової стрілки так, щоб не відірвати голову.
Після видалення місце укусу необхідно
продезінфікувати йодом або зеленкою.

лоді до профорієнтаційного тестування на загальнонаціональних
телеканалах та у мережі інтернет
транслюватиметься ряд соціальних роликів, які розповідатимуть про важливість обрання своєї
майбутньої професії для молодих
українців.
Відеоролики доступні за посиланням: https://www.youtube.com/
watch?v=fI3YWm_Ecfc&t=7s
Для того, щоб пройти тестування у центрі зайнятості не потрібно
ніяких попередніх приготувань.

ються грубі корми (сіно, солома).

Бабезіозом один одного собаки не
заражають. Собака не може заразити
людину.
Лікування бабезіозу собак проводять
із застосування специфічних лікарських
засобів (піро-стоп в дозі 0,5 мл/10 кг живої ваги), що вбивають самих паразитів.
Це основа лікування. Для лікування ба-

спреїв слід застосовувати тільки за рекомендаціями виробника, або ветери-п
нарного лікаря. Тривалість дії крапельу
Д
від ектопаразитів – один місяць.
г
В. М. КОСИЛОТ
начальникт
Снятинської районної державноїт
лікарні ветеринарної медицинис
н
с
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СПОРТ. ВИШИВАНКА. КРАЇНА ЩАСЛИВА.
АГРООСВІТА – ЦЕ ПЕРСПЕКТИВА

Україно, носи вишиванку,
В будні і в свята носи.
Бо ніде не знайдеш більше в світі
Неповторної диво-краси!
Ця краса – вічний символ свободи
І звитяжного духу вінець,
Від козацьких забав до футболу –
Сили й мужності вірний взірець!
Хай у спорті гартується тіло!
Хай не буде довкола біди!
В напад йти професійно і сміло
Свою силу в борьбі доведи!
18 травня 2017 року на міському
стадіоні «Колос» відбулось офіційне відкриття турніру з міні-футболу
«Спорт. Вишиванка. Країна щаслива.

го ДАТУ Іван Калитчук, який привітав
учасників турніру з чарівним весняним
Днем вишиванки та побажав усім хорошої результативної гри. У ролі ведучих
змагань з міні-футболу та справедливого судді виступили викладачі фізичного виховання Снятинського коледжу
Олександр Волощук, Іван Анатійчук та
Мирослав Шинковський.
Протягом декількох годин тривало
справжнє протистояння між юними футболістами. Після цікавої та захоплюючої гри перше місце здобула команда
Снятинської ЗОШ № 2, друге – Заболотівська ЗОШ, а бронзовими призерами
стали учні Джурівської ЗОШ. Також, у
ході гри, було визначено кращих грав-
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«А НАД СВІТОМ УКРАЇНСЬКА ВИШИВКА ЦВІТЕ…»
Травень видався багатим на національні свята: День матері, Міжнародний
день родини, Всеукраїнський день сім’ї,
День слов’янської писемності та культури, День вишиванки.
Вишиванка - яскравий приклад і підтвердження цьому.
Всесвітній день вишиванки у 2017
році відзначається 18 травня, в четвер.
У цей день кожний громадянин одягає
вишиванку та виходить у ній на роботу в
школу чи садочок. Свято є самобутнім і
не прив’язане до жодного державного чи
релігійного.
Мета свята - збереження українських
традицій та їх популяризація серед населення. Свято не передбачає обов’язкових
заходів окрім одягання вишиванки. Люди
в День вишиванки завжди піднесені та
усміхнені, адже в стародавньому одязі
закодовано багато символів сили, добробуту, краси та оберегів. Добре що
День вишиванки набуває всеукраїнського масштабу. І головне показати всьому
світу, що є така країна – Україна, яка має
свою національну культуру, звичаї, традиції, історію.
18 травня в Орелецькій книгозбірні
відбувся День вишиванки. Дрес-кодом
дня була вишиванка, і вся бібліотека замайоріла різнобарвними візерунками

української вишивки.
В ці дні, коли буденність розквітає
барвами, в книгозбірні відбувся захід вишиванкове дефіле «Ой яка ж ти гарна,
сорочка вишивана!».
Захід було проведено для широкого
кола читачів та читаючих сімей, які завітали до бібліотеки у вишиванках. Сім’я
Юрійчук Оленки з синочками принесла
власну колекцію вишитих власноруч вишиванок, як стародавніх так і сучасних
узорів. Сучасні вишиті сорочки власноруч, принесла на виставку сім’я – Зеленко Ганни. Напрочуд гарні стародавні
сорочки вишиті її прабабусею, принесла
Галина Кархут. Зачаровували своєю красою сорочки з бісеру, роботи – Пудик
Оксани.
До цього дня в бібліотеці була оформлена книжкова виставка «Вишита сорочка – оберіг та молитва українського
народу». Для всіх присутніх, Надія Богданівна, підготувала цікаву розповідь
про вишиванку, з якої читачі дізналися
про деякі маловідомі факти, пов’язані
з цим ремеслом, а ще й помилувалися
барвистими вишиванками.
Не байдуже ставлення бібліотеки до
розвитку традиційного українського мистецтва є важливою складовою виховання сучасних і прийдешніх поколінь.

«ЗНАЙОМТЕСЬ – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ»
Агроосвіта – це перспектива» серед
школярів Снятинського району. У турнірі взяло участь 11 команд. Організація та проведення змагань відбулося
під керівництвом Снятинського коледжу Подільського ДАТУ, за дпідтримки
управління освіти Снятинської РДА та
районної ради, при сприянні мережі
магазинів «Копійочка» та громадського об’єднання «Малий бізнес Покуття».
До учасників змагань звернувся директор Снятинського коледжу Подільсько-

ців. Отож, кращим захисником став
Андрій Співак, кращий нападник – Арсен Зінковський, кращий воротар– Іван
Урсул. У перерві між футбольними матчами гравців та вболівальників чудовим
співом зачарували Діана Волощук та Віталій Левчук, які виконали пісні про вишиванку та Україну.
Переможців та призерів турніру
було нагороджено пам’ятними кубками,
медалями та грамотами.
Ольга БІЛОТКА

У ВИШНІВЦІ СВЯТКУВАЛИ ДЕНЬ МАТЕРІ

День матері у клубі с. Вишнівка поєднали з днем пам’яті маловідомої поетеси нашої землячки Уляни ШнайдерКравченко, що народилася в містечку
Миколаєві на Дрогобиччині.
Уже в дитячому віці вона полюбила
чарівність художнього слова і пісні. Незважаючи на важке життя, літературний талант
допомагає
їй
познайомитися з
визнаними
проводирями молодої
галицької
літератури,
зокрема
і
поетом
І.
-Ф р а н к о м .
уБагато по-езії Уляна
Шнайдер-К р а вч е н к о
мн а п и с а л а
мдля дітей.
аІ тому ми
-в и р і ш и л и
-згадати маіл о в і д о м у
нашу земдлячку та її
явірші, про-вівши День
,матері на
-основі твор-чості поетеіси.
По-справжньому весняна сонячна
погода,
святковий піднесений настрій
ьучасників заходу сприяли проведенню
Дня матері на подвір’ї біля сільського Будинку культури. Ведуча програми
ОТкачук М. С. привітала усіх гостей свякта, коротко розповіла про День матері
їта ознайомила із життєвою і творчою
исторінкою незнаної письменниці Уляни Кравченко. Під час святкування
сільськими аматорами (Тимнюк Л.П.,

Грушецька М. Б., Палійчук І.С., Ткачук
А.М., Галабурда М.М. та ін.) було зачитано вірші поетеси «Веснівка», «Моїй
дитині», «Рідне гніздо»… У виконанні
юних вокалістів прозвучали пісні Назарія Яремчука «Батько і мати» та «Чуєш
мамо».
Не забули і про вірші поета-пісняра, нашого
земляка
Петра Коржа, який неодноразово
виступав з
піснями в
нашому Вишнівському
клубі.
Прозвучали його вірші «Очищення»,
«Мамина
світлиця»,
«Яка б була
ти
бідна
Україно».
Участь у
даному заході взяли
сільський
г о л о в а
Шиян В. І.
та депутат
сільської
ради Грушецький Б.
М., які висловили своє захоплення від перегляду
цікавого та змістовного заходу та побажали усім творчої наснаги та плідної
праці на благо рідної землі.
Організатори заходу висловлюють
подяку за допомогу в проведенні свята
методистам РБК Данилюку В. Д., Томаш І. Р., Базар Я. М., Гуцуляку І. В.
Хай щастить.
Зав. клубом Юрах Д. Д.
Фото Грушецький Б. Б.

Європа - це континент різних культур,
релігійних та правових традицій, але,
водночас, спільних цінностей. Ці цінності
сприймає, а відтак і захищає Європейський Союз. Він заохочує співробітництво
між європейськими кордонами, сприяє
єдності при збереженні розмаїття.
В 2017 році День Європи в Україні
припадає на 20 травня.
Саме цього дня в Орелецькій бібліотеці-філії для учнів 4-9 класів, завідуюча
Надія Богданівна, провела інтелектуальний-круїз «Знайомтесь – Європейський
Союз». Під час заходу, читачі дізналися
зі слів завідуючої книгозбірнею цікаві
факти про країни Європи. Учні із задо-

воленням мандрували європейськими
державами, дізнавалися про особливості і цікавинки тієї чи іншої країни. В
бібліотеці оформлена книжкова виставка
«Шедеври європейських письменників в
українських перекладах».
Читачі зрозуміли, що Європа є історично сталим регіоном миру, а українська
держава, маючи великий природний, економічний, культурний, інтелектуальний
потенціал, спроможна посісти належне
місце серед народів Європи і світу.

Завідуюча бібліотекоюфілією с. Орелець
Надія Харітоник

УСПІХ НА ОСВІТЯНСЬКІЙ НИВІ
З 16 по 18 травня 2017 року у м. Києві на базі Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
відбувся II етап Всеукраїнського конкурсу «Юний дослідник». У конкурсі брали
участь юні дослідники з 25 областей
України. Команду Івано-Франківщини
представляли учні Городенківського, Надвірнянського та Снятинського районів.
Учень 6-А класу Снятинської ЗОШ
№2 I –III ст. Огородник Микола здобув I
місце у фінальному етапі Всеукраїнського конкурсу дослідницько-експерементальних робіт з природознавства «Юний
дослідник», за що нагороджений грамотою
Міністерства освіти і
науки України та Національного екологонатуралістичного центру. На конкурсі учень
блискуче
захистив
наукову роботу, яка
присвячена
підбору
перспективних сортів
культурних рослин в
умовах посухостійкого
спекотного літа (науковий керівник – Марія
Нагорняк-Карбашевська, вчитель біології Снятинської ЗОШ
№2). У роботі висвітлюються питання про
небажані наслідки, які може принести
глобальне потепління: негативний вплив
високої температури на ріст і розвиток
культурних рослин, який може призвести
до повного зникнення деяких важливих
продуктів харчування. А перед фінальним етапом Всеукраїнського конкурсу
був рік невтомної праці вчителя та учня.
Розв'язувати складні екологічні проблеми завтра будуть наші юні дослідники
– талановита учнівська молодь. Сьогодні
вони ще сидять за шкільними партами, а

в майбутньому стануть науковцями і вирішуватимуть складні питання дефіциту
виробництва первинних продуктів для
харчової промисловості, шукатимуть ліки
для боротьби з вірусними хворобами, що
поширюються на цілі континенти, винайдуть альтернативні джерела енергії.
І знову мені спадають на думку слова В.О.Сухомлинського: «Обдаровані
діти – безцінне багатство школи. У руках
кожного педагога доля десятків, сотень
людських життів. Доторкніться до серця,
до душі вихованця дбайливою, люблячою рукою, відкрийте в
ньому майстра – творця, і людина заграє
своїм
неповторним
сяйвом, як починає сяяти коштовний камінь
у руках ювеліра. Вірте
в талант і творчі сили
кожного
вихованця.
Людина неповторна!
Справжнім педагогом
може вважати себе
той, хто в кожному
своєму
вихованцеві
бачить людину в майбутньому».
А ще учні познайомилися зі столицею
України – містом Києвом під час цікавих
екскурсій,
відвідали
музеї та пам'ятні місця. Тож привітаймо дирекцію та увесь
педагогічний колектив з успішним завершенням навчального року та із здобуттям вагомого успіху нашої обдарованої
молоді на Всеукраїнському конкурсі, і
вкотре повторім: «Снятинська ЗОШ №2
– завжди на висоті!»

Марія НАГОРНЯК-КАРБАШЕВСЬКА
– вчитель біології
Снятинської ЗОШ №2.
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Шановні працівники видавництв,
поліграфії і книгорозповсюдження!

Прийміть щирі вітання з нагоди вашого професійного свята.
Воно об’єднує людей, яким притаманна висока
культура, постійний творчий пошук, шанобливе ставлення до книги. Адже не можна уявити існування людського суспільства без книг, газет, журналів. Друковане
слово є запорукою розвитку освіти, науки та культури,
джерелом духовності нації.
Світовий досвід свідчить, що й у період розвитку інформаційних технологій, комп’ютеризації суспільства
жоден із сучасних видів інформації не здатен замінити
книгу або навіть конкурувати з нею.
Ваша праця, шановні друзі, справді є суспільно
необхідною, бо серед розмаїття джерел інформації
друкована продукція залишається найпоширенішою і
найдоступнішою.
В день професійного свята бажаємо вам багатомільйонних тиражів і постійного попиту на поліграфічну продукцію. А ще – здоров’я, творчого натхнення і
звичайного людського щастя всім, хто має відношення
до цієї важливої сфери діяльності!
З повагою, міський голова
Анатолій ШУМКО,
виконавчий комітет
Снятинської міської ради,
редакція газети «Снятинська вежа»
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Вітаємо з Днем філолога!

Значення Слова неможливо переоцінити. Біблія нам говорить: «Споконвіку було Слово, а Слово в Бога було, і Бог
було Слово. Воно в Бога було споконвіку. Усе через Нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без Нього»
(Євангеліє від Іоанна 1:1-4). Мистецтво володіння Словом
завжди вивищувало людину, давало змогу впливати на інших, керувати народами. Історія та культура кожної нації,
родини, людини зберігається у Слові, передається і твориться в ньому. Слово є найстрашнішою зброєю і водночас
найбільшою надією, порятунком і розрадою. Тому той, хто
опанував Слово, зробив його своїм професійним інструментом – отримав більше ніж фах: можливість дорівнятися
до Творця у акті здійснення Слова… Таких людей здавна
називали «любословами», а сьогодні – філологами.
Тому, любі наші філологи, бажаємо творчого натхнення
й Божого благословення у вашій нелегкій і високій справі.
Нехай життєдайне та плідне Слово ніколи вас не полишає,
а тільки примножується і квітне в художніх і наукових сувоях вашої творчості.
Зичимо успіхів і реалізації всього задуманого, поетичної наснаги й багатого врожаю на професійній філологічній
ниві!
З повагою, міський голова
Анатолій ШУМКО,
виконавчий комітет
Снятинської міської ради,
редакція газети «Снятинська вежа»

Г РА , Я К А Д А Р У Є М О Р Е П О З И Т И В У
Mind Game – це гра для тих, хто
полюбляє весело проводити час, насолоджуватися товариством друзів і
попутно перевірити свої знання. Інтелектуально-розважальна гра складається з цікавих запитань різного характеру (фото, відео,
аудіо, анаграми, текстові і т.д.).
Більшість питань на логіку,
кмітливість, протиріччя, здогадку і т.п. Це дозволяє гравцям розширити свій світогляд,
дізнатись щось нове та актуальне, розвинути свої розумові
здібності та від душі посміятись. Дана гра є одним з кращих варіантів тімбілдінгу, який
використовують багато команд
для ефективності роботи своєї
компанії. Запорукою такої гри
є позитивна атмосфера, у якій
всі рівні, незалежно від знань
та можливостей.
Як правило, до складу команд входять як любителі інтелектуальних розваг так і відомі в різних
сферах і галузях особистості – депутати, журналісти, спортсмени, чиновники, літератори тощо.
Наприкінці квітня у Чернівцях розпочався Перший сезон «Буковинської
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ліги Mind Game». У першій грі інтелектуально-розважальної гри, яка гостювала у «BIER PLATZ», нагороди виборювали тринадцять команд. Серед них
і наша команда інтелектуалів «Скажені

покутяни».
Першу гру «Буковинської ліги Mind
Game» сезону-2017 виграла чернівецька команда «Cuba Libra», другий
результат у гостей з м. Городенка («Ровер “Україна”»), на третій позиції ще

одна місцева команда «Energy». Снятинська команда «Скажені покутяни»
посіла четверте місце.
У другій грі Першого сезону фортуна посміхнулася до наших гравців обличчям. Протягом дев’яти турів
«Скажені покутяни» у склад якої
входять восьмеро непересічних
особистостей Снятинщини: Мирослав Онищук, Іванна Воробець,
Іван Гнатюк, Іван Куфлюк, Валентин Калитчук, Ольга Слободян,
Віктор Лагодинський та Михайло
Петращук, трималися у числі призерів, і в підсумку посіли почесне
третє місце.
Переможці були нагородженні
цінними призами, але головний
приз гри – це море позитивних
емоцій, які отримали всі команди.
Окрім головних призів також розігрувались і проміжні подарунки
від спонсорів гри. Учасники снятинської команди висловлюють
свої сподівання, що з часом гру
такого формату можна буде провести
і у Снятині, адже БУТИ РОЗУМНИМ –
МОДНО!!!
Ольга БІЛОТКА

***

Вовочка повернувся зі школи з шапкою
в руці. Глянула мама – шапка подерта, і вся
в бруді.
- Що трапилося?
- Та це все хлопці. Стягнули з мене шапку і давай нею в футбол грати.
- А ти де був?
- На воротах стояв.
***
- Отже, діти, хто буде вчитися на четвірки і п’ятірки, потрапить в рай, а у кого
будуть тільки двійки і трійки, потраплять
обов’язково в ПЕКЛО!
- Вибачте, а що живим школу закінчити
ніяк не можна?
***
Учитель:
- А тепер я доведу вам теорему Піфагора.
Ледар із задньої парти:
- А чи варто? Ми вам віримо на слово.
***
Хлопчик у магазині канцтоварів:
- У вас є зошити в кружечок?
- ???
- А клей для першого класу?
- Такого не буває!
Хтось із черги не витримує:
- Малий, не мороч продавцю голову. А до
речі, у вас є глобус Львова?
***
- Мамо, я більше до школи не піду: знову Глушко буде ставити підніжки і гасати по
коридорах, Дубчак петардами стріляти, а
Цибульський ще взимку так сніжкою в око
заліпив!..
- Треба, сину, треба, - відказує мати, - ти
ж директор.
***
Був пізній вечір, а Миколка все сидів та
читав книжку.
- Лягай спати, бо пізно, - нагадала мама.
- Ні, мамочко, я повинен обов'язково прочитати книжку сьогодні.
- Чому так спішиш?
- Тут на обкладинці написано: "Книжка
для дітей від шести до восьми років", а мені
завтра буде дев'ять!

Бліц-інтерв’ю у кафе «Підзамче» з поетом,
членом Національної Спілки журналістів України Іваном Грекуляком

«ЗАКОХАНИЙ В УКРАЇНУ, В РІДНИХ МЕНІ ЛЮДЕЙ…»

Знаного поета, журналіста Івана Грекуляка знають не тільки на рідній йому
Снятинщині, але й далеко за її межами.
Народився Іван Олексійович в 1951 році
у покутському селі Троїця. Свою журналістську діяльність розпочинав у районній газеті. Автор збірки «Бузьки приносять щастя» (1993), співавтор багатьох
видань, літературний редактор книг
письменників і журналістів Прикарпаття.
Тож весняного дня головний редактор газети «Снятинська вежа» та депутат міської ради Валерій Вірченко

Народний часопис

Снятинська

вежа

Адреса редакції: м. Снятин,
вул. Шевченка, 70. Тел. 2-11-30

вирішили поспілкуватися зі своїм
хорошим
знайомим, відомим
краянином у чарівній атмосфері
кафе «Підзамче»
та провести уже
традиційне бліцопитування.
Під час цікавої розмови Іван
Грекуляк відзначив, що «…світ поезії для кожного літератора є неповторним, дивовижним, незбагненним. І кожен поет, а він є співцем
народу, носієм тієї ж високої духовності,
повинен вміло схопити те слово, як перо
жар-птиці, і понести до людських душ та
сердець, виливши спершу його на білочистий аркуш паперу». У післямові до
своєї збірочки поет потверджує: «Тому й
пишу… Бо закоханий в Україну, в рідних
мені людей, дітей і просто в україночку».
Окрім письменницького таланту Іван
Грекуляк ще й чудово грає на скрипці.

Засновник
Снятинська міська рада

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

Свою любов до скрипки він перейняв від
свого батька, котрий був сільським музикою – скрипалем. «Щоб стати успішною та знаною людиною, – зазначає
Іван Олексійович, – потрібно правильно
розпоряджатися своїм часом, не марнувати його, не витрачати на дріб’язкове,
непотрібне…»
Після розмови було проведено бліцопитування (потрібно відповідати швидко та незадумуючись). Всі відповіді
подаємо без змін (не всі вони є правильними!), тож кожен читач нашого часопису, може у такий спосіб перевірити і свої
знання.
Назва і дата першого репортажу?
– «Пісня останнього дзвоника» 1968 р.
Скільки років Снятину від першої
письмової згадки? – 850 р.
Найхарактерніші риси жителів Херсонщини? – Тягнуться до українства.
Остання прочитана книжка? Автор
і назва. – «Бузьки приносять щастя»,
1993 р.
Скільки зірок на прапорі Євросоюзу?
– Шість

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

Скільки днів можна перебувати у
Європі згідно «безвізу»? – Дев’яносто.
Скільки метрів має найвища гора
України? – 2064 м.
Який тип людей Вам найбільше подобається? – Відкриті, щирі, дружелюбні…
Найкраще жіноче ім’я для Вас? – Марія.
В якому році народився Василь Стефаник? – 1870 р.
Відомий повстанець, уродженець с.
Троїця? – «Непокірний» Дебринюк
Чого боїтесь найбільше в житті? –
Брехунства, пліток, обмовлянь…
Як називався Ваш перший вірш? –
«Прийдіть у Карпати»
Скільки лауреатів Шевченківської
премії на Снятинщині? – П’ять і цьогорічна лауреатка шоста.
В
якому
році засновано
Продаю 3-х
кімнатну квартипремію Марка
ру в м. Снятин
Черемшини? –
по вул. Коснятина.
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