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Дорогі наші лікарі!

Щиро вітаємо Вас із
професійним святом – Днем
медичного працівника!
Бути лікарем – це виняткове покликання. Своєю добротою, знанням
справи Ви повертаєте сотні і тисячі
людей до повноцінного життя. Душевне тепло, увага, яку Ви надаєте людям,
гідні глибокого визнання. Незважаючи
на всі складнощі, які випробовує сьогодні сфера охорони здоров'я, престиж медичного працівника залишається високим.
Бажаємо Вам невичерпності сил і
завзяття. Нехай щастям і любов'ю наповнюється кожен день Вашого життя,
а праця на благо людей приносить
задоволення і радість. І нехай клятва
Гіппократа ніколи не буде обтяжливим
обов’язком, а лише приємною місією!
З повагою, міський голова
Анатолій Шумко
та виконавчий комітет
Снятинської міської ради

Відлуння подій

ЗАПАЛЬНЕ СВЯТО НАД ПРУТОМ

9 червня на
березі річки Прут
в рамках святкування Дня м.
Снятин відбулося відзначення
Дня Микулинців:
«Микулинський
ярмарок 2017».
Всі захоплено спостерігали
за дійством, яке
запропонували організатори
свята.
Ведучі
майстерно провели концертну
програму з театралізованими
гуморесками, за-

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 в КП «Покуття-Комунальник» потрібен майстер по озелененню та працівник льодового майданчика.
За довідками звертатись за телефоном:
(03476) 2-14-14.

нуривши гостей в атмосферу життя та побуту даного
мікрорайону.
Глядачі слухали пісні у виконанні місцевих аматорів
художньої самодіяльності, милувалися неповторними
візерунками українського танцю, а також спостерігали
веселі сценки про різні життєві ситуації. На святі панувала щира дружня та тепла атмосфера.
Після веселих та цікавих забав міський голова Анатолій Шумко спільно з о. Михайлом Мизюком висловили вдячність за хорошу організацію та проведення
заходу, а також, за значний вклад і небайдужу життєву
позицію щодо розвитку мікрорайону Микулинці та вручили подяку громаді мікрорайону.
Ірина НЕП’ЮК
завідуюча загальним відділом
Снятинської міської ради
Відео дивіться на каналі «Снятинська вежа»
https://www.youtube.com/watch?v=-57SoswdI20&t=3s

ОСОБЛИВІСТЬ ЧЕРЕМШИНІВСЬКОГО СЛОВА

Вже традиційно, починаючи з 1999 року, у Снятині 13 червня в день уродин відомого письменника-новеліста, адвоката
Марка Черемшини, вручають літературно-мистецьку премію
його імені.
Урочисті святкування розпочались у будинку, де з 1912 по 1927
роки жив і працював Іван Юрійович Семанюк. З вітальним словом
до гостей заходу звернулась директор музею Руслана Кірєєва,
яка розпочала розмову словами Марка Черемшини: «…Люблю
місячні ночі, непрохідні ліси, високі гори. Люблю поезію писану
і неписану, мальовану і немальовану. Люблю ритм зір на небі і
голос життя на землі. Але лютий я на все, що погане, брехливе і
жалом кривди кусає». І справді Іван Семанюк був закоханий у світ,
у велич природи, у людські душі горян та покутян, які так мелодійно оспівував у своїх творах.
Гідною поціновувачкою та дослідницею творчості Марка Черемшини є кандидат філологічних наук, член НСПУ, уродженка
с. Кобаки Іванна Стеф’юк, яка, як сама зазначила, «живе і дихає
Черемшиною». Далі мову вів голова Творчого клубу імені Марка
Черемшини Володимир Карий, який розповів про діяльність клубу на Снятинщині та щиро привітав всіх цьогорічних лауреатів у
черемшинівській родині, яка щороку поповняється новими, цікавими, творчими особистостями краю.
Продовження на стор. 3
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ТВОРІМО ДОБРО
Творіть добро і лихо не спочине.
Творіть добро, бо має бути так —
Якщо ти добра від душі людина —
Добро добром повернеться хоч як...
Є красива легенда, що коли народжується дитина, Бог запалює на небі
нову зірку і посилає до дитинки янголаохоронця. Уві сні янгол цілує дитя тричі:
у чоло — аби воно зростало розумним;
у личко — щоб було красивим , у серце
— аби здоров'я, любов та доброта поселилися у його тілі і душі. А наскільки
збережеться у серці доброта впродовж
життя, залежить від кожного з нас...
Працівниками Снятинської міської
ради та редакцією газети «Снятинська
вежа» було передано одяг у банк одягу
«Добра справа», який був створений за
сприяння міської ради та знаходиться
по вул. Шевченка при вході на міський
цвинтар. Серед одягу, який здають небайдужі жителі нашого міста та району,

вежа
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ПРОДОВЖУЄТЬСЯ СТЕРИЛІЗАЦІЯ СОБАК

є верхній одяг, кофти, футболки, взуття,
іграшки та інші потрібні речі.
Банком одягу можуть скористатися
малозабезпечені сім’ї з дітьми, багатодітні родини, сім’ї з дітьми інвалідами,
молодь. Всі ті, хто перебуває в складних
життєвих обставинах. Усі речі можна
взяти безкоштовно.
Працівниця банку одягу веде облік
прийому та передачі одягу. За час створення банку одягу «Добра справа» ним
скористалося більше сотні малозабезпечених жителів не тільки Снятинщини,
але й сусідньої Буковини.
Також тут із вдячністю приймають
уживаний одяг від небайдужих людей,
який віддають потребуючим.
Тож запрошуємо підтримати «Добру
справу» через щирий почин допомоги.
Відео дивіться на каналі
«Снятинська вежа» https://www.
youtube.com/watch?v=BKU5y8KgVgw

Зважаючи на багаточисельні звернення жителів міста та згідно Програми
регулювання чисельності безпритульних тварин в м. Снятин на 2016-2020
роки проводиться стерилізація безпритульних тварин по місту Снятин.
Роботи зі стерилізації собак проводить міське комунальне підприємство
«Притулок для тварин» м. Чернівців.
Такі заходи є одним зі способів контролю чисельності безпритульних собак.
Як зазначила працівниця підприємства
заходи зі стерилізації звичайно зводять
до такої схеми:
•
вилов
•
стерилізація (часто з вакцинацією проти сказу)
•
повернення в місця проживання

або передача новим господарям.
Цими заходами комунальне підприємство бореться із популяцією безпритульних тварин. Також проводиться
стерилізація домашніх собак. Бажаючі
стерелізувати кішок чи собак (породистих) теж можуть звертатися до працівників підприємства «Притулок для тварин», але така стерилізація проводиться
за певну суму.
При бажанні стерилізувати власну
собаку, звертатись за номером телефону 0955260045.

Записав Олег СЛОБОДЯН
Відеосюжет дивіться на
каналі «Снятинська вежа»
https://youtu.be/T3oXsjdVQtw

Поточний ремонт вуличного освітлення

Вуличне освітлення завжди відігравало значну роль,
воно виконує одночасно безліч функцій: убезпечує транспортний та пішохідний рух,
робить середовище більш затишним та естетичним.
с
Саме тому, протягом ми-к
нулого тижня в місті Снятинн
проводився поточний ремонтО
вуличного освітлення. Роботиа
проводились по вулиці Шев-д
ченка.
н

Фотофакт

Згідно Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Снятин у
місті проводиться капітальний ремонт дорожнього полотна по вул. Широка та Заводська.

Коломийська місцева прокуратура повідомляє:

«Порядок розгляду звернень громадян
органами прокуратури»

Цими днями розпочався капітальний ремонт прибудинкової території багатоквартирного будинку №5 по вул. Василя Стефаника.

Оголошення

Інформуємо про те, що з 1 червня 2017 року по 31
серпня 2017 року спеціалістами Снятинської районної
державної лікарні ветеринарної медицини здійснюватимуться заходи по вивченню епізоотичного стану і проведенню профілактичних вакцинацій проти сибірки та
діагностичних досліджень тварин на лейкоз, бруцельоз,
туберкульоз. Також надаватимуться консультації по запобіганню виникнення захворювання АЧС, грипу птиці, профілактики, утримання та годівлі тварин.
В разі потреби будуть надаватися адміністративні послуги в питаннях видачі ветеринарних документів і лікування с/г тварин.

Повідомляємо, що відділом
державної
реєстраційної служби
Снятинської міської ради взято на
облік безхазяйне
майно, а саме нежитлове приміщення за адресою м.
Снятин вул. Шевченка, 75в, площа
67,1 м2.

Право на звернення є невід’ємною
ознакою громадянського суспільства, дієвим та ефективним засобом реалізації
конституційних прав і свобод людини та
громадянина. Право громадян на звернення закріплено в статті 40 Конституції
України, згідно з якою усі мають право
направляти індивідуальні чи колективні
письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів,
що зобов'язані розглянути звернення і
дати обгрунтовану відповідь у встановлений законом строк.
При розгляді звернень громадян органи прокуратури керуються Конституцією України, Законами України «Про
звернення громадян», «Про прокуратуру», правовими актами, виданими
Генеральним прокурором України, зокрема Інструкцією про порядок розгляду звернень та особистого прийому в
органах прокуратури України, наказом
Генерального прокурора України №430
від 30.12.2015 «Про організацію діяльності органів прокуратури України з особистого прийому, розгляду звернень та
забезпечення доступу до публічної інформації».
Робота з розгляду звернень громадян вважається одним із пріоритетних
напрямків діяльності органів прокуратури, однак, набранням чинності Закону України «Про прокуратуру» від
14.10.2014 прокуратура позбавлена
права проводити перевірки за заявами
та скаргами, які вирішувалися раніше
в межах цієї функції шляхом витребування матеріалів, призначення ревізій,
отримання доступу до документів, відібрання пояснень осіб, винесення документів прокурорського реагування тощо.
Основні вимоги до форми звернення закріплені у статті 5 Закону України
«Про звернення громадян», у відповідності до якої звернення може бути усним
чи письмовим. Усне звернення викладається громадянином на особистому
прийомі або за допомогою засобів
телефонного зв'язку через визначені
контактні центри, телефонні «гарячі лінії» та записується (реєструється) посадовою особою.
У зверненні має бути зазначено
прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть
порушеного питання, зауваження, про-

г
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позиції, заяви чи скарги, прохання чип
вимоги. Письмове звернення повиннор
бути підписано заявником (заявника-з
ми) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначенор
електронну поштову адресу, на яку за-т
явнику може бути надіслано відповідь,п
або відомості про інші засоби зв'язку зн
ним. Застосування електронного циф-к
рового підпису при надсиланні електро-ч
Ч
нного звернення не вимагається.
Під час розгляду звернень праців-К
никами органів прокуратури забезпечу-т
ється нерозголошення відомостей проі
особисте життя громадян без їхньої зго-к
ди та задовольняється прохання щодот
нерозголошення анкетних даних, місцяз
д
проживання і роботи.
Письмове звернення без зазначенняр
місця проживання, не підписане авто-м
ром (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визна-р
ється анонімним і розгляду не підлягає. н
Анонімні заяви та повідомлення прос
кримінальні правопорушення розгля-д
даються у порядку, визначеному Кри-м
мінальним процесуальним кодексом УС
р
країни.
Звернення громадян вирішуютьсяв
протягом місяця від дня надходженнян
в прокуратуру, а ті, що не потребуютьц
додаткового вивчення і перевірки, - нел
пізніше 15 днів, якщо інший строк нер
встановлено Законом України «Прор
т
звернення громадян».
В органах прокуратури проводить-і
ся особистий прийом громадян, у разіЧ
звернення на який громадянин повиненс
надати документ, що посвідчує його особу та повноваження представника, щоц
мають бути оформлені у встановлено-р
му законом порядку. Прийом громадянр
здійснюється щодня з 9 год 00 хв. до 18
год. 00 хв. черговим прокурором в приміщенні Снятинського відділу Коломийської місцевої прокуратури:.
Усні звернення приймаються також
за телефонами «гарячої лінії» Коломийської місцевої прокуратури:
(0343.3) 4-71-12 - апарат Коломийської місцевої прокуратури;
(03476) 2-50-81 - Снятинський відділ
Коломийської місцевої прокуратури.

Войтович А. З.
Прокурор Снятинського відділу
Коломийської місцевої прокуратури
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ОСОБЛИВІСТЬ ЧЕРЕМШИНІВСЬКОГО СЛОВА

дентів училища четвертого курсу прозвучали українські народні пісні. Кожен
майстерно виконаний твір супроводжувався гучними оплесками та вигуками
«Браво!».
Зі словами захоплення та щирою
подякою керівнику Івано-Франківського
музичного училища імені Дениса Січинського Петру Гундеру звернулися директор Снятинської ДМШ Богдан Чепига,
заступник директора Людмила Порох
та секретар міської ради Марія Орищук.
На завершення усі разом виконали «Молитву за Україну».
Ольга СЛОБОДЯН
член НСЖУ
Фото Олега СЛОБОДЯНА
Відео з урочистостей дивіться
на каналі «Снятинська вежа»
https://youtu.be/8FqidG1RdpQ

w

Привітати лауреатів завітала й заслужений діяч культури України Параска Заренчук, яка виконала чарівні пісні
на слова нашого краянина, поета Івана
Оробця… З вітальним словом до лауреатів звернулись керівник апарату райдержадміністріції Ігор Королько, начальник відділу культури Богдан Юрчук та
голова районного об’єднання ВУТ «Просвіта» ім. Т. Шевченка
Мирослав Попадюк.
А далі всі учасники
святкування з квітами
та пошанувальним поклоном вирушили до
пам’ятника Маркові Черемшині, де за звичаєм,
зробили спільне фото.
Церемонія
нагородження
лауреатів
та святковий концерт
продовжились на сцені районного Будинку
культури. Голова Творчого клубу імені Марка
Черемшини Володимир
Карий зачитав клопотання на подання премії
імені Марка Черемшини
кожного цьогорічного лауреата. Привітати лауреатів та вручити районну премію
завітали голова Снятинської РДА Богдан Свіщовський, голова Снятинської
районної ради Іван Угрин та секретар
міської ради Марія Орищук.
Тож, згідно
розпорядження
Снятинської районної
державної адміністрації та
Снятинської
районної ради
від 7 червня 2017 року,
цьогорічними
лауреатами
районної літературно-мистецької премії
імені
Марка
Черемшини
стали:
У номінації «Література і літературознавство»
– Степан
Григорчук,
п о ет - п і с н я р ,
автор поетичних збірок «Джур-криниця»
та «Жниво», уродженець с. Джурів.
– Іван Андрушко – за літературну
діяльність останніх років, автор збірки
поезій «З глибин душі» та циклу віршів
присвячених письменникам Покутської
трійці.
У номінації журналістика, науководослідницька і пошукова робота»
– Ганна Марчук, кандидат філологічних наук, завідувач кафедри журналістики Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника –
за вивчення спадщини Леся Мартовича

СИН УКРАЇНИ

(уривок з поеми)

та упорядкування і видання повного зібрання творів письменника.
У номінації «Класична музика і
композиторська діяльність»
– Ганна Гаврилець, уродженка села
Видинів, композитор, заслужений діяч
мистецтв України, лауреат Національної премії України імені Т. Шевченка,
професор Національної музичної ака-

демії України ім. П.І. Чайковського – за
вагомий внесок у розвиток української
музичної культури. За фольк-концерт
«Кроковеє колесо», ораторію «Барбівська коляда» та численні обробки українських народних пісень.

дей, а цьогоріч Снятин радий зустрічі з
талановитою композиторкою, лауреатом Національної премії України імені
Тараса Шевченка Ганною Гаврилець…
Всі лауреати, окрім премії, отримали цінні подарунки: найновіші районні
видання, серед яких нещодавно видрукований збірник матеріалів науково-теоретичної конференції «Покуття – край
звитяг і боротьби».
Кожен лауреат відзначив про приємність
визнання їхньої творчості та отримання премії
імені Марка Черемшини. Зокрема Ганна Гаврилець зазначила, що
поцінування її творчості
на батьківській землі та
здобуття
літературномистецької премії є найціннішим
подарунком.
Адже, «коли твою творчість визнають на рідній
землі Марка Черемшини, де ще й по цей час
витає його дух, то ти
працюєш не даремно».

***

Чудовим продовженням урочистостей був концерт духового оркестру
Івано-Франківського музичного училища імені Дениса Січинського, художнім
керівником та диригентом якого є за-

…У Снятині на цвинтарі могила, –
Її барвінок ніжно обіймає,
Тут про того, котрого правди сила,
Вся Україна знає й прославляє.
Вся Гуцулія і Покуття знає
Його новели і страждальну музу
Старі Кобаки – «Село вигибає»,
Вкарбоване «Більмо» і
«Зведениця» в тузі.
То «Верховина», «Логіка» і «Параска»,
Покоївки красиві, чорнобриві…
То панський глум і фарисейська ласка,
То цісарська нахабницька самбрия.
… Тут спочиває син гірських Кобак,
Тут спочиває славний Черемшина,
Що відійшов у вічність – впав навзнак
На місцях пам’ятник, де
розквіта калина.
Не плач за мною, мила, не заводь,
Як дзвони сповістять в
скорботній тиші.
Що хробам віддали вже мою плоть,
Що відійшов я в засвіти миліші.
Не плач за мною, серденько не рви,
Не накликай на свою долю лиха…
Не взяти Черемош у закови криг,
Не поховати світ, що волею задихав.
… Вже стільки літ зоря його горить,
Вже стільки літ любов його не в’яне.
Вже стільки літ його в житті нема
Та живе пам’ять в душах покутянів.
Велична пам’ять – Снятинський музей
І пам’ятник стоїть поруч музею,
І здійснення митця світлих ідей
Живих як ясне сонце над землею.
Людино! Сонця світло! Де ти є?
Вертайся, ставши серцем порожнечі,
Не трать даремно ти життя своє
У цьому світі, повнім колотнечі!
Стою на цвинтарі, де ранки голосні,
І тихо так уста шепочуть клену,
То ті новели й співанки сумні:
«Ой, жайворонку» – генію Іване.
Біжать літа і час не знає впину
І чим страшніша крутизна життя,
Понад усе любив він Україну
І та любов не знає помертя.
В минулу незбагненну днину
Йому немає більше вороття
На цій блідній землі, немов краплину,
Шукав він щастя, кращого життя.

У номінації «Образотворче мистецтво»
– Василь Гаврилюк, директор Заболотівського СБК – за режисерську
працю над хронікально-документальними фільмами: «Іллінці – мені серцю дорогі», «Заболотівській лікарні 75 років» і
«Заболотів, мій Заболотів».
З вітальним словом до лауреатів
звернулась і секретар міської ради Марія Орищук, яка привітала всіх лауреатів
із достойним визнанням та зазначила,
що приємно, коли у Снятині збирається
така велика кількість талановитих лю-

служений діяч мистецтв України Петро
Гундер. Неймовірне виконання класичних та сучасних творів викликало у глядачів подив та захоплення. У їхньому
виконанні прозвучали «Старовинний
запорізький марш» Євгена Адамцевича,
свою майстерність диригування продемонстрував студент училища Максим Чепига. Приємно вразив жіночий
ансамбль «Бельканто», який виконав
ораторію «Барбівська коляда» написану Ганною Гаврилець та пісню «Де ти
легінь?» та ін. У виконанні квартету сту-

Воно прийшло, як мріяв Черемшина,
Співець живий у пам’яті живих,
Бо все життя віддав він Батьківщині,
Собі лиш жмут могильної трави.
Горять свічки на серці України
І на могилі генія горять.
Хто в Бозі упокоївсь подам нині
Свічку і хліб «перед його душі»,
Яка зійшла у небі, як зоря.
Степан ГРИГОРЧУК
с. Джурів
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Кір наступає

По Снятинському районі зареєстровано 9 випадків захворювання на кір. Випадки захворювання реєструються
переважно у дорослого населення 20-30 років.
Кір – інфекційне захворювання дихальних шляхів, яке супроводжується
гарячкою, інтоксикацією, запаленням
верхніх дихальних шляхів, слизових
оболонок очей та специфічним висипом
на тілі.
Єдиним джерелом інфекції є хвора
людина. Слід зазначити, що людина
стає джерелом інфекції для оточуючих
починаючи з останніх двох днів інкубаційного періоду і до 5-го дня після появи
висипки.
Вірус кору передається від людини
до людини повітряно-крапельним шляхом передачі, тобто при розмові, кашлі,
чханні.
Інкубаційний або скритий період захворювання триває 9 – 17 днів. Хвороба зазвичай починається гостро, з підвищенням температури тіла до 38 – 39
°С, появою нежитю, кашлю, чихання, головного болю, загального нездужання,
осиплості голосу, світлобоязні, одутлості лиця. Через кілька днів з’являється

специфічна висипка, спочатку на лиці,
туловищі, а потім і на ногах.
Слід зазначити, що у щеплених перебіг кору може бути дуже легким, а у не
щеплених в дитинстві дорослих перебіг
кору звичайно буває важким, з вираженими висипаннями і крововиливами в

шкіру та слизові оболонки,
вираженою інтоксикацією.
Н е б е з печний кір і
можливими
ускладненнями, такими
як пневмонія,
бронхіт, отит,
ураженням нирок і навіть запаленням кори
головного мозку.
Тому
при
підозрі захворювання на кір необхідно ізолювати хворого в окрему кімнату,
дати йому тепле пиття (чай, сік, компот
або кисіль) і викликати лікаря, який вирішить питання про необхідність госпіталізації та призначить лікування і необхідні лабораторні обстеження.

з
Часто кір протікає стерто і його необ-т
хідно диференціювати від інших інфек-к
ційних та алергічних захворювань, тому
так необхідне лабораторне обстеження. с
Заходи профілактики полягають вс
тому, щоб не щеплені та діти які не хво-с
ріли на кір не приймалися в дитячі ор-н
ганізовані колективи де зареєстрованін
випадки кору на протязі 21 дня від мо-т
г
менту ізоляції останнього хворого.
Але на сучасному етапі розвитку ме-н
дицини самим надійним засобом про-У
філактики є профілактичні щеплення.н
Згідно наказу МОЗ №595 першу вакцинацію проти кору, паротиту і краснухис
діти отримують в віці 12 місяців, а ре-ж
в
вакцинацію у віці 6 років.
Нагадуємо, що кір відноситься до
високо контагіозних керованих інфекцій,
найбільш ефективним засобом профілактики якої є вакцинація. Шановні батьки не відмовляйтесь від профілактичних щеплень своїм дітям ,адже хворобу
легше попередити ніж її вилікувати.

За останні дні в Україні було зафіксовано кілька випадків захворювання на ботулізм
Найчастіше це захворювання
пов’язане із вживанням соленої, копченої чи в’яленої риби, консервів домашнього приготування (особливо м’ясних).
Справа в тім, що збудник ботулізму розвивається в безкисневому середовищі
в герметично закритих консервах. Під
час зберігання, особливо при кімнатній
температурі, виділяє токсин. Дуже небезпечно, якщо середовище в консерві
лужне, а не кисле. Сіль в концентрації
6-7 відсотків затримує токсиноутворення, а при концентрації більше 10 відсотків - пригнічує повністю. Зараження
людини ботулізмом відбувається при
вживанні неправильно консервованих
продуктів, через ковбаси, шинку, копчену рибу. В останні роки у виникненні ботулізму не останню роль грають консервовані в домашніх умовах гриби. Хвора
людина небезпечна для навколишніх
через виділення в зовнішнє середовище
бактерій з фекаліями, блювотними масами. Потрапляючи до травного тракту
ботулотоксин не руйнується ферментами, а всмоктується у кров і розноситься
по організму, «осідаючи» у різних відділах нервової системи.
Продукти, що містять смертоносний
токсин, зберігають якісний зовнішній
вигляд. Не змінюється смак та запах

харчового продукту. Важко запідозрити,
що саме він стає причиною небезпечної
хвороби. Недуга протікає важко. Між
вживанням отруйного продукту і першими проявами ураження проходить
від декількох годин до декількох діб.
Ознаки захворювання: порушення зору,
«сітка» перед очима, двоїння, слабкість,

Задушили «Сокола» у власному гнізді
Підходить до завершення першість
області з футболу. Снятинському «Покуттю» у поточних змаганнях залишилось зіграти ще одну гру. Це буде матч
проти «Хутровика» з Тисмениці, який
відбудеться 18 червня у Снятині. А
минулої неділі наша команда успішно
зіграла проти ще одного представника
Тисмениччини – ФК «Сокіл» (Павлівка).
Перед звітним протистоянням «Сокіл»
реально претендував, щоб потіснити
нашу команду з п’ятого місця. Адже суперників у турнірній таблиці розділяли
лише чотири очка, крім того тисменичани зіграли на одну гру менше. Також
ведуть боротьбу, щоб потрапити до
п’ятірки кращих, команди з Рогатина,
і Косова.
Перший тайм матчу «Сокіл» –«Покуття» був не надто
видовищним. Господарі поля не поспішали форсувати події на футбольному полі, а наша команда, хоч і більше
контролювала м’яч, та реальних загроз
біля воріт суперника створила обмаль.
Більше того, в одній з своїх нечисленних атак гравці «Сокола» отримали
право на штрафний удар, який успішно
реалізували. Тож, перед свистком арбітра на перерву, ми поступались – 0:1.
У другій половині гри ситуація на полі
кардинально змінилась. Гравці «Покуття» одразу почали масовану облогу
воріт суперника. Не пройшло і десяти хвилин, як Іван Никифорук зрівнює
рахунок. Пропустивши гол, господарі
відверто запанікували, а наші нарешті
впіймали кураж. Стрімкі комбінації по-

кутян часто ставили у безвихідь захисників «Сокола». Вони почали вибивати
м’яча куди подалі, вже й не думаючи
про наступальні дії. Повна ігрова і територіальна перевага нашої команди
не могла не принести свої плоди. Все
той же Іван Никифорук тричі змушував
воротаря суперників виймати м’яча з
сітки власних воріт. Таким чином «Покуття» впевнено перемагає 4:1, а Іван
Никифорук оформлює «покер».
24 тур 11 червня (неділя), 17:00
• НФК "Бурштин" – "Карпати" – 6:2
• "Нептун-Покуття" – "Касова" – 1:2
• "Гуцульщина-ДЮСШ" – "Медик-Лісівник" – 2:1
• "Черемош" – ФК "Рогатин" – 0:0
• "Хутровик" – "Прут" – 5:0
• "Сокіл" – "Покуття" – 1:4
М
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Команда		
Касова		
НФК Бурштин
Медик-Лісівник
Карпати Кути
Покуття		
ФК Рогатин		
Гуцульщина-ДЮСШ
Черемош		
Сокіл		
Нептун-Покуття
Хутровик		
Прут			
Арсенал		

І
22
22
22
22
23
22
22
22
22
22
22
23
22

О
56
55
41
39
35
31
30
28
28
24
23
15
8

Сергій ГРУДОВИЙ

головний біль, запаморочення. Пізніше
утрудняється ковтання, мова, дихання.
Свідомість у хворих зберігається, температура тіла залишається нормальною.
Щоб попередити виникнення захворювання, необхідно пам’ятати:
Консерви, що приготовлені в домаш-

ніх умовах і зберігаються в герметично закритих банках, перед вживанням
треба просмажити чи проварити 15-20
хвилин а токсин при термічній обробці зруйнується. Уникати копчених продуктів домашнього виготовлення, без
попередньої термічної обробки. Не купувати на ринках консервів домашнього
приготування рибу чи м'ясо домашнього
соління чи копчення. Живу рибу потрібд
но якнайшвидше обробити, не купляти
М
снулу рибу.У домашніх умовах забороу
няється герметична консервація грибів,
м
зеленого горошку та інших продуктів у
ц
лужному середовищі. Гриби краще мав
ринувати чи солити у відкритому посуді,
с
а сіль повинна бути не менше 10 відсотків. У компотах повинно бути не менше 55 відсотків цукру. Маринад повинен
містити не менше 2 відсотків оцтової
кислоти.
Отже, Ботулізм – це захворювання,
яке потрібно лікувати тільки в стаціонарі. Що швидше потерпілий звернеться за медичною допомогою і розпочне
специфічне лікування, то кращий буде
результат.

Лікар – епідеміолог
Снятинського МВ ДУ «ІФОЛЦ
МОЗУ» Юлія Циганюк

Обережно: телефонні шахраї!
Останнім часом почастішали випадки коли невідомі особи телефонують до
громадян, входять у довіру, і шахрайським способом виманюють гроші. Си-

туацію коментує інспектор сектору моніторингу Снятинського відділу поліції
Галина Терентьєва.
–
Досить часто телефонним шахрайством займаються особи з місць
позбавлення волі. У тюрмі вони мають
достатньо часу, щоб займатися збором
необхідної інформації потрібної для
того щоб виманити гроші. Часто густо
представляються працівниками того
чи іншого банку пропонуючи збільшити
ліміт на кредитній картці. Просять назвати останні чотири цифри картки, або

пін-код. Довірливі люди дають необхідну
інформацію, і невдовзі виявляють, що з
кредитки знято усі гроші. Запам’ятайте,
що працівники банку ніколи не телефонують до клієнтів, щоб
дізнатися номер картки чи пін-код. Трапляються й інші випадки.
Шахраї телефонують
до батьків, кажуть, що
у їхньої дитини великі
неприємності, вона потрапила у поліцію, і потрібні гроші на послуги
адвоката. Нещодавно
саме у такий спосіб
зловмисники вимани-т
ли у жінки із Залуччяр
17 тис. грн. На мину-с
лому тижні довірливийм
мешканець
Снятинан
назвавши
телефон-і
ному шахраєві, якийв
представився співробітником банку, останні чотири цифрит
картки, позбувся 14.600 грн. з власноїЙ
кредитки. Якщо до вас телефонуютьп
невідомі з вищенаведеними прохання-н
ми, намагайтеся дізнатися якомога біль-ф
ше інформації про них: номер телефону,«
адрес, реквізити. Далі пообіцявши, щон
виконаєте їхнє прохання пізніше, одразул
телефонуйте на 102. Будьте обережні таф
А
не панікуйте.
к
Записав Сергій ГРУДОВИЙ.Б
ф
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« К О З А К И П ОД І Л Л Я » Н А С Н Я Т И Н Щ И Н І
11 червня до славного с. Балинці
завітав Академічний ансамбль пісні і
танцю «Козаки Поділля» Хмельницької обласної філармонії.
Уже другий рік поспіль артисти ансамблю пісні і танцю радують жителів
села Балинці та гостей з навколишніх
сіл хорошою постановкою та майстерним виконанням українських народних пісень, хореографічних номерів,
театральних сценок, переспівів, які
гармонійно поєднані художніми керівниками ансамблю народним артистом
України Миколою Балемою, Катериною Дробіт та Богданом Балемою.
Цьогоріч на концерт у барничеве
село завітали керівник апарату райдержадміністрації Ігор Королько, начальник
відділу культури райдержадміністрації

Богдан Юрчук, заступник голови районної ради Петро Маліборський, депутат
обласної ради Орися Книшук, які подякували директору Хмельницької обласної філармонії, уродженцю села Трофа-

нівка Олександру Драгану за чудовий
подарунок для Снятинщини та художнім
керівникам Миколі та Богдану Балемам,
всім артистам та учасникам оркестру за
чудове дійство на сцені БК. Також пред-

ставники влади висловили бажання,
щоб колектив «Козаки Поділля» завітав і в Снятин та інші села покутського
краю.
У своєму виступі Олександр Драган подякував глядачам за щире прийняття, зазначивши, що така щира
дружня атмосфера панує тільки у рідному краї…
Захоплюючий виступ не залишив
байдужим глядача – щирі, гучні оплески, вигуки «Браво!» та «Молодці!» супроводжували кожен виступ «козаків».
І, звичайно ж, що море квітів та позитивного настрою.
На концерті побувала
Ольга СЛОБОДЯН

«Я ВИРІС СЕРЕД СПІВАНОК ТА КАЗОК, ТА СОПІЛОК, ВДИХАВ ЇХ В СЕБЕ І ВІДДИХАВ НИМИ»

Видатний український письменникдемократ і культурно-громадський діяч
Марко Черемшина увійшов в історію
української літератури як талановитий
майстер слова, співець знедоленої Гуцульщини. Його самобутня творчість
всебічно відбиває тяжке життя українського трудового люду колишньої Бу-

ковини й Галичини в
умовах буржуазнопоміщицького ладу
цісарської
АвстроУгорщини і панської
Польщі.
Завідуюча бібліотекою-філією с. Орелець Надія Богданівна, ознайомила всіх
присутніх з літературною мандрівкою
«Я виріс серед співанок та казок, та сопілок, вдихав їх в себе
і віддихав ними» та
творчим шляхом письменника. Проведено огляд літератури біля книжкової
полички «Співець гуцульщини – Марко
Черемшина». Для користувачів 5-6 класів проведено вікторину «Як ми знаємо
творчість Марка Черемшини».
Марко Черемшина (Іван Юрійович
Семанюк) народився 13 червня 1874 р.

в с. Кобаках Косівського повіту (тепер
Івано-Франківщина) в селянській родині.
Закінчив Віденський Університет (1906)
і працював адвокатським помічником у
Делятині, а з 1912 адвокатом у Снятині,
де активно займався громадсько-політичною, літературною і культурно-просвітницькою роботою. На початку квітня
1896 р. в чернівецькій українській газеті «Буковина», яку редагував відомий
письменник, критик і публіцист О. Маковей, надруковано перше оповідання
І. Семанюка «Керманич» під літературним ім'ям «Марко Черемшина».
Письменник написав головну книгу
свого життя, у якій з великою художньою
силою показано три етапи повільного
вмирання гуцульського села: в «Карбах» воно задихається в лабетах злиднів, безземелля, марновірства, темноти,
соціального гніту, в циклі «Село за війни» – воно «вигибає» під пострілами
обох воюючих армій, у «Верховині» його
прибирають до рук нові пани і орендарі,

ласі до чужого шматка, руйнуючи його
матеріально і морально.
Свіжість таланту Марка Черемшини,
його неповторна і наскрізь оригінальна
мистецька палітра, самобутнє поетичне
світобачення – все це забезпечило його
творчості почесне місце в українській
дожовтневій прозі. І сьогодні художні
здобутки його творчості щедро використовують сучасні українські письменники,
освоюючи її високу поетичність, тонкий
ліризм, самобутню образність, разюче
вміння заглибитися у внутрішній світ
простої людини, показати її великою і
чистою в усіх помислах і ділах, у єдності
з дивосвітом природи.
Отже, запрошуємо всіх, хто цікавиться творчістю Марка Черемшини, поринути у світ його прози.

Надія Харітоник
Завідуюча бібліотекоюфілією с. Орелець

К РА С А Н А В К О Л О Н А С
Снятинська фотомисткиня Вікторія Атаманюк про своє захоплення фотографією та колекціонування.

Скільки років землі –
і мільярд, і мільйон, –
а яка вона й досі ще гарна!
Ліна Костенко
Нещодавно у Снятинському літературно-меморіальному музеї Марка Черемшини відбулось закриття виставки
снятинської фотомисткині Вікторії Атаманюк. Звичайно, що чарівні фотоетюди
не залишились поза увагою відвідувача
і у книзі відгуків ми знаходимо такі слова:
«Ще донедавна фотографував миттєвості краси Мирослав Атаманюк.
Його захопленням був навколишній світ
природи: пейзажі, квіти, птахи й тварини. Фотомистецькі світлини увійшли до
фотоальбомів «Стежки у дивосвіт» та
«Природні скарби Снятинщини», «Таємниці джурівського лісу» і «Край чорних
лелек». У 2016 році вийшов бібліографічний покажчик творчості Мирослава
Атаманюка, його допомагала упорядковувати дочка фотомитця – Вікторія.
Біля батька вона вчилася мистецтва
фотографії, і нині представила персо-

нальну фотовиставку, показано
сюжети
життя
навколишнього
світу: їжачок –
«Колючик», снігур – «Вогняна
кулька», лебеді, і
бузьки, метелики
й комахи, квіти й
пейзажі…» – за
підписами краєзнавців Снятинщини.
А далі читаємо:
«Високе
фотомистецтво
Вікторії Атаманюк наше рідне,
Мирослава Атаманюка
гідне.
Окрилений, одухотворений односелець,
приятель і товариш – Степан Григорчук. Браво, пані Вікторіє!» (с. Джурів,
9.05.2017 р.)
Як зазначає господиня дому Марка Черемшини Руслана Кірєєва особливе враження виставка справила на
найменших відвідувачів музею про що
і свідчить запис у книзі відгуків: «Діти
Снятинського дитячого садка «Золотий
ключик» дякують за гарні фотосвітлини
нашої Снятинщини…».

Хороші відгуки про виставку мимоволі спонукали до розмови з презентанткою Вікторією Атаманюк. Спілкування
видалось досить цікавим та щирим. Тож
подаємо розповідь п. Вікторії про її становлення як фотографа та різнобічні захоплення нашому читачу.
– Моє захоплення фотографією
з’явилось ще в школі, тому що
тато (Мирослав Атаманюк) фотографував і завжди брав мене
з собою. Чарівні миттєвості природи фіксували у полях, лісах, луках, горах, ходили в печери, тож і
не дивно, що і сама захотіла навчитись фотографувати. Першим
моїм апаратом був фотоапарат
«Смєна», це були чорно-білі фотографії, які мені дуже подобались.
Завжди старалась зафіксувати природу та архітектуру тих
місць куди подорожувала. Та найбільшу мою увагу все ж таки привертали рослини і тварини, особливо птахи.
Окрім того, що тато чи я фотографували певний вид рослин чи метеликів ми купляли книги, щоб більше
дізнатися про певний вид: назву, місце
розмноження, особливості певного виду
та їх охорона. Особливим захопленням
у батька, а згодом і у мене (кожне захоплення батька переростало
у мої захоплення, а мої у його)
було колекціонування метеликів, яких самі розводили. Це
дозволяло нам спостерігати за
цілим процесом становлення
барвистих метеликів…
Зараз найбільшим моїм захопленням є пізнання та фотографування пернатих. Чим
більше пізнаю птахів, тим більше дивуюся скільки у нас є різнобарвних птахів, що й не потрібно шукати екзотики в інших
країнах.

Одним із найбільш ранніх моїх захоплень було колекціонування маленьких
календариків. Звичайно ж, найціннішим
у моїй колекції є календарики, видані
батьком. Згодом захопилася колекціонуванням кактусів. Разом із татом зробили дома тепличку, де висівала насінини
кактусів. Спочатку проростали мале-

сенькі кактуси, немов головка сірника,
які згодом переростали у красиві кактуси, які щороку радували своїм цвітом.
Не менш цікавим видалось колекціонування морських ракушок. Деякі
ракушки купляла, частиною обмінювалась чи збирала сама. Бувало й так, що
просила рибаків дістати ракушки оригінальних форм. Також, разом із батьком,
збирала мисливські та туристичні брошки, які навішувала на татів мисливський
капелюх…
Багато можна розповідати, але краще насолоджуватись миттєвостями
життя, багатством природньої краси,
подорожувати та пізнавати світ. А головне – берегти природні багатства нашої
Землі!
Підготували Ольга СЛОБОДЯН
та Руслана КІРЄЄВА
Фото Вікторії АТАМАНЮК.
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Бліц-інтерв’ю у кафе «Підзамче» з Мирославом Онищуком

Івану Миколайчуку

ПОДОРОЖІ, СПІЛКУВАННЯ З ЦІКАВИМИ
ЛЮДЬМИ ТА ЗА ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ
Минулого тижня у кафе «Підзамче»
відбулось чергове бліц-опитування.
Цього разу спробувати свої сили до нас
завітав підприємець, громадський активіст, голова Конгресу Українських Націоналістів у Снятині Мирослав Онищук.
Спочатку, за чашкою ароматного чаю,
депутат міської ради Валерій Вірченко
та авторка цих рядків поцікавилися у
гостя його плином життя, зацікавленнями та прагненням.
Тож подаємо трішки інформації
про нашого гостя.
Дитинство Мирослава Онищука проходило в Путилі, де
зачаровувася гірськими краєвидами, що у подальшому
житті дало поштовх до нових
подорожей, пізнання всього
оточуючого. Шкільні роки проходили на Снятинщині, де і
зараз проживає. Уже в дитячі
роки почав цікавитися історією
й, зокрема, історією свого роду.
Завжди прагне до самовдосконалення, до спілкування
з цікавими особистостями. За
його ініціативи було створено команду «Скажені Покутяни», яка є
активною учасницею інтелектуальнорозважальної гри «Mind Game», що у
перекладі означає «гра розуму». Спочатку інтелектуали їздили на гру до Івано-Франківська, а цьогоріч – у Чернівці.
До речі, у Чернівцях, команда «Скажені
Покутяни» двічі ставала бронзовим призером…
«Разом з громадськими активістами
району створили ГО «Файне Покуття».
Головною метою цієї організації є боротьба із забрудненням навколишнього середовища. ГО «Файне Покуття»
тісно співпрацює зі школами нашого
району. Під час зустрічей зі школярами
навчаємо правильно сортувати сміття, яке можна здати в пункти прийому
вторсировини. Також розповідаємо про

шкідливісь забруднення навколишнього
середовища та можливі наслідки» – зазначає Мирослав Онищук.
За активну участь школярів у проекті «За чисте довкілля» організовуємо
пізнавальні екскурсії відомими місцями
краю. Цим самим заохочуючи дітей до
здорового способу життя та прививаючи
європейські цінності.

«Не уявляю свого життя без подорожей, особливо люблю відвідувати різноманітні фестивалі, де є можливість не
тільки гарно відпочити, але й завести
нові цікаві знайомства, пізнати культуру
та звичаї певного регіону. Нещодавно
побував у Чернівцях на еко-культурному
фестивалі «Обнова», – розповідає Мирослав, – де досить таки раціонально
провів свій вільний час».
Розмова видалась досить цікавою
та невимушеною… але питання чекали.
Тож подаємо свої запитання та відповіді Мирослава Онищука (без змін). Свої
знання може перевірити кожен читач
нашого часопису, адже не всі відповіді є
правильними…
Тож запрошуємо до щирого спілкування та бліц-опитування у кафе «Під-

замче».
Скільки квадратиків у сумі на шаховій дошці? (Квадратів на шаховій дошці
шістдесят чотири.) – сто;
Чиє ім’я носить Снятинська школа
№1? – Василя Стефаника;
Що завжди збільшується і ніколи не
зменшується? – без відповіді;
До якого моменту можна заходити
вглиб лісу? – поки не закінчиться;
Якщо змішати червону і
синю фарби, який вийде колір?
– чорний;
Один чоловік дуже не любив
Ейфелеву вежу, але він кожного
разу на нижньому рівні цієї споруди обідав, чому? – відкривається чарівний краєвид міста;
Яке колесо не крутиться під
час правого розвороту? – усі
крутяться;
Остання прочитана Вами
книга? – Василь Шкляр «Маруся»;
Коли останній раз були у
церкві? – у неділю;
Чи передплачуєте газету
«Снятинська вежа»? Чому? – передплачую, тому що досить цікава…;
У чому головна відмінність між українською поліцією і бувшою міліцією? –
Звичайно ж помінялась назва і підхід до
людей;
Скільки країн є членами НАТО? –
сімнадцять;
Яка освіта у в. о. міністра охорони
здоров’я України? – без відповіді;
Коли останній раз дощові води затопили залізничний вокзал у Чернівцях? – 7–8 червня цього року;
Який розмір штрафу за куріння у
громадських місцях? Чи знаєте хоч одного оштрафованого? – 17–35 грн.; немає, хоча було б варто!

«Адже мистецтво потребує багато часу... Мені важко порахувати
мої безсонні ночі... І аж не віриться,
що мої глибокоемоційні думки зможе
іще хтось зрозуміти...»
з листа І. Миколайчука
М. Мінтенку 2 жовтня 1958 року
Прямий пронизуючий погляд
з минулого через роки.
У ньому біль людський і воля,
і промінь Божої руки.
У ньому радість і страждання,
у ньому ненависть і гнів.
У нім нестримнії бажання
прогнати зграю ворогів.
Бажання повні і стремління
наснаги, щирості, добра,
любові, віри і терпіння,
від серця щирого тепла.
Дивлюсь у ті живучі очі –
і я народжуюся знов.
В тумані жити я не хочу.
Я хочу жити без оков.
Такою ж бути і палати,
і залишатись при пері.
В житті довіку зберігати
любові іскру на вістрі.

Ольга СЛОБОДЯН

НАРОД СКАЖЕ – ЯК ЗАВ’ЯЖЕ

З квітучим ювілеєм

Ліну Анатоліївну Чиборак

вітають сестра Оксана з чоловіком
Богданом та похресниця Божена
й шлють такі віршовані рядки:
Нехай здоров’я завжди добрим буде,
Щоби в роботі ладилось усе,
За справи добрі хай шанують люди,
У дім хай доля затишок несе.
Хай горе обходить завжди стороною,
А щастя приходить і ллється рікою!
Бажаєм тепла, і добра, і любові!
Хай Господь дарує многії літа,
А в серці довіку живе доброта.

Відповіді до чайнворду
«Літера З»

(присвята)

1. Алмаз. 2. Зазор. 3. Радіозв’язок. 4.
Ксьондз. 5. Залоза. 6. Анаплазмоз. 7. ЗАЗ. 8.
Зозуленька. 9. Аналіз. 10. Зевс. 11. Симпозіум.
12. М’яз. 13. Зріз. 14. Закавказзя. 15. Яровизакія. 16. Ядозуб. 17. Безвіз. 18. Зензібер. 19.
Резокер. 20. Риза. 21. Арциз. 22. Заказ. 23. Заздрість.

Перший туман літа – вірна грибна прикмета.
Якщо під час грози довго чуються гуркіт грому, чекай затяжної негоди.
Якщо веселка після дощу скоро
пропадає – до ясної погоди, а якщо
довго стоїть – до негоди. Веселка
вранці – на дощ.
У
веселці
більше червоного кольору – до
вітру.
Сильні роси –
до родючості, а
часті тумани – на
врожай грибів.
Якщо вранці
бджоли не летять
в поле, а сидять по вуликах і гудуть
– чекай дощу.
Перед посухою бджоли стають
злішими, жалять.
Риби над водою ловлять мушок
– до дощу.

Чим менші краплі дощу, тим довше він буде йти.
Вранці чути грім – до вечора він
принесе дощ, особливо якщо гримить безперервно. Глухий грім – на
тихий дощ, грім дзвінкий – на зливу.
Якщо при заході сонця хмари
згущаються і стають темно-свинцевого кольору – чекай вночі грозу.
Темніють сонця промені – чекай сильної грози.
Велика кількість ягід віщує
холодну зиму.
Веселка на заході – до дощу, на
сході – до гарної
погоди.
Якщо рогата худоба по дорозі
на водопій брикається і гиркає –
чекай негоди; до поганої погоди –
мекання овець.

Любити так, щоб серце рвалось.
Любити так, щоб на зорі
круг тебе кожному співалось
у кожнім домі на землі.
Іване, глянь, земля палає!
Та знаєш, ворогові зась,
бо Українонька співає зоря свободи зайнялась.
Твоя земля, твоя, Іване,
як та веснянка у вінку.
Краса її живе, не в’яне,
немов мелодія в струмку.
І ти - того струмка краплинка
животворящої води.
Ти - правди щирої іскринка
у моїм серці назавжди.
Корнута Наталія

До 90-річчя з дня народження фотографа Ярослава Довгана

СВІТЛОДАР

Він віддалився з плином часу,
На Снятин зорить із небес
Та внук доповнив добра чашу:
В пам’ять зберіг світлин чудес.

Пан Ярослав – король портрета
І майстер групових світлин.
Тож муза вмілого поета
Знесла його до верховин.

Світ «Панорами» - творчі гами,
Хоча умільців час забрав.
Мистецтво світиться віками
І тільки для святих забав.

Його світлини гріють душу,
В них майстра вмілого талант.
Він світла й тіні не порушив,
В житті, в роботі – скрізь педант.

Яке в них вміння світлодара,
Яке в них бачення буття!
Тут поєднались хист і чари,
Любові світлі почуття.

Які весільні красно барви,
Який покутський колорит!
Тут всі жінки чарівно – гарні…
Талант беріг в світлинах ритм.

Довган – маестро з нами вічно,
Він засвітив зорю для втіх.
Й футбол судив теж педантично
І не любив слизьких доріг.

Снятин вклоняється митцеві,
Що вміння – хист зніс для людей.
Покуття славу шле співцеві
Сьогодні й в сотий ювілей.
Іван Андрушко

Народний часопис

Снятинська

вежа
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