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Відлуння подій

ДРЕВНІЙ СНЯТИН ВІДЗНАЧИВ
СВОЄ 859-ЛІТТЯ

23 липня древній
Снятин, який розкинувся на пагорбі понад Прутом, відсвяткував своє 859-річчя
від першої відомої
письмової згадки.
Розпочались
святкування
вже
з самого ранку. У
церквах міста священнослу жителі
відправили службу
Божу та помолились
за добробут та процвітання
нашого
містечка та здоров’я
усіх його жителів. А
далі у місті дівчата в
українському строю
вітали
перехожих
зі святом та пригощали солодощами.
Особливу
радість
у дітей викликали аніматори серед яких
улюбленці дітвори: «Губка Боб», «Людина Павук», Клоун», «Ведмідь» та ін.,
які вітали усіх зі святом, веселили дітей

дотепними жартами, дарували повітряні
кульки та фотографувались. У центрі міста на площі Незалежності під тінистими
кронами лип душевні мелодії снятинчанам дарував духовий оркестр. По вулиці
Шевченка біля супермаркету «Колібріс»
та у міському парку веселу забаву дарували троїсті музики.
Урочисте відкриття святкувань розпочалось у міському парку на льодовому
майданчику. З вітальним словом до жителів та гостей свята звернувся голова
міської ради Анатолій Шумко, який щиро

привітав усіх зі святом та запросив до
вітального слова гостей. А цьогоріч на
святкування Дня міста у Снятин завітали
народний депутат Верховної Ради України, голова фракції «Об’єднання
«Самопоміч» Олег Березюк,
ректор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Ігор Цепенда,
голова Снятинської районної
державної адміністрації Богдан
Свіщовський, народний герой
України Олександр Чуфрин та
ін. У своїх виступах-привітаннях
всі вони побажали миру та процвітання Снятину та всій Україні, а також подякували меру
міста Анатолію Шумку за запрошення та побажали щасливих й плідних
років життя на благо міста та його жителів.
Також зі словами Божого благосло-

УВАГА КОНКУРС!

«МІЙ СНЯТИН –
МОЯ КОЛИСКА»

Редакція газети «Снятинська
вежа» спільно з кафе «Підзамче»
організовують конкурс «Мій Снятин
– моя колиска» приурочений Дню
Незалежності України.
До участі у конкурсі приймаються фотографії з невеликим описом
зображуваного (пейзажі міста та
околиць, неповторна архітектура,
жителі міста і т. д.), малюнки, оповідання, нариси, есе, вірші і т. п.
присвячені місту Снятин. До участі
у конкурсі запрошуються діти віком
від 6 до 18 років. Переможців конкурсу буде нагороджено подарунками.
Свої роботи надсилайте до
18 серпня на адресу редакції або
заходьте до редакції газети, яка
знаходиться на другому поверсі
Снятинської міської ради. Результати конкурсу буде оголошено 24
серпня.

вення до присутніх звернулись представники духовенства декан Снятинської
УГКЦ, митрофорний протоієрей, настоятель храму Чуда Архистратига Михаїла
о. Теодор Оробець, митрофорний протоієрей, настоятель храму Святителя Миколая
Чудотворця о. Михайло
Мизюк, протоієрей, настоятель храму Вознесіння Господнього о. Микола
Марусяк та о. Михайло
Луканюк.
Вечірню
програму
урочистостей наповнили
кращі номери за участю
колективів
Прикарпатського
національного
університету ім. В. Стефаника: народний артист України, професор ПНУ ім. В.
Стефаника Михайло Кривень, лауреат
міжнародних та всеукраїнських конкурсів, дует акордеоністів «Концертіно»
у складі якого доктор мистецтвознавства,
професор,
заслужений артист
України
Мирон
Черепашин та заслужена артистка
України
Марина
Булда, вокальний
ансамбль
«Ладо»
(керівник кандидат
мистецтвознавства,
доцент
Людмила

Подяка
Ось і промайнуло свято День міста.
Організатори святкувань намагалися якомога краще підготуватись до свята. Але,
як ми знаємо, кожне свято потребує значної фінансової підтримки. Досить приємно, що у Снятині живуть та працюють
небайдужі люди, які готові допомогти.
Тож міський голова Анатолій Шумко, виконавчий комітет, депутатський корпус та
оргкомітет по святкуванню Дня міста висловлюють щиру вдячність за допомогу у
проведенні Дня міста підприємцям Дмитру Грицюку, Любомиру Онищуку, Тетяні
Горфиняк, Ігорю Гаврилюку, Миколі Герещуку, Любові Держицькій, Олександру
Варенюку, Василю Спасюку, Василю Чичулу, Петру Бордуну, Володимиру Николайчуку, Володимиру Томашу, Ярославу
Стефанюку, Миколі Вовку, Олександру
Ферлею, Володимиру Урсуляку, Тарасу
Бойчуку, Ігорю Бордуну, Тарасу Ку-

шику, ТОВ «Птахофабрика Снятинська
Нова» та мережі магазинів «Копійочка».
Особлива подяка за смачно приготовлені
страви кухарці Марії Макотяк.
Висловлюємо вдячність і колективам
із Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника: народному артисту України Михайлу Кривеню, дуету акордеоністів «Концертіно»
та вокальному ансамблю «Ладо»; нашим
аматорам вокалістам Михайлу Франчуку,
Евеліні Шувальській та Світлані Загарук;
діточкам із ДНЗ «Золотий ключик», ведучим заходу та всім хто долучився до підготовки святкувань.
Бажаємо Вам щастя, міцного здоров’я,
довгих років життя та Божого благословення. Нехай Ваша праця приносить
користь людям та нашій державі, а Вам
задоволення та нових здобутків. Успіхів у
житті.

Обух);
колективу
ДНЗ «Золотий ключик»; чарівним голосом порадували
Михайлик Франчук
та Евеліна Шувальська; своїм співом
зачарувала лауреат
міжнародних
конкурсів та фестивалів,
снятинчанка
Світлана Загарук.
Між концертними номерами відбулось нагородження
у різних номінаціях
підприємців, мешканців міста, родинні династії, які,
за рішенням виконавчого комітету
Снятинської міської
ради, були визнані кращими у цьому
році. Впродовж свята присутні мали змогу взяти участь у розіграші лотереї в якій
розігрувалися цікаві призи від спонсорів
заходу, а саме: подарунковий набір від
ТОВ «Птахофабрика Снятинська Нова»,

романтична вечеря на двох в ресторані «Едем», торт від магазину «Вацак»,
ковзани, а головним подарунком розіграшу була машина від мережі магазинів «Копійочка». А так як лотерея була
благодійною, то вилучені кошти передали малозабезпеченій сім’ї на закупівлю
канцтоварів.
Опісля урочистостей хороший та посправжньому святковий настрій снятинців та гостей міста підтримав музичний
гурт «Дзвони». А завершилося свято
молодіжною дискотекою під супровід діджея Antona Pugacheva з сусідніх Чернівців.
Власна інформація
Відео дивіться на You Tube
каналі «Снятинська вежа»

Анонс

25-26 липня у м. Снятин на березі
р. Прут зупинились на відпочинок група
польських туристів. Сплави на байдарках
для них захоплюючий вид активного відпочинку...
Детальніше читайте в наступному номері нашого часопису.

Народний часопис

Снятинська
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«БУДУЮЧИ СНЯТИН, МИ БУДУЄМО УКРАЇНУ»
На запрошення голови Снятинської районної
організації «Об’єднання
«Самопоміч» Андрія Калівошка у місто Снятин
на святкування з нагоди 859-річчя від першої
письмової згадки про
місто завітали Народний
депутат Верховної Ради
України, голова фракції
«Об’єднання
«Самопоміч» Олег Березюк, депутати Івано-Франківської
обласної ради Богдан
Станіславський та Сергій
Коцюр, які, прогулюючись
затишними
вуличками
міста відзначили, що
наше покутське містечко
є гарним та доглянутим.
Також під час урочистостей Олег Романович
зазначив: «Я свято переконаний і вірю, що сила
Української держави лежить в силі таких міст як
Снятин, Коломия…, де
збережено те, що в інших містах уже давно втрачено. Будуючи Снятин, ми будуємо
Україну, будуючи сильну громаду і управління, ми заставляємо центральну владу поважати її… Збереженням традицій, вірою в Бога, ми маємо побудувати те, про що
мріяли наші попередники – сильну інституційну державу. Тільки в ній воля і сила…»

ДОПОМОЖЕМО ПОТРЕБУЮЧИМ РАЗОМ
Навесні цього року відновив свою
роботу банк одягу «Добра справа», який
створений за сприяння Снятинської міської ради і покликаний допомогти потребуючим людям.
Банк одягу продовжує успішно функціонувати. За цей період банком скористалося чимало людей, які перебувають у
складних життєвих ситуаціях. За словами працівників банку одягу більше людей
приходять по одяг для себе чи своїх ді-

ЗАВЕРШИЛИСЬ ДОРОЖНІ РОБОТИ
Як зазначалось раніше, згідно Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста по вулиці Ярослава Лукавецького підрядною організацією
виконувались дорожні роботи по викладенню тротуарної плитки на проїжджій

Подяка

тей, а менше приносять його.
Тож Снятинська міська рада закликає усіх небайдужих людей приносити
добротні вживані речі, якими можуть ще
скористатися потребуючі. На вас чекають по вул. Т. Шевченка (вхід на міське
кладовище) з 10 до 14 год. щоденно (крім
вихідних).
Підтримаймо добру справу через щирий почин допомоги.

частині та тротуарах. Цього тижня роботи було завершено. Міська рада висловлює вдячність працівникам підрядної організації за належно виконані роботи.
Власна інформація

ВИСЛОВЛЮЄМО ЩИРУ ВДЯЧНІСТЬ!

Жителі частини вулиці Лукавецького
разом з вуличним комітетом щиро завдячують господарю нашого міста – меру
п. Шумку Анатолію Богдановичу, його
заступникам Віктору Кушику та Василю
Анатійчуку, депутатському корпусу за
тісну співпрацю. Ще раніше ми запланували замінити водопровід, газову лінію,
зробити тротуарні доріжки і капітальний
ремонт доріг від музею Марка Черемшини до вул. Горука, відремонтувати криницю на роздоріжжі вул. Лукавецького та
Горука.
Все це було взято під свій особистий
контроль нашим мером міста. Крок за
кроком, кожного року у нас на вулицях
відбувались роботи. Сьогодні ми завершили свій план і надія наша збулась. До
цього було залучено багато людей. За
це ми щиро вдячні керівнику КП «Водоканал» Неп’юку Василю – за заміну водяної лінії, висловлюємо подяку Фербею
Миколі – за заміну газових труб, дякуємо
керівнику підприємства «Томаш» – Томашу Володимиру – за те, що має це під-

приємство і хороших спеціалістів, за любов до свого міста. Окрему велику і щиру
подяку висловлюємо бригаді п. Данилюка Зеновія, йому особисто і всім людям,
які так гарно працювали аби подарувати
нам цю красу.
Отож, від імені всіх жителів вулиць
Шухевича і Лукавецького і від себе особисто бажаю Анатолію Шумку, Віктору
Кушику, Василю Анатійчуку, Василю
Неп’юку, Миколі Фербею, Володимиру
Томашу, бригаді Зеновія Данилюка міцного козацького здоров’я, гараздів, добра і подальших успіхів у праці в справі
служіння людям, рідному місту і нашій
Україні.
Нехай їх усіх всемилостивий Господь
і Матір Божа тримають у своїй опіці, дарують їм довгі і щасливі роки здоров’я,
миру, злагоди і любові.
За дорученням жителів голова
вуличного комітету, депутат
міської ради Лідія ГРИЦЮК

вежа
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ОСВІДЧЕННЯ РІДНОМУ МІСТУ
Участь у святкуванні Дня Снятина
узяли чимало краян, як жителів міста,
так і з інших сіл. Природньо, що депутати міської ради, які безпосередньо причетні до літопису міста над Прутом були
активними учасниками свята. Серед них
– Вікторія Кіцул – яскрава
представниця
молодої
генерації депутатського
корпусу. Провівши майже
сім років у декретній відпустці, п. Вікторія відчула,
що може бути запотребована у суспільстві. Любляча дружина, щаслива
матуся двійко діток закохана у рідне місто.
– Дуже люблю Снятин. Тут я народилась,
виросла, і не збираюсь
звідси нікуди виїжджати.
Снятин – затишне місто зі
щирими, привітними і доброзичливими людьми, –
щиро зізнається Вікторія.
Як депутат міськради
Вікторія Ярославівна по
мірі власних можливостей дбає про добробут та
благополуччя мешканців
свого округу. Зокрема, за
підтримки колег-депутатів та мера Анатолія Шумка їй вдалося втілити мрію гомінливої дітвори про дитячий майданчик.
Пані Вікторія переконана, що об’єднавши
енергію молодих та досвід старших, можна багато добрих справ зробити для громади.

– Нам треба усім разом працювати на
благо Снятина. Бути щирими у своїх діях
і помислах. Спільними зусиллями маємо
зробити Снятин європейським містом,
привабливим для туристів. Маємо бути
єдині, не зважаючи на політичні уподо-

бання, адже покликання кожного з нас
– творити добро. Життя прекрасне, але
коротке, тож треба кожен день прожити
з користю для себе, своїх рідних, близьких. З користю для України.
Спілкувався Сергій ГРУДОВИЙ.

Подорож вулицями Снятина

ПОГЛЯД У МИНУЛЕ
Снятин – древнє місто, що веде свій
відлік з 1148 р. і згадується в старих документах. У 1158 році зафіксована перша літописна згадка. Від цієї дати Снятин почав святкувати річниці народження
міста. Вперше це було 1958 року; тоді
Снятин відзначив своє 800-річчя. Свято
міста відзначили і вихідці зі Снятинщини в Канаді. Тоді й розпочали краєзнавці
вивчати історію рідного краю. В архівах
Львова знайшли реферат про Снятин,
написаний німецькою мовою. Пошуками
історії міста
зайнявся кандидат
історичних наук,
що проживав
у Снятині – А.
Рузанов. Його
дослідження
у кількох номерах друкувала районна
газета. Активно працював
по вивченню
цієї теми уродженець
м.
Снятин Михайло Бажанський. Працюючи у Детройті, він створив видавництво «Снятин», де
й були видані гаслові енциклопедії: «Краса Снятинщини» (1982), «Творчий динамізм патріотизму моїх земляків» (1983),
«Вічно житимуть. Біографічний словник»
(1984) та ін.
Вивченням історії Снятина займалися
Костянтин Кройтор, Зеновій Сав’юк. Низку книг з історії міста видав наш сучасник
Василь Харитон. Часто краєзнавці опираються на дослідження попередників,
зокрема, на книги М. Бажанського.
Варта уваги і карта-план вулиць
«відтворена з пам’яті» за 1939 рік, видана Бажанським. Тоді місто ділилося
на декілька частин: «Вигода», «Приліпка», «Підзамче», «Толока», «Галицьке
Передмістя», «Бровари», «Кулачин»,
«Микулинці», «Августдорф», «Балки».
Крім того, схематично на карті позначені
вулиці: Головна (Нємчевського), Середня, Вірменська, Стецівська, Шпитальна,
Берестова, Мотилькова, Свинська, Виноградна, Завалівська, Конфітурова, Вишнева, Валова, Широка та ін.
Карту вулиць міста подала у своїх
спогадах «Снятин» Станіслава Завадська (Краків, Польща). Карти «Снятин» і
«Снятинщина» видавали в наш час ви-

давництва «Мандрівник», «Наш світ»,
«Лазаренко». Всі вони подають схеми
вулиць міста і туристичні об’єкти позначені на них. Нині у Снятині більше 70 найменувань вулиць, вздовж яких ростуть
каштани, дуби, клени, липи, берези…
Обширну інформацію про розвиток
міста можна почерпнути у дослідженнях
М. Бажанського. Звідти довідуємося, що
європейський вигляд міста формувався
в австрійський і польський періоди, коли
бургомістри Снятина – Марцелі Нємчевський
(очолював місто
в 1856–1870
рр.),
Титус
Нємчевський
(працював на
цьому посту з
1892 по 1910
рр.) та Міхал
Нємчевський
(був бургомістром з 1910
по 1936 рр.),
дбали
про
розбудову
центру міста,
освітлення
вулиць (1927), укладання пішохідних доріжок (тротуарів), підведення до міста водопроводу (1913) тощо.
У 1936 році посаду бургомістра зайняв Александровіч, а в 1938 році цей
пост зайняв колишній учитель, директор
Кулачинської школи Юліан Косінський.
Кожен із них дбав про розвиток міста.
Був закладений міський парк, посаджені
сквери.
За добробут, створений у місті, Марцелі Нємчевського і Титуса Нємчевського
було занесено до списку почесних громадян Снятина.
Щогодини відлічує час годинник на
ратушевій вежі. Більше ста років пройшло з часу, коли ратуша стала гордістю
міста і символом єднання епох. І сьогодні стоїть вона на сторожі мов пам’ятник
древньому місту.
З року в рік Снятин молодіє, розширює свої межі. Змінюються епохи, міняються назви вулиць і майданів, міняється
стиль життя.
Але варто згадати давній поступ старовинного міста…
Далі буде

Руслана КІРЄЄВА,
краєзнавець
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вежа

VII-й фестиваль-конкурс
молодих вокалістів «Барви літа» у Снятині
Музично-пісенним
дарунком літа є районний
фестиваль-конкурс молодих
талантів «Барви літа», який
уже в сьомий раз відбувся у
м. Снятині.
22 липня, у переддень
святкування Дня міста у міському парку успішно пройшов
сонячний і барвистий музично-пісенний марафон літа.
Розпочала і вела конкурсфест Тетяна Вовк - член Національної спілки журналістів, радник голови районної
ради, яка є ініціатором, виконавчим директором і незмінною ведучою на «Барвах
літа», які щороку відбуваються згідно рішення районної
ради.
Співорганізатором
фестивалю є відділ культури
райдержадміністрації.
На сцені змагалися учасники середньої і старшої вікових груп, а це 22 вокалісти. Нагадаємо,
що наймолодші конкурсанти виступили
27 червня з
нагоди
Дня
Конституції у
РБК м. Снятин.
На фестивальне свято
завітали голова районної ради Іван
Угрин, голова
райдержадміністрації
Богдан Свіщовський,
Снятинський
міський голова Анатолій
Шумко,
начальник відділу культури
Богдан Юрчук.
Відкрила фестиваль переможець
перших «Барв літа» 2011 р. Христина
Боднарук, яка виконала твір О. Пономарьова «Заспіваймо пісню за Україну». І
далі упродовж двох годин тривали змагання талановитих вокалістів, які прибули із різних куточків району. Підлітки та

молодь, зокрема й учні трьох музичних
шкіл, демонстрували свої вокальні здібності та артистичність, вражали публіку
тематикою репертуару. Більшість пісень
були
присвячені
Україні, нашим героям-захисник ам,
красі рідного краю та
людських взаємин.
Як підкреслила талановита і відкрита у
спілкуванні з аудиторією ведуча Т. Вовк,
в четвертий раз через кровопролитну
російсько-українську
війну і ворожу агресію на Сході фестиваль
відбувається
під гаслом «За мир і
щастя в Україні».
Вокалісти співали, а члени журі уважно слухали. До суддівської ради увійшли член Національної
Спілки композиторів України, співак і викладач Любомир Равлюк, його колега, голова Асоціації композиторів Снятинщини
Петро Корж, співачка, викладач Джурівської школи мистецтв Марта Дудчук, викладач Снятинської ДМШ Ганна Слизька
та директор РБК Ярослав Томаш. Саме
ці люди й визначили найсильніших кон-

курсантів, які отримали дипломи лауреатів та грошові винагороди. Усі учасники
фесту нагороджені Подяками від районного керівництва та подарунками від від-

ділу культури РДА.
Отже, результати! У середній віковій
категорії вокалістів традиційну номінацію «Улюбленець публіки» отримав дует
«Християночка» у складі сестер Тетяни і
Христини Семенюк із Джурова. Лауреатом третьої премії стала Марія Руданець із с. Задубрівці, полонивши публіку духовним твором під супровід гітари.
Другу премію отримала Божена Мойсик
із Снятина (пісня І. Федишин «Квітка»);

ГРУПА УЧНІВ ТА ВЧИТЕЛІВ ІЗ М. КРУШЕВАЦІ
(СЕРБІЯ), КОСТОПОЛЯ (РІВНЕНСЬКА ОБЛ.),
ДНІПРА ТА КАЛУША ВІДВІДАЛИ СНЯТИН
Минулого тижня до нашого славного
містечка Снятин завідала група учнів та
вчителів із «Міжнародної літньої школи
лідерів батьківщинознавства «Орлиний
дух Карпат: англомовний скринінг»: крок
назустріч». Даний проект організували
Калуське міськрайонне відділення української бібліотечної асоціації та гурток
мовно-літературної творчості ІваноФранківського обласного відділення Малої академії наук, яке працює на базі ка-

луської гімназії імені Дмитра Бахматюка.
Цьогоріч школа вже втретє проходить
у відпочинковому комплексі «Гердан
Верховина» у с-щі Верховина та вдруге
участь у міжнародній школі беруть учні
та вчителі зі школи імені Вука Караджича, одного зі світочів сербської культури,

історії, фольклористики та етнографії,
з м. Крушеваці (Сербія). Також у складі
групи, що завітала до Снятина були учні
та вчителі Костополя Рівненської області
та Дніпра.
Завдяки таким міжнародним взаєминам українські та сербські учні можуть
збагатити свої знання про українську та
сербську історію, культуру, етнографію,
звичаї і традиції. Знайти сербських товаришів, однодумців. Координатором
міжнародної співпраці, керівником гуртка
«Євроклуб» є вчитель
української мови і літератури
Калуської
гімназії,
уродженець
Снятина Віталій Романович Півторак, який
і розповів редактору
газети
«Снятинська
вежа» про створення
цього проекту, подорожі та екскурсії сербських учнів на Україну
та українських учнів,
зокрема калушан, до
Сербії.
У Снятині гості відвідали художньо-меморіальний музей
Василя Касіяна та літературно-меморіальний музей Марка Черемшини, де
мали змогу ознайомитись з культурними
надбаннями Снятинщини.
Сподіваємось, що наше містечко залишило приємні враження у гостей.

лауреатом першої премії стала снятинчанка Єлизавета Стратійчук, яка заспівала пісню-присвяту героям-захисникам «У
нашому серці». А ось володаря Гран-Прі
серед підлітків компетентне і вимогливе
журі не виявило, що засмутило і органі-
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заторів, і публіку, у якої свої
щирі народні симпатії.
У дорослій групі співаків
результати такі. Титул і премію «Улюбленця публіки»
отримала Христина Плешкан із с. Хутір-Будилів. Третю
премію присуджено романтичному студенту Снятинського коледжу, уродженцю
Городенківщини
Віталію
Левчуку. Другу премію має
Марія Шкурган із Снятина,
першу – Юрій Лесюк із с.
Іллінці. Володарем Гран-Прі
став харизматичний Григорій
Михайлюк із с. Тростянець.
Юнак із красивим тембром
та сильним діапазоном голосу щедро наділений Божим
даром співати. Артистизм,
душевність і неперевершений талант молодого виконавця зачарував усіх! Відома
українська пісня В. Хурсенка
«Соколята» подарувала йому перший
тріумф у творчому житті. Дай Боже цьому хлопцю і усім лауреатам та учасникам
фестивалю щасливої долі й перемог у

майбутньому!
Цього щиро бажали голова районної
ради І. Угрин, голова райдержадміністрації Б. Свіщовський, міський голова А.
Шумко, які взяли участь у церемонії нагородження найкращих.
Оригінальним дарунком став виступ
молодіжного кавер-гурту «Воля» із м.
Богородчани, який виконав народні та
естрадні пісні. У фіналі ж талановиті музиканти-патріоти зіграли січову «Червону калину» та гімн України. Виступ гурту, який став хєд-лайнером фестивалю
«Барви літа», підтримав голова громадського руху «Файне Покуття» Мирослав
Онищук.
Також гостями фестивалю стали Олена Демидюк із Рудник, яка мала Гран-Прі
2016-го, юний музикант, учень Снятинської ДМШ Назар Томаш та мегаталановиті члени журі: лауреати й переможці
Всеукраїнських і міжнародних пісенних
конкурсів Марта Дудчук та Любомир Равлюк, уродженець Снятинщини, який працює у м. Чернівці. Чудові українські пісні,
запальні енергійні і ліричні ритми – все
на сцені звучало і працювало у гармонії
літа.
«Сім нот, сім кольорів веселки і сьомий фестиваль-конкурс «Барви літа»
- неповторний і яскравий світ талантів,
який обов’язково відбудеться наступного
літа», - сказала Т.Вовк. Дай Боже, щоб у
мирній і щасливій Україні!
За матеріалами
Снятинської районної ради

Регіональний сервісний центр МВС в Івано-Франківській
області повідомляє:
Головним сервісним центром МВС
України запроваджено роботу виїзних
мобільних сервісних центрів МВС. Пересувний сервісний центр, оснащений
сучасним обладнанням, виїжджатиме
за графіком (по четвергах у разі надання 10 і більше заявок) та надаватиме
громадянам найпопулярніші послуги
сервісних центрів МВС:
реєстрація та перереєстрація транспортних засобів,
заміна посвідчення водія,

видача міжнародного посвідчення
водія,
прийом запитів на отримання довідок про відсутність судимостей.
Телефон контактної особи для прийому заявок: Олійник Василь Іванович
067-342-14-24, т. роб. 0342-55-46-47,
Анатійчук Василь Михайлович –
050-829-89-76
або звертайтесь за адресою: вул.
1-го Грудня, 35, м. Снятин.
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Снятинська
ДЕНЬ РАДИ У ВОВЧКІВЦЯХ

21 липня у с. Вовчківці відбувся День
ради, в ході якого було урочисте відкриття та освячення спортивного майданчика
зі штучним покриттям. Спортивний майданчик встановлено за кошти обласного
бюджету.
У заході взяли участь перший заступник голови обласної ради Василь Гладій,
заступник голови обласної ради Сергій
Басараб, депутат обласної ради Василь
Дудкевич, голова районної ради Іван
Угрин, голова районної державної адміністрації Богдан Свіщовський, сільські го-

ли очільники району та депутат обласної
ради Василь Дудкевич, які побажали жителям села нових спортивних здобутків
та щастя в особистому житті. Сільський
голова Вовчківців Іван Рурик щиро подякував усім присутнім та вручив від свого
імені Подяки за значний особистий внесок у розвиток с. Вовчківці та з нагоди
відкриття спортивного майданчика першому заступнику голови обласної ради
В. Гладію та депутату обласної ради В.
Дудкевичу. Грамотами було нагороджено
багатьох підприємців-меценатів, одно-

вежа
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Б ібліотека – х рам книг
23 липня у бібліотеці-філії села Завалля пройшов огляд нових надходжень
літератури. В рамках огляду проведено

лярів та студентів, а для дорослих – пора
відпусток. Після закінчення навчання
можна не лише загоряти і купатися, а й

хвилинку інформаційних повідомлень
«Дивосвіт нової книги». Бібліотекар Любов Опарук максимально розкрила зміст
своїх нових та цікавих ресурсів для користувачів.
Бібліотека – море книг,
Бібліотека – храм науки…
Переступайте наш поріг,
Беріть скарби нетлінні в руки!
Літо – чудова пора канікул для шко-

читати: довго, із задоволенням, не відволікаючись. Користувачі книгозбірні, з допомогою завідуючої, вибирали книги, які
їм припали до душі.
Школярам, студентам, батькам і всім
небайдужим пропонуються книги нові
і вже знайомі, веселі і сумні, з гострим
сюжетом і ті, що змушують замислитися
над сенсом життя.
Приємного читання!

«І ЛЕСИН ДУХ ЗІ СЛОВА В ДУШІ ЛИНЕ…»

лови, секретарі сільських рад, представники міської ради та жителі села зі своїм
керівником Іваном Руриком.
Освячення спортивного майданчика
здійснив о. Іван Коржинський – настоятель храму Успіння Пресвятої Богородиці. Після чого поважні гості з області
та району взяли участь в перерізуванні
стрічки.
З вітальним словом до присутніх
звернулися Василь Гладій та Сергій Басараб, які відзначили якість зробленого,
подякували сільським активістам та меценатам за допомогу у створенні цього майданчика. Також гості зазначили,
що такий спортивний майданчик згодом
з’явиться й у с. Залуччя, де сільська
рада стала переможцем у конкурсі «краща спортивна громада».
Далі з вітальними словами виступи-

сельців, які внесли свій вклад у будівництво спортивного майданчика.
Також у рамках Дня ради всі присутні
мали змогу ознайомитись з краєзнавчими цінностями села, відвідати сільську
раду, де знаходяться бібліотека-філія та
краєзнавчий музей, Вовчківську ЗОШ І–
ІІІ ступенів, сільський Будинок культури,
борцівський клуб «Аркан», ВПФ «ОлПас»
та агропідприємство «Ярослав і К»…
День ради у Вовчківцях навів приклад
хорошого господарювання сільського голови та цілої громади, адже як кажуть у
народі: «Один у полі не воїн».
На заході побувала спеціаліст
юридичного відділу
Снятинської міської ради
Марія МАЦЕНКО

ВШАНУВАННЯ 73-Ї РІЧНИЦІ УГВР

11 липня 1944 року в Карпатах, на
Львівщині,
почалися наради нового
Українського революційного парламенту.
Курінь УПА охороняв місце нарад перед
можливим наскоком німців чи совєцьких
партизанів. Зібралися представники всіх
Українських Земель, при чому, особливо
численно були представлені Східноукра-

їнські землі.
Збори святочно проголосили себе
Тимчасовим Українським Парляментом
та назвали себе Українською Головною
Визвольною Радою (УГВР).
15 липня 1943 року відбулися вибори
Голови Президії УГВР, членів Президії
УГВР, Голови Генерального Секретаріату
УГВР та Генерального Судді УГВР.
На Великому Зборі УГВР Кирила
Осьмака обрали Головою (Президентом)
Української Головної Визвольної Ради,
Романа Шухевича – головою уряду - Генерального Секретаріату УГВР. Кирило
Осьмак та Роман Шухевич склали при-

сягу, поклавши руку на Український Державний Герб.
УГВР заявила: наша мета – Українська Самостійна Соборна Держава на
всіх етнічних українських землях. Будемо
боротися за те, щоб Ти, Український Народе, був володарем на своїй землі. На
вівтар цієї боротьби кладемо працю та
своє життя.
Делегація Всеукраїнського
Братства
ОУН-УПА
(Керівник
друг Борович Б.К.) 16
липня цього
року також
їздила
на
святкування 73-ї річниці створення УГВР.
Урочистості
проходили
в селі Сприня Самбірського району на Львівщині.
Від Снятинщини туди їздили члени ОУНУПА Ігор Юринець та Богдан Слюсар.
На святкуванні також була дочка Голови
УГВР Наталка Осьмак. Враження від поїздки залишилися неповторними. Розповіді та спогади про борців 30-50 –х років
ХХ століття, це заповіт прийдешнім поколінням у справі боротьби за розбудову
Української Самостійної Соборної Держави. Це клич до дії, до волі, до правди
та добра!
Ігор ЮРИНЕЦЬ
Голова районної станиці
Всеукраїнського Братства ОУН-УПА

(СЮЖЕТИ З ЖИТТЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ГАЛИЧИНОЮ)
Продовження. Початок у №25, 26, 27.
Інформацію про Карпати й Гуцульщину Леся отримала з розповідей матері та
дядька Драгоманова, які підтримували тісні зв'язки з громадськими діячами нашого
краю, а також з літературних творів західноукраїнських письменників.
Влітку 1875 р. Михайло Драгоманов
побував у с. Микуличин, звідки привіз різні гуцульські вироби, зокрема, жіночі прикраси, які носила сестра і маленька Леся.
На жаль, Олена Пчілка не побувала на
Гуцульщині, хоч її постійно запрошував до
карпатського краю знайомий фольклорист
Мелітон Бучинський. Леся цікавилася гуцульськими вишивками, які зберігалися в
домі матері.
«… єсть у мене ще одно бажання, таки
справжнє, виразне бажання, се поїхати до
Вас на зелену Буковину. Мені хочеться Ваших тихих речей, … Вашої ще не чуваної
для мене музики, мене ваблять Ваші незнані, а вже милі гори і вся Ваша країна, що
здавна мрією моєю стала», – пише Леся в
листі до Кобилянської від 25.03.1901 р. після смерті Сергія Мержинського. Здається,
зима і весна 1901 р. для Лесі Українки були
найтяжчими. Пережита особиста драма
позначились на загостренні хвороби легень. Як тільки одержала відповідь з Буковини, Леся зараз же зібралася в дорогу, і
вже 9 квітня у Львові її зустрічав І. Труш, а
через чотири дні – у домі Кобилянських на
вулиці Новий Світ, 61. Про гарний прийом
у Кобилянських і зустріч із Стефаником та
Маковеєм Леся пише в листі до батьків.
Чернівці зачарували її тишею, мальовничістю та м’якою теплою погодою.
Письменниця намагалася жити тихо,
непомітно, бо почувалася зле та й настрій
мала пригнічений. Але розголос про перебування у Чернівцях улюбленої Українки
рознісся по всій Буковині. Буковинці, як і галичани, на той час знали Лесю Українку як
поетесу значно краще, ніж на східній Україні. 9 травня 1901 р. в залі Народного дому
влаштували з нагоди її приїзду, як буковинці кажуть, «товариські сходини». Привітати
гостю з великої України зібралося міське
населення, інтелігенція та селяни. Лесю
зворушило привітання від селянства Галичини й Буковини і від радикальної партії,
яку створив М. Драгоманов, виголошене
видатним селянським діячем, засновником «Завальської Січі», послом в австрійський парламент Кирилом Трильовським.
Виклад про творчість поетеси зробив студент Чернівецького університету, а згодом
видатний філолог Василь Сімович, рідний
дядько одного із найвидатніших композиторів західно-української музики ХХ ст.,
уродженця міста Снятин Романа Сімовича. Доповідь супроводжувалася декламацією віршів із збірок «На крилах пісень»
та «Думи і мрії» Платоном Лушпинським.

Леся промовляла коротко. Сердечно дякувала за милу гостину, за все, «що за неї тут
сказали». Газета «Буковина» писала тоді,
що «незвичайна землячка чарувала всіх
своєю високою освітою, гарячим патріотизмом і рідкою скромністю». В залі стояла
не Леся, не поетка, а сама доля України.
Під час мандрівки по місту подруги
сфотографувалися на спомин (Оригінал
фотографії зберігається в музеї О. Кобилянської в Чернівцях).
Гостювала Леся в Ольги понад місяць,
написала за той час кілька поезій, а тоді
поїхала в румунські Карпати, до Кімполунга. Подорожуючи Буковиною, Леся
Українка зустрілася з київським студентом
Климентом Квіткою, з яким пізніше одружиться. Та подорож не вдалася – весь час
ішли дощі. Леся дивилася з вікна на окутані туманом верхів’я Рунг і Магури, описані
в новелах Кобилянської, і писала в Чернівці «дощові листи». Непривітна погода
– дощі й тумани – погнали її з румунських
Карпат шукати ліпших місць. У кінці червня Леся і Климент поїхали на лікування в
село Буркут, яке порадили їм чернівецькі лікарі й знайомі. По дорозі до Буркута
Леся зупинялася у Вижниці. Перебуваючи
в цій чудовій місцевості майже місяць Леся
їздила понад берегом прудкого Черемошу,
об’їздила майже все містечко, і гарно відпочивши, попрощалася з привітною господинею Анною Москвою, залишивши на
гарну згадку такі слова: «В інші гори я полину, але спогад не покину по зеленій Буковині, по привітній господині. 27.07.1901».
З Вижниці через Кути і Косів, звідки родом популяризатор Лесиних творів М. Павлик, приїхали до Яворова і зупинилися у
знатної родини Окуневських, з якими Леся
була знайома. Окуневські мали постійні
зв’язки з І. Франком і з своєю родичкою Наталією Кобринською.
З Яворова поетеса приїжджає до Криворівні, де зустрічається з Іваном Франком
та відомим фольклористом В. Гнатюком. З
Криворівні вирушає до Жаб’є (тепер Верховина). Із Жаб’єго в гори, до місця остаточної зупинки, добирались довго і трудно
– їхали понад Черемошем на звичайному
драбинчастому возі. Дорога на Буркут, що
пролягала через надзвичайно гарні околиці буковинсько-галицької Гуцульщини, для
кволої дівчини виявилася нелегкою, проте
краса гір, замріяні верхи, покриті чудовою
зеленню, привітні і мальовничо одягнені гуцули винагородили всі труднощі подорожі.
За спогадами В. Сімовича, Леся Українка
зупинилася одалеко від людських селищ,
щоб там поправити свої нерви й легені.

Галина ТОМАШ
Продовження читайте
в наступному номері
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24 липня, в День рівноапостольної княгині Ольги, у
Снятинському літературномеморіальному музеї Марка
Черемшини відбулось відкриття персональної виставки Наталії Сваричевської
«Бісерна флористика». Серед великого розмаїття різнобарвних квітів, які заквітчали

кімнати музею, захоплюють
погляд троянди, конвалії,
маки, первоцвіти, жасмин,
орхідеї, іриси, гіацинти, оригінальні композиції та екібани
«Блакитна мрія», «Запашне
літо», «Весняний привіт»,
«Шепіт літа», «Весна», «Дух
Різдва», «Згадка про літо»,
«Польові квіти» та інші. І

все це майстерно створено
вмілими руками снятинчанки Наталії Сваричевської.
Мистецтвом бісероплетіння
п. Наталія захопилась не
так давно, але, як зазначає
сама майстриня – …спробувала створити одну квіточку
і не змогла зупинитись. Ось
так у доробку майстрині
з’являлися все нові квіти,
виникали нові ідеї…
Звичайно ж, що у творчому процесі потрібна і
родинна підтримка та розуміння, адже мистецтво
бісероплетіння займає таки
доволі багато часу. «Часом
буває, що захопишся створенням нової нев’янучої
краси і не помічаєш навколо себе плину життя. А воно
іде… іде безповоротно… Але
глянеш на цю красу й розумієш, що час пройшов не даремно, нев’янучі квіти довго
радуватимуть рідних та друзів» – говорить майстриня.
Привітати Наталію Сваричевську з відкриттям першої
персональної
виставки
«Бісерна флористика» прийшли
рідні та друзі,
колеги по роботі,
працівники
відділу культури, поціновувачі
мистецтва. Свої
враження
від
побаченого
та
найкращі поба-

***

жання п. Наталії висловили
начальник відділу культури Богдан Юрчук, художник
Дмитро Лазаренко, бібліотекар Олена Хом’як, керівник
пекарні, де працює п. Наталія, Уляна Гнатюк, радник
голови районної ради Тетяна
Вовк та ін.
Виставка «Бісерна флористика» експонуватиметься
у музеї до 1 вересня. Тож запрошуємо відвідати літературно-меморіальний музей
Марка Черемшини та ознайомитись із нев’янучою красою
створеною вмілими руками
Наталії Сваричевської.
На відкритті
виставки побувала
Ольга СЛОБОДЯН

Не купується щастя й не продається
І в оренду воно не здається,
Неможливо його дістати по блату
І в зачинену не зайде воно хату.
Треба двері серця відкрити,
Треба світло і радість туди впустити,
Треба вміти радіти миті,
Бути вдячній за все на світі.
За промінчик сонця і зорі,
За мудрість сина і посмішку долі,
За милих друзів і блага світу,
За буйність краси яблуневого цвіту.
Треба щастя вміти чекати,
Щемливо й ніжно його в серці плекати,
Й не поспішаючи й себе не жаліти,
Просто жити і просто радіти.
Треба вчитись життю посміхатись,
До своєї душі прислухатись,
Треба щастя самій ліпити,
Бо не можна його купити.
Уляна ПРОЛІСОК

Жінки у визвольній боротьбі українського народу

МАРІЯ КОСТИНЮК – РАЙОННА ПРОВІДНИЦЯ

Марія Костинюк народилася
28 липня 1926 року в с. Карлові
(Прутівці) в сім’ї Петра Івановича
та Параски Семенівни (Сандуляк).
2 вересня 1930 року батько Марії
Костинюк Петро помер, залишивши сиротами чотирьохрічну дочку
та однорічного сина Івана. Вихованням двох дітей Марії та Івана
матір займалася самотужки.
Прадід Марії Костинюк Іван
Сандуляк (13.08.1845–05.06.1927)
був громадсько-політичним діячем. Брав участь у створенні отцем Андреєм Воєвідкою першого
Братства тверезості на Покутті та
встановленні двох Хрестів тверезості у Карлові у грудні 1874 року.
Ці всі події Сандуляк описав у своїй книзі «Село Карлів — колись а
тепер», яку видало 1890 року видавництво Наукового Товариства
імені Т. Шевченка у Львові. 21
вересня 1884 року Іван Сандуляк
разом із гімназистом-односельцем
Миколою Кейваном та Кирилом
Трильовським заснували в Карлові першу на Покутті читальню
«Просвіти». Після заснування під
проводом Івана Франка 4 жовтня
- 1890 року у Львові першої украо їнської політичної партії — Русько-Української радикальної партії
Сандуляк стає активним її членом.
Він організував 6 грудня 1891 року
я у селі Карлові радикальне селянське віче, у якому узяло участь чотириста жителів. На снятинському
вічі радикальної партії 27 лютого
1892 року Іван Франко почув розмову Івана Сандуляка про те, що
екзекутор забрав останній кожух
від однієї бідної сім’ї, тому що
вона не могла сплатити податків.
Ш Це так схвилювало Івана Франка,
що він написав оповідання «Ісі торія кожуха». Також, згадує Іван
Франко активного діяча радикаль-

ного руху Сандуляка у вірші «Мандрівка русина з Бідою», написаному 1892 року. Пізніше довгий час
І. Франко та І. Сандуляк листувалися, неодноразово зустрічалися
на народних вічах, між ними панували щирі й теплі стосунки. Як добрий оратор і щирий патріот Іван
Сандуляк на початку 1900-их допомагав Кирилові
Трильовському засновувати в селах
Покуття товариства
«Січ», а у рідному
Карлові 1902 року
був першим кошовим
карлівської
«Січі». У квітні 1908
року він став заступником голови
Головного Січового
Комітету. Непересічний розум, інтелігентність і такт,
природний талант оратора, що
захоплював логікою мислення й
тембром голосу, були його найкращими помічниками на вічах,
зокрема на передвиборних. 1908
року виборці Надвірнянського, а
1913 року — Снятинського повітів
обирали Івана Сандуляка послом
до галицького сейму. Також добре
відомі широкому загалу патріотичні вірші І. Сандуляка. З великою
радістю і душевним піднесенням
сприйняв Іван Сандуляк проголошення Західно-Української Народної Республіки 1 листопада 1918
року, був членом її парламенту
— Національної Ради, виголосив
палку промову перед дев'яносто
чотирма
односельцями-добровольцями до Української Галицької Армії. У складі делегації ЗУНР
Іван Сандуляк 22 січня 1919 року
був у Києві на святкуванні Соборності українських земель, а на-

ступного дня брав участь у роботі
Трудового конгресу революційного
парламенту України, який визнав
Директорію верховною владою в
Україні і затвердив злуку ЗУНР і
УНР.
Дід Костинюк Марії Сандуляк Семен Іванович (05.09.1881–
16.12.1919), наслідуючи свого
батька Івана Сандуляка, після листопадового зриву
1918 року дуже
активно підтримував ЗУНР. Він був
секретарем сільського комісаріату
ЗУНР в Карлові,
виступав з промовами на вічах і
зборах, фанатично
посвятився мобілізації карлівської
молоді в ряди УГА.
Коли в кінці травня 1919 року румуни зайняли Снятинщину, Семена заарештували й віддали
полякам. А поляки, в свою чергу,
запроторили Семена Сандуляка
до тюрми в Перемишлі, де живучи в жахливих умовах, 12 грудня
1919 року він помер.
Успадкувавши
правдивий
український патріотичний дух від
своїх діда і прадіда Сандуляків,
Марія Костинюк виростала національно-свідомою українкою, була
відмінницею навчання в школі. Під
час навчання в торгівельній школі
в м. Снятині вступила в молодіжну
сітку ОУН.
Закінчивши вчительські курси
в м. Коломиї, у лютому 1943 року
Марія була направлена працювати вчителькою в с. Cоколівка, що
на Косівщині. Там включається в
підпільну роботу ОУН під псевдо
«Березина». В той час в Соколівці

УКРАЛИ КНЯЗЯ

працювала вчителькою «Дарина»
— Олександра Слободян, член
ОУН з 1939 року, яка народилась
у Снятині 5 серпня 1922 року.
Ось, як згадує про Марію Костинюк Олександра Слободян-Ковалюк у своїй книзі «За Україну! За
її волю!» на с. 14: «Готувалась до
Шевченківського свята, на щастя,
прийшла молода учителька Марія
Костинюк з села Прутівки, що на
Снятинщині. Дівчина повновида,
круглолиця, з русявим густим волоссям і карими хитруватими очима. Ми замешкали удвох. Була це
щиросердечна подруга, розумна,
кмітлива, весела, товариська.
Шевченківське свято вдалося
на славу. Був хор, декламації, два
третьокласники співали «Ой у полі
могила»… Директор школи, яка
приїхала зі шпиталю, не могла нам
надякуватися. Виступали в Косові
та в деяких селах. Ми з Марійкою
часто ставили з учнями сценки,
нам допомагали старшокласники.
В школі на горищі зберігались різні
костюми — це результат 30-літньої праці директорки Стефанії
Беліцової».
Другу окупацію Західної України більшовиками районна провідниця жіночої сітки ОУН Косівщини
«Березина» — Марія Костинюк зустрічає на нелегальному становищі. Остання зустріч з рідними відбулась восени 1945 року на терені
с. Яворова. За скупими даними,
Марія певний період перебувала в
Жаб’євській тюрмі, з якої вдалося
втекти. Та не вирвалась з холодних лабет смерті, яка спіткала її
наприкінці 1947 року при виконанні підпільного завдання.
Інформація надана
Ярославом ДАНИЛЮКОМ

с. Прутівка

Наш князю український,
Ну, як тобі в Москві?
Що ти там споглядаєш
У путінськім Кремлі?
Тебе ж з Вкраїни вкрали,
Із рідної землі,
І силоміць забрали
Трикляті москалі.
– Я бачу люд в безволлі
І чую скрізь брехню.
Тут путінській сваволі
Й кацапському царю.
Усі кричать «осанна»
З Кірілових церков
За те, що з Руси-мами
Він п’є безвинну кров.
Тут тяжко споглядати
Всю ницість москалів.
За що мій бідний нарід
Віками так терпів?
За мого князювання
Там жили племена.
Я хрест підняв над Руссю
На вічні времена.
Народ щоб християнський
У мирі проживав,
А дух монголо-царський,
У нас щоб не витав.
Мені тут тяжко й гірко,
Вся Україна в снах…
Мене від рідних вкрали
Й зганьбили тлінний прах.
Мабуть, кремлівський ідол
Моїм ім’ям прикривсь…
Нікчемний враг Владімір
Під мене підстеливсь.
Іван АНДРУШКО
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На конкурс «Мій Снятин – моя колиска»

СВОЯ ІСТОРІЯ, СВІЙ ШАРМ І КРАСА
Хтось закохується з першого погляду у вузькущі вулички Венеції, хтось
надихається елегантними провулками
Парижа, хтось затамовує подих перед
сучасністю Нью-Йорку.
Але чи хтось помічає ту красу, затишок та гармонію, якою наповнені вулич-

ки спокійного Снятина?
Тут немає невгамовної
швидкості, стрімкого потоку машин, немає пафосу, що так і розчавлює
звичайну душу людини.
Це на перший погляд
звичайні, типові вулиці, простого, українського містечка. Та
в них є своя історія,
свій шарм і краса.
Яку ніхто, на жаль,
не бачить. Їх також
торкаються промені сонця, омивають
своїми
сльозами
плаксиві осінні хмари, обсипають ніжними
пелюстками
дерева. На них закохуються, плачуть,
сміються, грають гітари та ллються пісні, зустрічають
світанки та проводять сонце за палаючий горизонт, але найголовніше – на них живуть.
Саме такі тихі, пропитані спогадами, непомітні вулички, що не
кричать про себе на весь світ, чиї
назви не знають енциклопедії, стають очевидцями найважливіших

*****

У суді слухається справа про розлучення. Дружина:
— Я вимагаю, щоб нас розлучили:
чоловік без мого відома продав всі каструлі, а гроші пропив.
Чоловік:
— Я теж прошу нас розлучити: пропажу каструль ця ідеальна господиня
виявила тільки на 16-й день!

*****

подій у житті людей.
Зупиніться і помітите скільки спогадів заховали ось ці спокійні, маленькі вулиці такого рідного, теплого, свого
Снятина.
Далі буде…
Євгенія ПАЛІЙЧУК
м. Снятин

Увага конкурс!

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС
«ТВОРЧІ КАНІКУЛИ»

Щирих, сміливих, ліричних або прагматичних, натхненних, талановитих та
азартних запрошуємо до літературної
творчості!
З 20 червня до 1 вересня 2017 року
на Снятинщині проводиться районний
етап Всеукраїнського дитячого літературного конкурсу «Творчі канікули».
Мета Конкурсу – сприяння формуванню у дітей та підлітків патріотичних
почуттів – любові до рідної природи,
краю, Батьківщини; прищеплення любові до рідної мови; розвиток естетичної
свідомості, здатності до творчої самореалізації, створення умов для реалізації творчих здібностей та талантів дітей.
Організаторами Конкурсу є: Національна секція Міжнародної ради з дитячої книги (IBBY), Національна спілка
письменників України, Українська асоціація працівників бібліотек для дітей,
Фонд Миколи Томенка «Рідна країна»
та Національна бібліотека України для
дітей.
У Конкурсі беруть участь діти у 2-х
вікових категоріях: читачі-учні (вихованці)

11-13 років; читачі-учні (вихованці)
14-18 років.
Конкурс проводиться у 7 номінаціях:
● «Знайомтеся — це ми!»;
● «Так, я люблю Україну»;
● «Природа — джерело натхнення
та краси»;
● «І в кожному із нас уже живе філософ!»;
● «Моя майбутня професія»;
● «Безмежний світ моєї уяви»;
● «Далі буде? Ні, «далі» — вже є!».
Учасники Конкурсу кожної вікової категорії готують прозовий або поетичний
твір, який за темою відповідає певній
номінації. Творчі роботи надсилаються
на електронну адресу районної бібліотеки snlibrary@ukr.net в електронному
вигляді обсягом не більше 10 сторінок у
форматі Microsoft Word, шрифт – Times
New Roman, 12 розмір, 1,5 міжрядковий інтервал, усі поля – 1,5 см, сторінки
формату А-4.
Учасники-автори зазначають свої
дані (ПІБ, вік, домашню адресу, контактний телефон) на останній сторінці конкурсної роботи та прикріплюють своє

фото у форматі JPG. На Конкурс приймаються тільки індивідуальні роботи.
До участі у Конкурсі не допускаються
роботи, які не відповідають його умовам.
У зв’язку з вищезазначеним та з
метою проведення конкурсу для визначення його результатів оргкомітетом,
просимо надсилати роботи до районної
бібліотеки не пізніше 17 серпня 2017
року.
Головне журі конкурсу (НБУ для дітей м. Києва) визначає переможців у
кожній віковій категорії для кожної номінації. За результатами конкурсу буде
видано збірку творів переможців. Переможці конкурсу нагороджуються дипломами та подарунками.
З детальними умовами проведення
конкурсу та інформацією про номінації,
Ви можете ознайомитися звернувшись
до Снятинської районної бібліотеки для
дітей.
Шановні юні поети та прозаїки Снятинщини! Чекаємо на ваші роботи до 17
серпня 2017 року.

ХОЛІ ФЕСТ – 2017
В індійській культурі існує особлива традиція – святкувати прихід весни
розмаїттям яскравих фарб. Індуси кидаються
кольоровими фарбами, тим самим бажаючи добра і
здоров’я один одному.
Фестивалі фарб давно
завоювали
прихильність не лише індусів,
а й у всьому світі. Традиційні фарби для Холі
робляться з лікувальних трав, тому корисні
для шкіри, не викликають алергічних реакцій і
легко відмиваються.
Хоча на дворі вже
далеко не весна, але
організатори Холі фесту вирішили порадувати
снятинчан саме на День
міста. Такий фестиваль

фарб проводиться у Снятині вже вдруге.
Вперше свято фарб відбулось минулого
року на День Незалежності. Цікавість
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снятинської молоді до дійства дало поштовх організаторам до проведення
фестивалю фарб і в цьому році. Дійство
об’єднало більше сотні
молоді зі Снятина та
навколишніх сіл, збільшилась і кількість організаторів-студентів. Та,
як зазначає організатор,
студент,
уродженець
с. Устя Віктор Бужора,
фестиваль фарб може
стати у Снятині традиційним, адже кількість
учасників
фестивалю
зростає, а це означає,
що «Холі фест» повинне мати продовження.
Олег СЛОБОДЯН
Відео дивіться на
You Tube каналі
«Снятинська вежа»
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Снятинська міська рада
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Жінка за кермом обурюється: “Милий, ти тільки подивися, що витворяє
цей божевільний! Він вже п’ять хвилин
біжить попереду нашої машини! Що
йому потрібно?”
- Думаю він хоче, щоб ти все-таки
з’їхала з тротуару.
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— Куме!
— Га?
— А що ви робите в моєму погребі?
— Та вас шукаю!
— А навіщо сало з'їли?
— Та щоб під ногами не валялося!

*****

— Добрий день, куме, що п'єте?
— Українське мохіто.
— Ром та м'ята?
— Та ні, горілка та петрушка.

*****

Зустрічаються два кума. Один говорить:
- Ну що, як там у Африці, що бачив?
- Зебру.
- А яка вона?
- Бачив коня?
- Бачив.
- Така ж сама, тільки з полосами.
- А ще що бачив.
- Верблюда.
- А який він?
- Коня бачив?
- Бачив.
- Тільки з горбами.
- А ще що?
- Крокодила.
- А який він?
- Коня бачив?
- Бачив.
- Зовсім не такий!

*****

Два мисливці сидять у лісі на вишці.
Раптом один, побачивши оленя, говорить:
- Попався, тепер він може писати заповіт!
Постріл - олень стрибає в кущі і тікає.
Другий мисливець:
- Мабуть до нотаріуса побіг!

*****

- Любий, що тобі приготувати сьогодні на вечерю?
- Устриць в нормандському соусі.
- Ну пельмені так пельмені...

*****

- Я можу записатися до терапевта?
- У нас терапевт платний, 500 гривень.
- А якщо до безкоштовного?
- Будь ласка, але тільки черга в два
місяці.
- А якщо без черги, може, домовимося?
- Домовимося. 500 гривень.
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