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Дорогі школярі, студенти,
шановні вчителі, викладачі та
працівники навчальних закладів!
Вітаю Вас із чудовим хвилюючим святом —
Днем Знань! Це день, із якого починається дорога в майбутнє, день, що дає можливість дорослим повернутися у свої золоті роки, а учням і
студентам — до своєї другої домівки — у школи
та вузи. Дорогі наші школярі! Упевнений, що зерна науки дадуть добрі сходи і зростуть у ваших
душах урожаєм мудрості та натхнення. Ростіть
здоровими, досягайте високих результатів у навчанні та завжди будьте активними у громадському житті. Нашим дорогим першокласникам бажаю
ніколи не зупинятися на дорозі Знань, вона цікава
і по-справжньому нескінченна! Дорогі одинадцятикласники! Цей навчальний рік стане останнім для
вас. Тож бережіть у своїй пам’яті шкільні роки, як
неоціненний дарунок долі.
Щиро вітаю Вас, дорогі наші вчителі й дякую за
те, що з року в рік Ви виховуєте підростаюче покоління в дусі любові до рідного краю, до України.
Бо саме ви сприяєте формуванню юних особистостей, від яких залежить майбутнє українського
народу, завтрашній день нашої Батьківщини.
Нехай цьогорічний першовересень буде сонячним, несе добрий настрій у кожну школу, кожну
родину! Зі святом!
З повагою, міський голова Анатолій ШУМКО.

З ДНЕМ НОТАРІАТУ!

УКРАЇНА ВІДЗНАЧИЛА
26 РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
Україно моя! Рідна нене свята!
Від високих Карпат і до Чорного моря
Колосисті поля й тихі води Дніпра –
Тут народу мого усміхається доля.
Іван АНДРУШКО

боровся за волю, за долю, за Україну в усі часи нашої
непростої історії. Також хвилиною мовчання пом’янули і
сучасних Героїв України, які загинули під час Революції
Гідності та на сході України в зоні АТО. Далі відбулось
покладання квітів до підніжжя пам’ятника представни-

24 серпня вся українська спільнота відзначила 26
річницю Незалежності України. У цей день лунали вітальні слова, розливалась мелодійна українська пісня,
танцювали запальні танці, читали вірші і все це – присвята нашій рідній неньці-Україні.

ками влади та громадськості міста. Покутська молодь
здійснила покладання квітів до підніжжя усіх пам’ятників
міста.
Далі урочисте святкування продовжилось на сцені у
міському парку. З вітальним словом до присутніх звернулись голова райдержадміністрації Богдан Свіщовський,
голова районної ради Іван Угрин та міський голова Анатолій Шумко, які, привітавши всіх із найбільшим святом
нашої країни «українським Великоднем», побажали всім
довгожданого миру в Україні та злагоди у кожній українській сім’ї. Також очільниками району та міста було вручено нагороди: Відзнаку Президента України «За гуманітарну участь в антитерористичній операції» – Грицюку
Дмитру Онуфрійовичу та Почесну грамоту Івано-Франківської державної адміністрації «За сумлінну працю,
вагомий особистий внесок в соціально-економічний та
культурний розвиток району, активну громадянську позицію та з нагоди 26-ої річниці Дня Незалежності України» – першому заступнику начальника Коломийського
об’єднаного управління Пенсійного фонду України Мізерному Миколі Васильовичу.
Концертну програму розпочали кращі колективи району та міста… Продовжилось святкування надвечір молодіжною концертною програмою за участі учасників районного фестивалю «Барви літа», аматорів сцени міста
та району. У фіналі на всіх чекала молодіжна дискотека.

Від щирого серця вітаю всіх нотаріусів з нагоди
професійного свята – Дня нотаріату!
Це свято людей, які своєю кропіткою повсякденною працею стверджують недоторканість
конституційних прав і свобод громадян та непорушність букви й духу закону. Із проголошенням
незалежності України професія нотаріуса стає
більш ваговою і необхідною. Бути нотаріусом – це
престижно, почесно й відповідально.
Вітаю всіх нотаріусів із професійним святом,
бажаю здоров’я, добробуту, щастя й удачі, життєвої наснаги та нових здобутків на професійній
ниві в ім’я розвитку й процвітання нашої держави.
Бажаю, щоб почуття справедливості ніколи вас не
полишало, щоб ви завжди були взірцем чесності,
порядності та відповідальності.
З повагою, міський голова
Анатолій ШУМКО.

ШАНОВНІ ПІДПРИЄМЦІ!
Щиро вітаю вас з професійним святом – Днем
підприємця України. У цей день слова вдячності
адресуються енергійним та ініціативним людям,
що зуміли організувати свою справу, втілити в
життя нові ідеї та проекти, які своєю невтомною
працею активно сприяють розвитку нашого міста
та держави загалом.
Приватне підприємництво є важливим чинником економічного розвитку держави та зростання
добробуту її громадян. Без приватного бізнесу
неможливо уявити металургію і будівництво, торгівлю та побутове обслуговування, транспорт і
зв'язок, інші галузі економіки.
Тож дозвольте у цей святковий день побажати всім вам невичерпної енергії, натхнення і здійснення задумів, мудрості в справах та процвітання
бізнесу, стабільності, добра й благополуччя вам і
вашим родинам!
З повагою, міський голова
Анатолій ШУМКО.

Тож і в Снятині цього дня жителі міста та району на
чолі з представниками районної та міської влади прийшли до пам’ятного знаку Борцям за волю та незалежність України, щоб належно віддати шану всім тим, хто
На роботу в КП
«Покуття-Комунальник»
потрібен майстер по
озелененню, працівник
льодового майданчика
та різноробочі. За
довідками звертатись
за телефоном:
(03476) 2-14-14

В с-щі Заболотів
по вул. Січових
Стрільців, 17
продається
будинок 10 тис$.
Т. 0988840885
Продається
господарство
у м. Снятин.
Звертатись за
номером 0508520223
або 0977718388

Ольга СЛОБОДЯН
Відео дивіться на YouTube каналі
«Снятинська вежа»

ОГОЛОШЕННЯ!
Герої Небесної Сотні – загиблі Герої Революції Гідності в Україні взимку 2013 –
2014 років. Вони пожертвували найдорожчим – своїм життям, щоб змінити хід новітньої історії України та дати їй шанс на світле майбутнє! Перед нами стоїть завдання
– збереження пам’яті про Героїв Небесної Сотні, адже допоки ми пам’ятаємо, допоки вони живуть.
У центральній частині Снятина розпочинається будівництво пам’ятника Героям
Небесної Сотні, яке має завершитись у жовтні цього року.
Виконавчий комітет Снятинської міської ради запрошує підприємства, організації, підприємців, установи,
всіх небайдужих жителів міста та району долучитись до
будівництва пам’ятника Героям Небесної Сотні переказавши кошти на рахунок в УДКСУ у Снятинському районі
31558386246313 МФО 836014 Код 37953316.
Обов’язково вказувати призначення платежу: код
25020200 для будівництва пам’ятника «Героям Небесної
Сотні».
Хай живе у віках людська пам’ять та слава загиблим
Героям Небесної Сотні!
Оргкомітет Снятинської міської ради по
спорудженню пам’ятника «Героям Небесної Сотні».
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Про будівництво пам’ятника Героям
Небесної Сотні, контроль на сміттєзвалищі
та про безпеку дорожнього руху

Про ці та інші важливі теми із життєдіяльності міста Снятин говорилось 29
серпня під час чергового двадцять третього спільного засідання виконавчого
комітету міської ради та громадської ради
«Радник». Перед початком засідання всі
присутні вшанували хвилиною мовчання
загиблих учасників Антитерористичної
операції на сході України. Також міський
голова Анатолій Шумко здійснив дзвінок
у місто-партнер Красногорівка Донецької
області, яке знаходиться на лінії розмежування, та поцікавився станом справ у
місті та готовність шкіл до навчального
року. У ході розмови представником міста Красногорівка було зазначено, що на
даний час у місті, як і говорилось, перед
початком навчального року наступило
затишшя. Та висловив надію, що бойові
дії не відновлюватимуться. На завершення розмови Анатолій Богданович побажав усім щасливого мирного неба.
Під час засідання МВК було висловлено подяку за активну життєву позицію
й участь у життєдіяльності міста та довіру
члену виконавчого комітету Мирославу
Луцаку та призначено його головою гро-

мадської ради.
Далі заступники міського голови Віктор Кушик та Василь
Анатійчук проінформували
присутніх про
будівництво
пам’ятника Героям Небесної
Сотні та план
виконання програм на 20162020 роки.
Говорилось
про рекультивацію міського
сміттєзвалища, належний контроль за
виконанням робіт та встановлення камер
відеоспостереження. У ході розмови розглядалось питання-звернення жителів
прилеглої території про популяцію тарганів та інших жуків і комах на сміттєзвалищі. Про можливу їх ліквідацію поінформував Роман Столиця.
Також міський голова зазначив, що
до храмового свята Чуда Архистратига
Михаїла, повинно завершитись облаштування тротуарів поблизу усіх церков
Снятина.
Членів виконавчого комітету та громадської ради «Радник» цікавили питання безпечності руху на головній дорозі
міста, зокрема на підйомі (поблизу швейної) та стоянка транспортних засобів на
тротуарах та поблизу пішохідних переходів, які ускладнюють рух пішоходів та
створюють небезпеку при переході проїжджої частини. За допомогою у вирішенні цього питання вирішили звернутись до
працівників Снятинського відділення поліції, які повинні забезпечити безпечність
руху як транспортних засобів так і пішоходів, особливо у перші дні початку на-

вчального року.
Не менш проблематичними питаннями було питання про безпечність архітектурної пам’ятки місцевого значення
приміщення Укрпошти (по вул. Лотоцького), яке знаходиться в аварійному стані.
Нещодавно, під час сильних вітрів було
пошкоджено покрівлю даху, яку так і не
замінили, тож під час дощів вода потра-

пляє в приміщення, що призводить до
поступової руйнації. На численні запити
міської ради до власників «Укрпошти»
не було належного реагування. Залишається лише сподіватись, що будівля не
принесе лиха нашим жителям. До теми
архітектурної пам’ятки міста член громадської ради Роман Довганюк розповів
цікаву історію про будівництво споруди
та її власника.
Питання ремонту даху та водостічної
системи на будівлі Клубу та бібліотеки в
Микулинцях підняла Руслана Кірєєва, зазначивши, що даним будівлям необхідне
фарбування даху, а також заміна водостічної системи. Вивченням даних про-
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блем займатимуться заступники міського
голови.
Далі було розглянуто питання порядку денного та прийнято по них відповідні
рішення.
На завершення засідання всі присутні вирушили до будівництва пам’ятника
Героям Небесної сотні, щоб детальніше
ознайомитись із ходом виконання робіт
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та планами, щодо завершення будівни-В
цтва. Анатолій Шумко висловив надію,о
що уже в жовтні цього року буде відкри-ч
то та освячено пам’ятник. Представни-п
ки виконавчого комітету та громадськоїс
ради висловили зауваження та пропози-в
ції щодо будівництва та запропонувалие
свою допомогу.
Під час двадцять третього спільно-с
го засідання виконавчого комітету так
громадської ради було обговорено рядр
важливих питань, які, сподіваємось, най-м
ближчим часом будуть вирішені.
т
Ольга СЛОБОДЯН

«ДО РОБОТИ ПОТРІБНО ВІДНОСИТИСЬ З ЛЮБОВ’Ю»
В переддень професійного свята
– Дня підприємця України – журналіст
«Снятинської вежі» побував у приватного підприємця Ігоря Сандуляка
в «Автоцентрі «КАРСАН» та поспілкувався про переваги та проблеми сучасного бізнесу.

технічного стану транспортного засобу).
Процес акредитації триває від шести до
восьми місяців, тож наразі вирішуємо це
питання. Окрім того, що ми займаємось
транспортними засобами, також виготовляємо та встановлюємо металічні конструкції, тобто виготовляємо піднавіси

– Коли Ви стали приватним підприємцем? Що вплинуло на ваше рішення працювати на себе?
– Я є приватним підприємцем з 1992
року. У 2005 році почав займатись обслуговуванням та продажом автомобілів,
створивши Автоцентр «КАРСАН». Тут
ми займаємось комісійною торгівлею не
тільки автомобілів, але й сільськогосподарської техніки. Зараз ми єдині в районі хто має дозвіл реалізації транспортних засобів. Також мали дозвіл та були
атестовані для проведення технічного
огляду транспортного засобу. На даний
час у нас закінчилась атестація, а зараз
потрібно уже проводити акредитацію,
яку робить тільки НАО при Кабінеті Міністрів (агенція, яка атестує суб’єкти господарювання для проведення перевірки

для людей, обладнання для рекламних
щитів, пономерну ідентифікацію вулиць
та ін. Готуємось до відкриття магазину з
реалізації металевих конструкцій, блях
та металу. Звичайно, що самому важко
впоратись тому велику допомогу надає
моя дружина, яка є моєю надійною підтримкою та опорою. А стати на шлях підприємця змусило саме життя, прагнення
до самовдосконалення та особистого
розвитку.
– Скажіть, на Ваш погляд, чи легко почати займатися бізнесом сьогодні?
– На сьогоднішній день стати підприємцем не просто, адже кожна галузь
підприємницької діяльності досить розвинута і тому новачкам важко потрапити
та втриматись у цьому середовищі. Але

якщо людина цілеспрямована, має свої
оригінальні ідеї, весь час працює над
собою, вдосконалюється та прагне досягти своєї мети, то, звичайно ж, на таку
людину чекає успіх. Немає не прибуткового бізнесу. Будь-який бізнес дає свій
позитивний результат, якщо відноситися
до своєї роботи з любов’ю, турботою та розумінням. І, звичайно ж, потрібно, щоб працівники
були відповідальними та порядними.
– Чи був у вас момент,
коли хотілося все кинути і
припинити займатися бізнесом?
– У житті склалось так, що
свій бізнес я розпочинав з нуля
тричі. Особливо невдачі відчуваються із стрибком курсу валюти, зокрема долара. Після таких
«стрибків» цін, коли ти залишаєшся у мінусі, виникає бажання
залишити підприємницьку діяльність. Але розуміючи, що життя
на цьому не закінчується, встаєш і продовжуєш свою справу.
Важливо швидко оговтатись від
невдачі, тому що конкуренти є завжди,
які так і чекають на твої прорахунки, тому
потрібно весь час залишатись на плаву.
– Звідки Ви отримали знання підприємницької діяльності?
– Найкращий вчитель – це життя, а
корективи вносять різні ситуації, які трапляються у процесі становлення та розвитку підприємницької діяльності.
– Для Вас бізнес — це про гроші,
чи про любов до справи?
– Звичайно ж, гроші потрібні кожній
людині, хоча лише б для того, щоб забезпечити свою сім’ю. Але найкраще людина себе почуває, коли робить ту роботу,
яка їй подобається, а разом із тим ще й
одержує за це фінансову нагороду.
– Ми знаємо, що Ви організовували зустріч громадян із виїзним регі-

ональним сервісним центром МВС в
Івано-Франківській області для реєстрації транспортних засобів, заміни посвідчення водія та надання
інших послуг. Який стан справ на
сьогоднішній день?
– Головним сервісним центром МВС
України запроваджено роботу виїзних
мобільних сервісних центрів МВС, які
оснащені сучасним обладнанням та надає громадянам найпопулярніші послуги
сервісних центрів МВС. Нами було зібрано шістнадцять заявок від громадян міста й району, та домовлено про зустріч у
певний день із працівниками сервісного
центру. Але в останній момент мобільний
сервісний центр було перенаправлено
під адмінбудівлю райдержадміністрації.
На мою думку, це було зроблено не коректно з боку влади, а такими справами
повинні займатись ті люди, які знають цю
роботу та живуть нею.
– Що Ви цінуєте в людях найбільше?
– У людях ціную, перш за все, чесність та порядність. На жаль, на сьогоднішній день досить важко знайти порядну людину…
– Що можете побажати людям,
які хочуть зайнятися бізнесом (три
основні поради)?
– Кожна людина, яка розпочинає
свою справу, повинна чітко вирішити чи
насправді хоче займатися. Щоб цей вибір приносив не тільки гроші, але й задоволення від роботи. І остання порада
– це здійснення постійного контролю за
бізнесом.
Напередодні Дня підприємця України
хочу привітати всіх починаючих, малих,
середніх та великих підприємців зі святом та побажати стабільності, порядних партнерів, добросовісних працівників і всім Божого благословення!
Розмову вів Олег СЛОБОДЯН
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ВЕЛОПОДОРОЖ НА СТЕФАНИКОВУ ЗЕМЛЮ
У прагненні зробити життя зручніше
людина винайшла транспортний засіб —
велосипед. Про користь, яку приносить
нашому здоров’ю їзда на велосипеді,
відомо, напевно, кожному. У першу чер-

Школярі не тільки підкорили далекий
шлях, але й дізналися багато цікавого
про нашого земляка, українського поета, майстра експресіоністичної новели,
громадського діяча та політика Васи-

гу, пересуваючись на двоколісному, ми
тонізуємо м'язи тіла і підвищуємо енергію. Велосипедні прогулянки допоможуть
вилікувати біль у суглобах. Дуже корисно
користуватися велосипедом для профілактики серцево-судинних захворювань.
Велоспорт покращує циркуляцію крові в
організмі, тим самим запобігаючи «засмічення» артерій. Любителі їзди на велосипеді практично не страждають від стресів. Справа в тому, що такий активний
відпочинок має значний розслаблюючий
ефект завдяки циклічності руху.
Саме тому, учні 7 класу НВК «Снятинська ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей» у супроводі батьків і класного керівника з метою популяризації здорового способу життя серед
молоді здійснили велопробіг за маршрутом Снятин – Русів – Снятин.

ля Стефаника, послухавши змістовну
екскурсію, яку охоче провели для нас
працівники літературно-меморіального
музею, що знаходиться в рідному селі
письменника.
Для багатьох перший досвід велотуризму став справжнім відкриттям, адже
таким чином можна не просто стежити за
власним здоров’ям, але й весело та цікаво проводити час.
Незважаючи на те, що даний маршрут є досить нелегким для дітей цього
віку, і погодні умови були не надто сприятливими (на зворотному шляху нас намочив дощик), відпочинок учням дуже
сподобався. Адже ми навчилися долати
будь-які перешкоди заради досягнення
поставленої мети.
Людмила САВЧУК

Відкриття пам’ятника Тарасу
Шевченку в НовоселицІ
27 серпня у рамках святкування Дня
села Новоселиця відбулось урочисте відкриття та освячення пам’ятника великому українському поету Тарасу Григоровичу Шевченку.
Сьогодні, коли Україна духовно відроджується та бореться за утвердження
своєї територіальної цілісності, Тарас
Шевченко сприймається як уособлення сили й енергії нашого народу, а його
спроможність до боротьби й утвердження є дороговказом. Як звучало 27 серпня
на урочистостях у с. Новоселиця з нагоди відкриття пам’ятника великому Кобзареві, багато що змінилося за часів Шевченка, але на змінилися душі українські,
вони, як і 200 років тому назад прагнуть
волі, правди та справедливості. Немає

Відлуння подій

Нагорода для героя
Урочистості з нагоди Дня Незалежності в Іллінцях розпочалися біля Будинку культури. Тут відбулося освячення
пам’ятника Тарасу Шевченку. Відтепер у
центрі села, замість невеликого погруддя, красуватиметься Кобзар на повен

У Борщеві, серед традиційних вітаньвіншувань, на День Незалежності був
особливий момент.
«Снятинська вежа» в одному з попередніх номерів писала про сміливого
юнака, який врятував людське життя.
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в світі такого поета, якому його вдячний народ поставив стільки пам’ятників.
Один із них з’явився і на Снятинщині, як
вияв шани та поваги до Кобзаря. Автором пам’ятника став молодий скульптор
Роман Рабик зі Снятина (на фото).
Варто відзначити, що Снятинщина
гідно пошановує пам’ять Пророка нації. Наш район є свого роду унікальним,
адже має найбільшу кількість пам’ятників
Кобзарю – 38! Також Снятинщина дала
Україні та світові безліч відомих митців
та громадських діячів. Зокрема, наш
край прославляють шість лауреатів На-

ціональної премії України імені Тараса
Шевченка. Один із них є уродженцем
славного села Новоселиця, де урочисто
відкрили пам’ятник Кобзарю. В освяченні
пам’ятника взяли участь місцеві священослужителі на чолі із деканом Снятинським УПЦ КП Михайлом Марусяком.
Одним із ініціаторів спорудження
пам’ятника в селі є депутат районної
ради Іван Марусяк. Під час свого виступу він висловив слова вдячності громаді села за активну участь у спорудженні
пам’ятника, а також за фінансову допомогу депутатам обласної ради Богдану
Тимофійчуку та Дмитру Грицюку, депутатам районної ради Миколі Мельничуку й
Миколі Гуньку.
Далі з вітальними словами новоселицькій громаді виступив
сільський голова Василь
Жмендак, зазначивши, що
ця подія є визначною в історії
їхньої Новоселиці та привітав
усіх з річницею села.
На урочистості, з нагоди
відкриття пам’ятника, у Новоселицю завітали народний
депутат України Юрій Соловей, голова Народного Руху
України Віктор Кривенко, лауреати Національної премії
України імені Тараса Шевченка, уродженець с. Новоселиця, фотомитець Василь
Пилип’юк та письменник Степан Пушик. Також з вітальним
словом виступили заступник
голови райдержадміністрації
з гуманітарних питань Ігор
Гуцуляк та заступник голови
районної ради Петро Маліборський.
З шаною і любов’ю всі
присутні поклали квіти до
пам’ятника Великому Кобзареві – Тарасу Григоровичу
Шевченку. Далі на всіх присутніх чекав святковий концерт за участі викладачів та
учнів Джурівської дитячої
школи мистецтв.
Минатимуть роки, спливатимуть віки,
а великий співець свободи рідної неньки-України залишатиметься у пам’яті нащадків.
Бо є й буде Україна, і народ український житиме, як заповідав нам Шевченко, «…в сім’ї великій, в сім’ї вольній, новій» під ясним мирним небом.
На урочистостях побував
Олег СЛОБОДЯН
Відео дивіться на You Tube
каналі «Снятинська вежа»

ЗАВЕРШИВСЯ КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
АМБУЛАТОРІЇ ЗПСМ С. РУСІВ

зріст. Фінансово долучилися до важливої
справи окрім почесного мешканця Іллінців (на жаль вже покійного Івана Стефанціва) сільський голова Михайло Баглай,
депутат обласної ради Орися Книшук.
Орися Володимиріва, Михайло Володимирович та районний депутат Дмитро
Ткачук вітали іллінчан з величним національним святом, бажали добробуту
всіляких гараздів та мирного неба над
головою. Після освячення постаменту
отцем Мирославом, художній керівник
Іллінецького БК Світлана Качуляк разом
з місцевими аматорами подарували публіці низку патріотичнх пісень. Опісля, усі
на чолі з Михайлом Баглаєм, який окрім
війта Іллінців, є головою асоціації сільських голів Снятинщини вирушили до Заболотова на головні святкування.

Юнак з Борщева Павло Прокоп’юк побачив на Пруті утопаючу юнку, яка кликала
на допомогу. Хлопець, не вагаючись, кинувся рятувати дівчинку, надав їй першу
медичну допомогу. 24 серпня народного
героя Борщева вітала уся публіка, яка
зібралася того дня на урочистості. Депутат обласної ради Орися Книшук та сільський голова Ігор Розвадовський бажали
молодому відчайдуху удачі та вдало реалізувати себе у житті. Голова сільради
подарував хлопцеві від імені громади
спортивний велосипед. Опісля, численні
глядачі насолоджувались художніми виступами місцевих школярів, хору та аматорського колективу «Дзюба».
Підготував Сергій ГРУДОВИЙ

Завершився капітальний ремонт амбулаторії ЗПСМ с. Русів, який тривав майже два місяці. За цей час дах перекрили
металочерепицею, замінили на металопластикові всі вікна і двері, здійснили поточний ремонт у всіх кабінетах. Крім того,
в медзакладі з’явилося централізоване
опалення. Для цього придбали твердопаливний котел, нові панельні радіатори
та баки-акумулятори.
З цієї нагоди 20 серпня 2017 року в
приміщенні амбулаторії відбулися урочисті заходи.
Обряд освячення закладу провів
отець Дмитро Джус. Далі виступив депутат обласної ради Микола Дроняк, який
був головним ініціатором проведення
ремонту медичної установи і підготував
відповідний депутатський запит до ІваноФранківської обласної ради.
«Медичні заклади на селі перебувають у вкрай занедбаному стані, – розповідає Микола Дроняк. – На їх обслуговування і ремонт у держави постійно
не вистачає коштів. Якщо інколи і виділяють, то дуже незначні суми, за які кардинально оновити чи відремонтувати
приміщення неможливо. Вважаю, що бюджетні кошти потрібно економити, а це
означає, що роботи потрібно проводити
якісно і комплексно. За такого підходу ми

не будемо повертатися до одних і тих самих об’єктів і вирішувати щороку одні і ті
ж проблеми».
З вітальним словом до присутніх
звернулися сільський голова с. Русів
Стефаник Олексій Миколайович, депутат
Снятинської районної ради Зубрин Юрій
Михайлович, медичний персонал закладу, які теж приклали чимало зусиль для
приведення амбулаторії до належного
вигляду.
«Від імені адміністрації Снятинського Центру ПМСД хочу подякувати всім
причетним до цієї події. Окрема подяка
депутатові обласної ради Миколі Дроняку, «на рахунку» якого, окрім капітального ремонту амбулаторії ЗПСМ с. Русів,
лише в цьому році здійснено ремонтні
та оздоблювальні роботи в амбулаторії
ЗПСМ с. Стецева та проведено безкоштовні медичні огляди жителів Снятинщини спеціалістами обласних медичних
закладів. У найближчих планах депутата
– модернізація ФАПів с. Будилів та с. Потічок» – підсумував заступник головного
лікаря Снятинського районного Центру
ПМСД з медичного обслуговування населення Федусів Андрій Ярославович.
За матеріалами Снятинського
районного Центру ПМСД
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МІЖРАЙОННИЙ ШАХОВИЙ ТУРНІР У СНЯТИНІ

Останніми роками все більшої популярності
набирає гра в шахи, яка відома ще з сивої давнини і прийшла до нас з Індії. Ця гра поєднує в
собі елементи мистецтва, уяви, науки та спорту. Шахи сприяють розвитку концентрації уваги,

вміння долати труднощі та планувати власні дії,
логічно мислити. Тож і снятинці бережно ставляться до інтелектуальної гри в шахи та проводять різноманітні турніри.
У неділю, 27 серпня, у приміщенні Снятинського районного Будинку культури відбулись

міжрайонні змагання з шахів в якому взяли
участь досвідчені любителі настільної гри. Протягом декількох годин тривали змагання на
визначення переможців. Цього разу фортуна
посміхнулась активному учаснику різноманітних шахових турнірів
Юрію Кузику, який
здобув впевнену перемогу. Почесне друге місце дісталось
Ярославу
Ткачуку,
а бронзу здобув Роман Мішталь. Також
було визначено наймолодшого учасника
турніру, яким став
Павло Кохан та найстарший учасник –
Михайло
Вороний.
На змагання завітав
заступник
міського
голови Василь Анатійчук, який привітав призерів із перемогою та
побажав подальшої активної участі у шахових
турнірах. Всі призери були нагородженні грамотами Снятинської міської ради.
Власна інформація

Фінальні змагання на «Краще
спортивне село – 2017 року»
27 серпня в м.Снятин на стадіоні «Колос» та
спортивному комплексі було проведено фінальну частину спортакіади «Здоровя» в номінації
«Краще спортивне село 2017 року» присвячені
дню Незалежності України та дню фізкультурника. Вісім команд-переможців зональних та
півфінальних змагань, які проводились на протязі року, з’їхалися щоби виявити найсильнішу
команду району. Змагання проводилися згідно
діючих правил з 9-ти видів спорту. Розпочалися
змагання з урочистого відкриття. Капітани команд КФК
сіл Залуччя, Потічка, Ганьківців, Новоселиці, Прутівки,
Видинова, Іллінців та смт.
Заболотова підняли прапор
змагань під гімн України. Привітали учасників заступник
голови районної ради Петро
Маліборський, голова обласної організації ВФСТ «Колос»
Михайло Вінтоняк та голова
районної організації товариства «Колос» Михпайло Чиборак. Результати змагань по
видам спорту: волейбол – І
місце Залуччя, ІІ місце Заболотів, ІІІ місце Новоселиця.
Гирьовий спорт – Залуччя, прутівка, Іллінці.
Армрестлінг – прутівка, Залуччя, Заболотів.
Н/теніс – Іллінці, Залуччя, Прутівка. Підтягування на перекладині – Залуччя, Заболотів,
Іллінці. Стрільба – Залуччя, Прутівка, Видинів.
Шахи – Залуччя, Іллінці, Заболотів. Шашки –
Залуччя, Заболотів, Новоселиця. Перетягування каната – Новоселиця, Залуччя, Заболотів.
Команди-переможці та призери нагороджені
грамотами та кубками відповідних ступенів.
Кращі спортсмени по видах спорту, волейбол:
розігруючий – Володимир Негрич
(Заболотів), нападник – Василь Кундрук (Новоселиця), кращий гравець – Пе-

тро Кузенко(Залуччя).Гирьовий спорт: Іван
Маценко(Прутівка) у в/к до 78кг., Володимир Сандуляк(Іллінці) у в/к + 78кг. Настільний теніс: Олег Куравський(Іллінці) та
Наталія Ігнатюк(Залуччя). Армрестлінг: Дмитро Капанюк(Залуччя) у в/к до 80кг., Петро
Волощук(Прутівка) у в/к +80кг. Підтягування на перекладині: Юрій Оробець(Залуччя).
Стрільба: Ігор Нагорняк(Залуччя). Шахи:
Богдан
Гриник(Заболотів)
та
Любомира

Левко(Іллінці). Шашки: Іван Лазарук та Майя
Романюк(Залуччя). Кращі гравці та переможці з
перетягування канату, учасники-призери по видах сорту нагороджені грамотами, пам”ятними
медалями та цінними призами від спонсорів
змагань «ПП Прометей» Орисі Книшук та ПП
Івана Карп’юка. У загально-командному заліку
перемогла команда КФК села Залуччя, яка буде
захищати честь району на обласних змаганнях в м.Долина 16-17 вересня. Другими стали
спортсмени КФК смт.Заболотів, третіми – КФК
с.Новоселиця. Всі учасники і команди нагороджені грамотами та кубками.

Традиції зберігаються
28 серпня в с.Залуччя-Долішнє на стадіоні
«Кортюхи» проводилися змагання з міні-футболу серед ветеранів, присвячені дню Незалежності України та дню фізкультурника. На
міжобласний турнір прибули команди: Княже,
Устя, Завалля, Кобаки, Вашківці, Заболотів та
дві команди господарів змагань. Спортсменів
привітали сільський голова Петро Кіцул, заступник голови районної ради Петро Маліборський,
депутат районної ради, спонсор турніру Микола Гунько. Під державний Гімн капітани команд
підняли прапор змагань і турнір стартував. Команди були поділені на дві підгрупи по чотири
команди. Результати змагань. перша підгрупа:
Залуччя-ІІ – 1м., Заболотів – 2м., Кобаки – 3м.,
Вашківці – 4м., друга підгрупа: Устя – 1м., Княже
– 2м., Залуччя-І – 3м., Завалля – 4м. Фінали: за
3 – 4 місця Княже – Заболотів 1:0, за 1 – 2 місця
Залуччя-ІІ – Устя 1:0. Переможці змагань команда села Залуччя-ІІ нагороджена перехідним
кубком та грошовою премією 4 тис.грн. Гравці

нагороджені грамотами. Команди-фіналісти та
призери нагороджені кубками і грошовими преміями по 2 тис.грн. для розвитку спорту на селі.
Гравців відзначено грамотами. Визначені були
і кращі спортсмени в номінаціях: воротар – Петро Боднарук с.Устя, нападник – Василь Фербей с.Княже, бомбардир – Володимир Оробець
с.Залуччя-ІІ, кращий гравець – Василь Тофан
с.Залуччя-ІІ. Всі гравці відзначені пам’ятними
медалами та грамотами. Також були вручені подяки за підтримку розвитку села: Миколі Гунько – депутату районної ради, Дмитру Грицюку
– депутату обласної ради, учаснику змагань,
жителям вулиць Новонарізна та Баронська – за
організацію даного спортивного свята. Нагороди вручив сільський голова Петро Кіцул. Також
жителів цих вулиць відзначив Дмитро Грицюк
премією в 3 тис.грн. як і команди фіналісти.
Дмитро Пошиван
Фахівець зі спорту РО ВФСТ «Колос»
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Випадковість чи провокація?

У День Незалежності України в с. Устя горіла символічна могила
«Борцям за волю та незалежність України». Напередодні свята на
згаданій могилі було скошено траву, яка підсохла та мала б піти на
заготівлю. Але в обід, близько першої години, трава почала палати.
Швидше за все це був підпал. Окрім скошеної трави загорілися і зелені
кущі самшиту. Неабияк здивувала байдужість місцевих жителів. єдиним хто прибув на місце пригоди був сільський голова Іван Рожко, який
викликав пожежників та правоохоронні органи. За декілька хвилин пожежники ліквідували вогонь. На щастя загрози життю людей не було.
Була це випадковість чи підпал з’ясовують правоохоронні органи.

Власна інформація
Відеосюжет дивіться на You Tube каналі «Снятинська вежа»

РЯТУВАЛЬНИКИ ЗАСТЕРІГАЮТЬ:

Щорічно восени рятувальникам доводиться стикатися з проблемоюм
підпалів сухого листя, рослинних залишків і сміття. Великої гостротин
ця проблема набула на Снятинщині. Мешканці району продовжуютьв
проявляти безпечність при поводженні з вогнем на присадибних ділян-А
ках, дачах, а також під час відпочинку в лісопаркових зонах.
Безвідповідальна поведінка несе загрозу виникнення пожеж. Частот
випадки неконтрольованого горіння виникають неподалік лісових ма-ч
сивів, поблизу жилих будівель і, навіть, АЗС. Громадяни не усвідомлю-і
ють, що невинне, на перший погляд, спалювання може призвести доц
великих пожеж та несе загрозу займанню житлових будинків, госпо-н
д
дарських будівель, загибелі людей, свійських та диких тварин.
Вогонь, який швидко розповсюджується в суху погоду може пе-С
рекидатись на зелені насадження та прийняти загрозливих розмірів,о
переходячи в лісові пожежі та торф’яні, у тих районах, де є покладив
торфу. Якщо горить суха рослинність на полях, через які проходятьп
високовольтні лінії електропередач, постає нова загроза: дим і вогоньс
являються напівпровідниками і за відповідних умов здатні стати при-в
чиною закорочення ЛЕП, що несе за собою руйнівні наслідки для про-с
мисловості, цілих населених пунктів, регіонів. Дим від вогнищ, особливо в туманні дні може утворювати смог і на довго зависати у повітрі. Вс
цьому випадку по погіршується видимість на дорогах, що призводитьК
к
до збільшення частоти ДТП, аварій.
Вогняна стихія не лише поглинає все живе на своєму шляху. Шкодау
від спалювання сухої трави, листя та інших рослинних залишків різно-і
стороння, адже має багато негативних наслідків. На превеликий жаль,ф
з
люди рідко надають цьому ваги.
При згорянні однієї тони рослинних залишків у повітря вивільня-р
ється близько 9 кг мікрочастинок диму. До їх складу входять пил, окиси азоту, угарний газ, важкі метали і низка канцерогенних сполук. Ву
тліючому без доступу кисню листі й траві виділяється бензопрен, щод
здатен викликати у людини ракові захворювання. Окрім того, з димома
у повітря вивільняються діоксини – одні з найотруйніших для людини
речовин.
Додаткова проблема полягає в тому, що з листям, як правило, горить і безліч різноманітного сміття (особливо пластмасові та поліетиленові вироби), що суттєво посилює забруднення атмосфери. Саме
вони, як правило, стають причиною подразнення в горлі та кашлю.
Щільний чорний дим від тління пластикового сміття містить канцеро-н
генні поліциклічні вуглеводні, що особливо небезпечні тим, хто страж-к
дає на бронхіти, бронхіальну астму, риніти чи тонзилліти. До вогнищав
нерідко потрапляють фанера та дерев’яні речі покриті масляною фар-н
г
бою, що містять свинець.
Окрім безпосередньої загрози людському здоров’ю, спалюванням
листя і сухої трави завдає шкоду природі. В сухому листі й траві зго-В
рають ряд зимуючих корисних комах, на приклад, сонечка. Їх здобич
– попелиці, лишаються зимувати на стадії яйця на гілках. Спалюючи
листя й траву восени люди створюють умови для розвитку попелиць
навесні. Спалювання листя й трави призводить до руйнації верхнього
ґрунтово-рослинного покриву, адже безпосередньо вигорають рослинні залишки, гинуть ґрунтоутворюючі мікроорганізми. За нормальних
умов, коли листя перегниває, необхідні для розвитку рослин речовини
повертаються у ґрунт. При згорянні ж утворюється зола (у кращому випадку). Не зважаючи на загальноприйняту думку, зола – дуже погане
добриво і, таким чином, спалювання листя щороку призводить до все
більшого збіднення ґрунту.
На природних луках, відкритих ділянках і газонах вогонь знищує
насіння і коріння трав’янистих рослин, пошкоджує нижні частини дерев
і кущів та верхні частини їх коріння. У лісогосподарських регіонах – це
повне знищення лісу, яке супроводжується значними матеріальними
втратами.
Спалюючи рослинні залишки, більшість громадян не усвідомлюють, що чинять протизаконно. За випалювання сухої рослинності Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачено відповідальність:
Стаття 77-1. Самовільне випалювання рослинності або її залишків.
Випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, рослинності або її залишків
та опалого листя тягнуть за собою накладення штрафу на громадян
від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 340 грн.) і на посадових осіб – від п’ятдесяти до сімде-с
сяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1190З
н
грн.).
Стаття 77. Порушення вимог пожежної безпеки в лісах,к
парках,скверах, прибудинкових територіях – тягне за собою накла-1
дення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуванихг
мінімумів доходів громадян (від 17 до 51 грн.) і на посадових осіб – відн
трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від
л
51 до 170 грн.).
Громадяни, дотримуйтесь правил пожежної безпеки, відмовтесьл
від спалювання сміття й рослинних залишків! Якщо ви бачите, як іншіс
палять листя та траву – поясніть, будь-ласка, чому це не слід робити,н
скоріш за все вони несвідомі цього! Кожен із нас має законне правон
боротися із підпалами, відстоюючи своє конституційне право на до-п
о
вкілля, безпечне для життя і здоров’я!
Б
Снятинський РВ УДСНСр

Народний часопис
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ПЕЙЗАЖІ СЕРГІЯ ГНАТЧУКА
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В залах художньо-меморіального
юмузею Василя Касіяна, відкрито персональну виставку молодого художника,
ьвикладача Косівського училища Сергія
Андрійовича Гнатчука.
Сергій Гнатчук – наш земляк, покутянин народився 1976 року в мальовничому селі Підвисока в родині сільських
інтелігентів. Батьки вчителі. Батько працював художником, вчителем малювання та історії в місцевій школі, пізніше неодноразово обирався сільським головою.
Сім’я в селі порядна, авторитетна, патріотична. Змалку вдома малому Сергійкові прищепили любов до малювання, до
ьпрекрасного. Будучи учнем Підвисоцької
середньої школи брав активну участь у
випуску шкільних газет, учнівських виставках та інших шкільних заходах.
Після школи вирішив присвятити
себе мистецтву. 1991–1996 рр. – студент
ьКосівського училища прикладного та декоративного мистецтва. По закінченню
училища вступає в Івано-Франківський
інститут ім. В. Стефаника на художній
,факультет (1996 – 2000), який успішно
закінчує, а в 2001 році заочно аспірантуру.
І ось уже 15 років працює викладачем
у Косівському училищі прикладного та
декоративного мистецтва при Львівській
макадемії мистецтв.
Талановитий, активний, любить свою

-

Снятинська
роботу, любить молодь, майбутніх митців, яким передає свої знання та уміння.
Приймає активну участь у пленерах, виставках, наукових конференціях та зібраннях. У 2015 році брав участь у виставці викладачів Косівського інституту
прикладного та декоративного мистецтва Львівської НАМ в музеї В. Касіяна,
де було представлено дві його роботи.
Сьогодні, в залах художньо-меморіального музею Василя Касіяна, відкрито персональну виставку молодого
художника, викладача Сергія Андрійовича Гнатчука. На виставці представлено двадцять живописних робіт: пейзажі і
портрети. Роботи виконані на полотні та
картоні олійними та акриловими фарбами. Це такі твори, як «Косів. Осінь біля
підвісної кладки», «Віра», «Тихий ліс»,
«Вечоріє», «Смак літа», «Рідне село»,
«Портрет Володі», «Тепла зима», «Блакить та яблуні», «Село, хатки й червоні
парканці», «Покутський вернісаж», «Вид
на Снятин» та ін.

У переважній більшості роботи відображають нашу прекрасну покутську природу з її забудовами, хащами, річками і
ставками. Художник шукає себе в цьому
цікавому і не простому світі мистецтва.
Живопис Сергія Гнатчука забарвлений тією чи іншою мірою чуттєвості,
мрійливістю. Усі ми родом з дитинства –
звідти росте-розвивається паросток душі
мистця. Зрештою ми бачимо на виставці,
це техніка – лісирування, яка допомагає
звірити всі співвідношення в композиції,

ПРОЩА МИРУ І ЛЮБОВІ ДО СВЯТОЇ ЗАРВАНИЦІ

27-28 серпня вірні Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ та представники інших релігійних конфесій здійснили
велику прощу до Зарваниці, що на Тернопіллі. Паломництво відбулося з благословення правлячого архиєрея Коломийсько-Чернівецької єпархії владики
-Василія (Івасюка).

и

-

З нагоди великого християнського
свята Успення Пресвятої Богородиці до
0Зарваниці прибули десятки тисяч паломників з різних усюд України, а також із закордону. Цьогорічна проща приурочена
100-ій річниці об’явлення Пресвятої Бохгородиці у Фатімі та 125-ій річниці від дня
народження Патріарха Йосифа Сліпого.
Приємно відзначити, що серед паломників дуже велика кількість представляла нашу Снятинщину, майже з кожного
села можна було зустріти одухотворених
,наснажених глибокою вірою людей різного віку. Приємно було бачити радісних
паломників із Попельник та Джурова у
однакових футболках із зображенням
Богородиці. Особливо вражало, що серед прочан переважала молодь у віці

до тридцяти років. Усі учасники паломництва, подолавши кілометри за три дні
важкої і фізично виснажуючої дороги,
щиро молилися до Чудотворної ікони Зарваницької Богородиці за перемогу, мир
і щастя в рідній Україні. Знаково, що паломники Снятинського деканату УГКЦ з
року в рік вирушають до Зарваниці саме
на
світанку
Дня Незалежності.
Несподівана злива із
градом у духовно-сонячній Зарваниці.
Люди продовжували молитися на Хресній
Дорозі,
купатися у цілющому джерелі св. Анни,
йти на колінах
до диво-ікони.
Таке
сильно
вражає, особливо,
коли
бачиш і відчуваєш
таку
СИЛУ
ВІРИ
на власні очі.
Дякую долі і Господу за можливість приєднатися до священної Успенської прощі
до Матері Божої у святій Зарваниці. Град
і злива - природнє явище, чи, якесь попередження з небес?! Люди, станьмо добрішими, схаменімось у злі і фальші...
Архиєрейська Свята Літургія, нічний
похід зі свічками до чудотворного місця у
Зарваниці запам’ятаються на все життя.
Як і молебень до Богородиці на великій
площі біля красивого Собору та панахида за героїв, які віддали життя за Україну.
А ще Хресна дорога та духовний концерт
на Співочому полі у світлій Зарваниці, до
якої треба прийти пішки чи приїхати і наступного року.
Тетяна ВОВК

закріплює образний та емоційний нерв
її – все те, що несе художник у душі, у
внутрішньому психофізичному стані
крізь весь період роботи. Бо збереження свіжих почуттів, живої емоції мистець

водночас утвердження у роботах засад
української національної культури.
На відкриття персональної виставки
завітали поціновувачі вічного мистецтва
директор Косівського училища Роман

вважає головним завданням, задля якого
існує все ремесло художника.
Безумовно Сергій Андрійович обдарований мистець. Маючи мистецьку і духовну культуру художник продовжує її у
творчих пошуках, ідучи новими
стежками
образотворчого мистецтва.
Тв о р чість Сергія
Гнатчука, а
саме серії
пейзажів,
яскраво демонструють
увагу автора до власної манери, інспірована кращими зразками актуальних мистецьких
практик, звернення до побудови психологічних та економічних композицій і

Стеф’юк, мистецтвознавець, викладач
Марія Іванчук, радник голови районної
ради Тетяна Вовк заслужений художник
України Ярослав Заяць, лауреат премії
імені Ярослава Лукавецького, художникграфік Дмитро Лазаренко, заслужений
працівник культури Іван Мисюк, художник
Ярослав Семелюк та інші. Музичні композиції митцю дарували Назарій Томаш
та Анастасія Зварич. На завершення зустрічі батьки п. Сергія – Андрій Федорович та Ганна Василівна подякували усім
присутнім за високе поцінування творчості сина та поділилися спогадами про
дитячі роки художника, його захоплення
мистецтвом.
Тож приходьте на виставку робіт художника Сергія Гнатчука і Ви будете приємно вражені від прекрасного.
Ярослав СЕМЕЛЮК,
науковий працівник музею
Василя Касіяна, художник.
Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»

ЗУСТРІЧ З ЮНІСТЮ

19 серпня на свято преображення Господнього зустрілись через 40 років випускники Снятинської ЗОШ імені Василя Стефаника 1977 року випуску. Юність повернулася і в свідомість і в серця наші. Переповнені радістю ми пригадали ті далекі роки,
вшанували пам’ять про тих, хто вже не з нами відвідавши їх могилки, переглянулися
старі фотографії та й просто щиро пораділи і подякували Богу за те, що дозволив нам
зустрітися разом.
Хоч скроні посріблились, душа молода і сповнена мрій та сподівань. Ми пообіцяли
один одному, що через п’ять років неодмінно зустрінемось знов…

«ГАЗЕТИ, ЯКІ ЧИТАЮТЬ УКРАЇНЦІ»
В Орелецькій книгозбірні для дорослих читачів було проведено пресдайджест «Газети, які читають українці».
Пані Надія запросила місцеву листоношу
Коврик Галину Дмитрівну, яка розповіла
про періодичні новинки газет та журналів
в районі та області. В бібліотеці налічується більше 10-ти екземплярів газет та
журналів. Перевагу користувачі надають
газетам: «Голос Покуття», «Снятинська
вежа», «Вісник Заболотова», обласній
газеті «Галичина» та «Експрес». Цікавою
для читачів є газета «Добрий господар»,
«Добрий лікар». Діти залюбки читають

газети: «Журавлик», «Пізнайко», «Абетка казок». Корисним для природолюбів
є журнали «Паросток» та «Юний натураліст», для дорослих читачів - «Природа
та суспільство».
На завершення заходу Галина Дмитрівна порекомендувала багато інших
газет і журналів. В бібліотеці діє виставка
періодичних видань «Про все цікаве на
планеті, читай в журналі і газеті», біля
якої було проведено огляд.

Завідуюча книгозбірнею с. Орелець
Харітоник Надія Богданівна
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Міський голова Анатолій
Шумко, депутати міської ради Світлана Варварук та Андрій Калівошко,
гравці ФК «Кулачин» вітають тренера команди Ігоря Гринчака з півстолітнім ювілеєм та бажають ювіляру
міцного здоров’я, футбольної удачі,
терпіння, нових здобутків на футбольному полі. Нехай здійсняться
всі Ваші заповітні мрії, а будь-які
повороти долі завжди відкривають
тільки нові горизонти майбутніх перспектив! Щастя Вам, радості, добра і
благополуччя!

«Підзамче», приурочений Дню Незалежності України. Протягом певного часу до
редакції надходили цікаві розповіді, фотографії та малюнки приурочені Снятину,
в яких автори зображували всю велич та
красу рідного міста. У підсумку конкурсу було обрано трьох переможців, чиї
роботи висвітлювались на сторінках нашого часопису. Для переможців конкурсу
було організовано солодкий стіл у кафе
«Підзамче», де ми мали змогу краще познайомитись із конкурсантами, провести
чергове бліц-опитування та нагородити
наших переможців. Тож знайомтеся із
нашими переможцями:
Євгенія Палійчук, випускниця Снятинської гімназії, а зараз уже студентка
першого курсу Прикарпатського національного університету імені Василя
Стефаника. Серед захоплень помітно
вирізняється фотографія та література,
саме тому вирішила взяти участь у конкурсі «Мій Снятин – моя колиска». З дитинства закохана у рідне місто, його особливий шарм та красу. Конкурсні роботи
складались із фотографій та розповідей,
поділені на три цікаві теми: вулиці, архітектура та природа міста.
Анна Леснікова навчається в 7 класі
Снятинської ЗОШ №2. Проживає у чарівному куточку Снятинщини, маленькому
та затишному селі Запруття. Захоплюється малюванням та грою на кларнеті.
Зачарована красою свого рідного села,
яке увібрало в себе усі шати природи.
Особливо подобається різноманітність
дерев та сади в яких полюбляла гратися.
На своєму малюнку Аня хотіла показати
яким місто було раніше, а яким красивим
стало в останні роки.
Поліна Кірєєва, 7 років. Навчається у Снятинській ЗОШ №1 імені Василя
Стефаника. Проживає в м. Снятин понад Прутом. Захоплюється малюванням
і танцями. Також любить подорожувати
в гори, завдяки таким подорожам пізнає
багато цікавого та нового, вивчає назви
гір та милується чарівними краєвидами
Українських Карпат. На своїх малюнках
Поліна зобразила калину й прапор України, як національні символи рідної держави та гордість і символ Снятина – ратушу.

Снятинська

вежа

Адреса редакції: м. Снятин,
вул. Шевченка, 70.
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Підсумки конкурсу «Мій Снятин – моя колиска»

Ось і підійшов до завершення конкурс
«Мій Снятин – моя колиска», організований нашою газетою та за підтримки кафе

Народний часопис

вежа

У КОЖНОГО СВОЯ ДУМКА ТА ВЛАСНЕ
СВІТОСПРИЙНЯТТЯ, АЛЕ ЇХ ОБ’ЄДНУЄ
ЛЮБОВ ДО РІДНОГО МІСТА
Символічними стали лелеки на ратуші,
які асоціюються із родинним затишком і
теплом рідного міста.
Для наших переможців депутат міської ради Валерій Вірченко підготував
декілька запитань для бліц-опитування,
на які дівчата відповідали досить цікаво,
кожна по-своєму та доповнювали одна
одну.
1. Що таке дружба?
Поліна: Дружба – це коли люди стають знайомими і починають спілкуватися.
Анна: Справжнього друга досить
важко знайти, але легко втратити, адже

потрібно бути справжнім, щирим та відкритим.
Євгенія: Дружба – це довіра і взаємодопомога. Справжній друг не покине тебе
в біді, не буде обговорювати тебе за плечима, а скаже все прямо в очі. Він зуміє

таємо сторінку старого року ступаючи у
нове світле майбутнє. Ну, і як більшість
дітей люблю свято останнього дзвоника.
Поліна: Найбільше я люблю свято
святого Миколая. У цей день збираються
всі рідні, але найбільше чекаю коли до
нас спускається святий Миколай і чемним дітям дарує подарунки.
3. Що потрібно робити, щоб бути
здоровим?
Поліна: Потрібно їсти овочі та фрукти, робити зарядку, добре висиплятися,
часто гуляти на свіжому повітрі та подорожувати…
Євгенія: Не зловживати комп’ютерною технікою та телефонами, не «зависати» в Інтернеті, бо цим ми псуємо
собі зір, менше рухаємось, що призводить до різних захворювань.
Анна: Потрібно правильно харчуватися, частіше посміхатись та вести здоровий спосіб життя.
4. Для чого потрібні знання, отримані в школі?
Євгенія: Для здачі зовнішнього незалежного оцінювання та подальшого навчання у ВНЗ.
Анна: Для майбутньої роботи.
Поліна: Щоб вміти читати, писати, а
згодом можна піти на роботу та заробляти гроші.
5. Що таке порядність?
Анна: Порядність – це означає, що
потрібно бути чесним, не робити поганих
справ...
Поліна: Порядність – це коли ти за
щось відповідаєш…
Євгенія: Порядність – це тоді, коли
людина не дозволить сама собі переступити через свої рамки, вона не зможе
зробити щось погане іншим і зможе прийти на допомогу…
Під час цікавої розмови дівчата ласували освіжаючим морозивом, смачним

тебе захистити, не буде заздрити, а буде печивом та фруктами від спонсора нашого конкурсу кафе «Підзамче» та обміз тобою і в радості і в горі…
нювались цікавими думками, своїми пла2. Яке Ваше любиме свято?
Євгенія: Різдво – бо воно є символіч- нами та мріями. На завершення розмови
ним – це народження Спасителя, наро- редактор газети нагородив переможниць
дження нової віри… А ще це родинне те- конкурсу грамотами, а Валерій Вірченко
пле свято, яке асоціюється із затишком, вручив пам’ятні подарунки.
Дякуємо усім за участь у конкурсі
пухнастим снігом за вікном та подарунками. Також люблю Великдень – чарівне «Мій Снятин – моя колиска». Та ми не
весняне свято пробудження природи, кажемо вам «до побачення», ми кажемо – до наступних конкурсів!!!
віри у нове життя…
Анна: Я вважаю, що кожне свято є
досить цікавим та особливим по-своєму. Та
Шановні снятинчани
найбільше мені подота жителі району!
бається мій день нароПовідомляємо, що газету «Снятинська вежа» можна
дження, коли збирається передплатити у вашому поштовому відділенні чи у
вся родина, рідні, друзі. листоноші з будь-якого місяця.
А ще люблю Новий рік,
Передплатний індекс 61703.
коли із новими мріями та
Творімо історію разом
сподіваннями перегор-

Засновник
Снятинська міська рада

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

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

***

Головна причина інфаркту міокарда у чоловіків старше 60 - жінки віком
до 30...

***

Прийдеш, бувало, з роботи, а вона
тобі супчик гаряченький, друге. В такі
моменти розумієш, як тобі дуже пощастило з мікрохвильовкою.

***

- Доктор, я боюся вам зізнатися...
- Не хвилюйтеся, розповідайте.
Нам, психіатрам, можна розповідати
все!
- Добре, лікарю. Мені весь час здається, що на роботі за мною ходять
якісь незнайомі люди...
- Ну що ж, думаю, що ми зможемо
це вилікувати... А ким ви працюєте?
- Екскурсоводом в музеї.

***

- Ізя, ти дивився ранкові новини?
Там був сюжет про те, як судили
багатоженця і таки дали йому три
роки тюрми!
- Шота я не зрозумів: Це шоб покарати чи йому таки дали відпочити?...

***

- Роза Мойсеївна, скільки вам років?
- Треба порахувати. Коли я вийшла
заміж, мені було 20, Семену 40, тобто
я була в 2 рази молодша. Зараз йому
70, значить, мені 35...

***

Жінка зайшла в офіс служби соціального забезпечення, ведучи за собою 15 дітей.
— Ого! – вигукує працівниця. – Це
все ваші?
— Так, вони всі мої, — зітхає схвильована мама, яка чує це питання вже
в сотий раз. Вона каже: — Сідай, Вася.
І діти займають місця.
— Отже, — каже жінка, — мені
потрібно вас зареєструвати. Назвіть,
будь ласка, імена дітей.
— Тут все просто, — відповідає
мама. – Хлопчиків звати Василь, а дівчаток – Василина.
Не вірячи своїм вухам, працівниця
питає:
— Ви серйозно? Вони всі Васі?
— Так, і це дуже полегшує мені
життя. Вранці я кричу їм: «Вася!», і
вони прокидаються. Коли настає час
обіду, я теж кричу: «Вася!», і вони всі
приходять. Коли я роблю зауваження, вони перестають балуватися. Помоєму, це чудова ідея!
Соціальна працівниця не розділила маминого ентузіазму, а лише зморщила лоб і запитала:
— А що, якщо вам потрібно покликати тільки одну дитину, а не всіх відразу?
— Ну, тоді я кличу їх по батькові.

***

У вихідні ввечері на дачі відключили електрику.
Ми курку замаринували у вині - засмажили на мангалі, в золі напекли
картоплі. На печі піцу приготували.
Після вечері запалили багаття, пили
вино, музику включили в машині - танцювали, потім при свічках пісні співали
до світанку...
А якщо б була електрика - поїли б
гречаної каші, посиділи в соцмережах
і години в три спати лягли.
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