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ГЕРОЇ МАЙДАНУ В НАШИХ СЕРЦЯХ

Минуло чотири роки з того часу, коли
Україною прокотилася величезна хвиля
жорстокості української влади по відношенню до миролюбних жителів нашої
країни, які прагнули змін. Змін на краще
майбутнє для себе та наступних поколінь… Криваві події Майдану назавжди
вкарбувалися у нашій пам’яті. Адже героїчний чин тих, хто відстоював наше

майбутнє,
залишив помітний слід
в історії людства,
що докорінно змінив її хід.
Тож
у
ці
пам’ятні лютневі
дні вся Україна в
скорботі. В скорботі й покутський
Снятин, де свято
бережуть пам’ять
тих трагічних днів
й в молитві схиляють голови перед
Героями Небесної
Сотні.
У цей день у
центрі
Снятина
було велелюдно.
Біля
пам’ятника
Героям Небесної
Сотні, який було
відкрито та освячено 21 листопада
в День Гідності та
Свободи минулого року, зібралися
учасники Майдану

УВАГА! ВІДЕОКОНКУРС!
Снятинська міська рада
запрошує жителів міста та району
взяти участь у відеоконкурсі
«Проблеми благоустрою
Снятина»
Мета конкурсу: побачити проблеми благоустрою нашого міста очима
жителів та гостей Снятина, щоб зробити наше покутське містечко красивішим та ошатнішим…
Вимоги конкурсу:
– у своїх відеоматеріалах пропонуємо відзняти порушення благоустрою
міста та тих, хто його порушує (викидання сміття та недопалки від сигарет,
ламання гілок дерев, молодих саджанців, ходіння по клумбах, нищення комунальної власності (дитячі та спортивні майданчики) та ін.);
– відеозйомку можна проводити
смартфонами або будь-якою іншою відеотехнікою;
– участь у конкурсі можуть взяти як
діти шкільного віку так і старші жителі;
– вказати місце та дату відеозйомки.
Матеріали просимо надсилати
на е-пошту snyatyn.vega@gmail.
com або заносити в редакцію газети «Снятинська вежа» (2-й поверх
міської ради)
ПІДСУМКИ КОНКУРСУ
ПРОВОДИТИМУТЬСЯ ЩОМІСЯЦЯ!!!
ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ
ЧЕКАЮТЬ ГРОШОВІ ПРЕМІЇ!!!

Шановні снятинчани
та жителі району!

Повідомляємо, що газету «Снятинська
вежа» можна передплатити у будьякому поштовому відділенні чи у
листоноші нашого району з будь-якого
місяця. Передплатний індекс 61703.
Творімо історію разом!

в Києві та Снятині, волонтери, учасники
АТО, члени Снятинської районної станиці Братство ОУН–УПА, представники
духовенства, районної та міської влади,
працівники державних установ та жителі
міста й району. Розпочали пам’ятне віче
працівники Снятинської районної бібліотеки Іванна Вакалюк, Світлана Стефурак, Ірина Бобер, Оксана Харітоник та
Марія Мороз, які пригадали лютневі події
2014 року. Далі
було відпралено панахиду за
убієнними всечесними отцями
деканом
Снятинським
УПЦ
КП
Михайлом
Марусяком та сотрудником храму
Чуда св. Архистратига Михаїла
УГКЦ Михайлом
Луканюком. Опісля спільної молитви відбулось
покладання квітів
шани та пам’яті
до пам’ятника.
Голова
районної ради Іван
Угрин, який на
той час був керівником районного
штабу спротиву,
щиро подякував
усім, хто не жаліючи ні свого
здоров’я, ні часу
перебували у Києві на Майдані
від початку Євромайдану до його
завершення. Також Іван Михайлович щиро по-

дякував і студентам, які
на чолі зі снятинчанкою
Іриною Вовк, організовували майдан у Снятині.
Зі словами вдячності
виступив голова райдержадміністрації Богдан Свіщовський. А далі
до присутніх звернувся
міський голова Анатолій Шумко, який зачитав
трепетні спогади рідних
та близьких погиблого
студента
Прикарпатського
національного
університету ім. В. Стефаника Романа Гурика.
Спогади про мрії Романа, в яких він прагнув
успішної
сучасної України,
ті мрії, які ми
повинні виконувати зараз,
доводячи, що
Небесна Сотня
загинула недаремно.
Спогадами про події
Майдану поділилися і безпосередні його
учасники,
які
впродовж холодних трьох
місяців
залишалися
вірні
національній ідеї, які не боялися лютих
морозів та свисту куль над головами. А
це – координатор снятинців на Майдані
Василь Соник, громадські активісти Михайло Григорчук, Іван Порайко та голова
спілки ветеранів АТО Василь Жовтяк.
Вразив усіх присутніх емоційною
декламацією вірша про Майдан учень
Зібранівської школи, переможець у номінації «Мистецька надія Прикарпаття»
на обласному конкурсі читців (2017) Максим Неваленний. Далі, у хвилині скорботи, учасники віче схилили свої голови
прослухавши неофіційний гімн Майдану
«Гей, пливе кача…» у виконанні Піккардійської Терції та запалили свічки пам’яті.
Тож, нехай пам’ять про Героїв Небесної Сотні ніколи не зникає. Нехай той вогник свічі завжди жевріє у наших серцях,
нагадуючи про ту мету, за яку загинули і
далі гинуть відважні Герої України. Будьмо гідними синами і дочками своєї неньки-України і пам’ятаймо, що Герої Небесної Сотні спостерігають за нами!
Фоторепортаж Ольги СЛОБОДЯН
Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»

НА РОБОТУ ПОТРІБЕН КВІТНИКАР-ОЗЕЛЕНЮВАЧ!!!
Ми підсвідомо прагнемо до природи: хтось саджає квіти, кущі чи дерева біля будинку, а хтось їм щиро радіє
й дякує добрим людям за працю. Вже
саме ставлення до природи часто виявляє міру доброти й любові у людині,
її витонченість, рівень культури або примітивність.
І кожний мешканець може зробити
багато корисних справ для поліпшення естетичного вигляду наших вулиць,
парку, скверів і прибудинкових територій
міста.
Ось уже протягом року комунальне
підприємство «Покуття-Комунальник»
шукає працівника – квітникаря-озеленювача (майстра по озелененню міста)!
Адже красиві ошатні вулиці, де барвистими кольорами радують прохожих різ-

номанітні квіти, акуратно доглянуті кущі
та дерева, є однією із візитівок міста.
Зважаючи на затребуваність людини на
цій посаді пропонується заробітна плата
від 7 000 гривень.
Предметом праці квітникаря-озеленювача є безпосередньо рослина, чи то

квітка, чи кущ, чи дерево. Квітникар сіє
насіння, ділить кущі, висаджує розсаду
квітів, дерева, поливає, розпушує грунт,
сполює бур'яни, доглядає за рослинами
та збільшує кількість вирощених квітів й
асортимент квітково-декоративних рослин взагалі.
Перша умова роботи в цій сфері –
любов до усього живого, створеного
природою, друге – терпіння й наполегливість. Адже, щоб досягти чаруючої
різнобарвної краси на клумбах, потрібно
докласти максимум зусиль.
Тож, якщо ви закохані у квіти та знаєте як за ними доглядати, запрошуємо до
роботи в КП «Покуття-Комунальник». За
детальнішою інформацією звертайтеся
за телефоном (03476)2-14-14, або за
адресою м. Снятин, вул. 1-го Грудня, 39.

Народний часопис
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У СНЯТИНІ ВШАНУВАЛИ ПАМ’ЯТЬ УЧАСНИКІВ
БОЙОВИХ ДІЙ НА ТЕРИТОРІЇ ІНШИХ ДЕРЖАВ

15 лютого минуло 29 років з того часу,
коли Радянський Союз вивів свої війська
з Афганістану. Через горнило радянсько-афганської війни пройшло більше
160 000 українців. З них 2 378 загинули,
в тому числі 60 вважаються зниклими
безвісти або тими, що потрапили в полон. Серед цієї кількості українців вагому
частку складають жителі Снятинщини,
які своєю мужністю та відвагою доказали, що «військовий обов’язок» – це не
просто слова, а норма поведінки та суть
життя. Нажаль не всі воїни повернулися
до своїх рідних домівок, серед них і уродженець Снятинщини.
З нагоди цієї пам’ятної дати у Снятині, поблизу пам’ятника воїнам-інтернаціоналістам, відбулось поминальне віче за
участю представників духовенства, районної та міської влади, воїнів-афганців,
учасників антитерористичної операції
на сході України, представників держус-

танов та громадськості міста. Розпочав
захід голова районної спілки воїнів-інтернаціоналістів Іван Пирогов. У своєму виступі він назвав усіх тих, хто уже відійшов
у вічність та закликав присутніх вшанувати їх пам’ять хвилиною мовчання.
А далі всечесні отці Т.Оробець,
М.Марусяк, В.Мороз та військовий капелан В.Курилюк відправили поминальну
панахиду за усіх убієнних та побажали
здоров’я та миру сучасним захисникам.
Опісля спільної молитви представники
влади та громадськості поставили квіти
шани та пам’яті до пам’ятника. Також до
слова були запрошені голова районної
ради Іван Угрин, міський голова Анатолій
Шумко та голова районної спілки ветеранів АТО Василь Жовтяк.
На завершення віче усі виконали державний гімн «Ще не вмерла Україна».
Ірина НЕП’ЮК
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Снятинські рятувальники отримали
новий пожежний автомобіль

На початку лютого Снятинському
районому відділу УДСНС в Івано-Франківській області було надано пожежний
автомобіль марки МАЗ АЦ-4-60(5309) –
505М за сприянням Державної служби

В

з надзвичайних ситуацій начальником Управління ДСНС в ІваноФранківській області та керівництва Снятинської РДА. Автомобіль
оснащений сучасним обладнанням
для реагування на надзвичайні
ситуації, своєчасного і належного
здійснення заходів, пов'язаних із
рятуванням людей, гасінням пожеж
та навчального процесу особового
ч
складу.
Снятинський РВ
висловлюєб
вдячність
керівництву районноїн
державної адміністрації Снятин-п
ського району, яке працює надЄ
покращенням
матеріально-технічного4
забезпечення Снятинського районного
відділення УДСНС в Івано-Франківськійд
р
області.
Снятинський РВ УДСНСм
к
н
б
в
ч
з

НІХТО НЕ ЗАБУТИЙ,
НІЩО НЕ ЗАБУТЕ
В останні дні лютого вся країна
скорбить за розстріляною «Небесною
сотнею». У щирій молитві ми згадуємо тих, хто не хотів коритися диктаторському антиукраїнському режиму,
і загинув відстоюючи право бути вільними і незалежними.
Трагічні події на київському майдані
у лютому 2014-го – це кривавий рубець
у новітній історії України. Чимало наших
краян були у гущі подій у ті доленосні дні.
Серед тих, хто з перших і до останніх

десятків старших людей. Серед них Івані
Порайко з Тулови та Василь Остафійчукс
з Потічка.
– Чи вірили Ви у перемогу мирних
протестувальників над жорстоким
правлячим режимом?
– Я був впевнений, що ми переможемо. Народ ніхто не може здолати, це
велика рушійна сила. Якщо ми єдині – то
ми непереможні. Поруч з нашою, були
палатки з Коломиї, Яремчі, Чернівців. Ми
також спілкувалися з киянами, кірово-

днів перебував на Майдані – Михайло
Григорчук зі Снятина. Михайло Степанович член виконавчого комітету Снятинської міської ради, громадський активіст і
патріот, якому не байдужа доля Вітчизни.
У розмові з кореспондентом «Снятинської вежі» пан Михайло пригадав події,
чотирирічної давнини, які відбувалися у
столиці.
– Я завжди був у вирі подій. Брав
участь у всіх протестних акціях. Ми пікетували під стінами Верховної Ради,
Кабміном, прокуратурою. Обуренням
майданівців
не було меж, коли
побили журналістку Таню Чорновол.
Ми почали блокувати будівлю МВС.
Користуючись невисоким зростом
мені
вдавалося
бути скрізь і всюди
майже непоміченим. Саме я перший дізнався, що на Майдані працює московський спецназ.
– Хто координував дії снятинчан
на Майдані?
– Цей процес у нас був чітко відлагоджений. У Снятині працював Андрій
Годованець, у Києві координатор Василь
Соник. Ми мали списки з домашніми
адресами, телефонами тих людей, які
їхали у Київ. Вівся облік прибуття/вибуття. 19 лютого коли почався розгін Майдану, потрібно було вивозити з оточення
людей пенсійного віку. Допомогли місцеві
таксисти, за допомогою яких вдалось вивезти на житомирську трасу більше двох

градцями. Майдан об'єднав усіх. Це була
маленька держава в державі, де були усі
за одного і один за всіх. Люди не ділилися
на партійну приналежність чи соціальний
статус. Народ відстоював ідеї Майдану.
– Як вважаєте, чи змінив Майдан
Україну?
– Думаю, що так. Пригадую, як у 1989
році я був на роботі в Одесі. Разом з товаришем намалювали тризуб і вивісили
національний прапор. Тоді нам дали 24
години, щоб покинути Одесу. А могли
навіть засудити. У
наш час довкола
майорять
синьожовті знамена, лунають патріотичні
гасла. Нація відродилася. Тільки дуже
прикро, що наше
самоутвердження
відбувається такою
дорогою ціною. Разом з тим приємно
усвідомлювати, що ми починаємо любити Україну. Але не всі. Є олігархи, які при
владі, і дбають тільки про власне збагачення. А великі гроші – це є хвороба,
складна й невиліковна. Якби усі любили
Україну, як покійний В'ячеслав Чорновіл,
то ми б уже давно були заможною, європейською державою. Але ніхто не забутий, і ніщо не забуте. За свої злочинні
діяння рано чи пізно доведеться відповідати перед людьми і Господом Богом
усім не чистим на руку чиновникам. Слава Україні!
– Героям слава!

Інформація Снятинської міської ради
Івано-Франківської області
(організатора) про проведення земельних торгів
ЛОТ № 1. Земельна ділянка площею 0,1306 га, кадастровий номер
2625210100:04:045:0094. Місце розташування: Івано-Франківська область,
місто Снятин, вул. Винниченка, 23. Цільове призначення: 03.15. Містобудівні
потреби (види використання): для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. Стартова
ціна: 520555,30 грн.
ЛОТ № 2. Земельна ділянка площею 0,1800 га, кадастровий номер
2625210100:04:045:0095. Місце розташування: Івано-Франківська область,
місто Снятин, вул. Винниченка, 25б. Цільове призначення: 03.15. Містобудівні
потреби (види використання): для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. Стартова
ціна 654154,25 грн.
Містобудівні умови земельної ділянки: згідно відповідних висновків
Обмеження забудови земельної ділянки: згідно відповідних висновків
Час проведення земельних торгів:
28 березня 2018 року о 10:00 год.
Місце проведення земельних торгів:
м. Снятин, вул. Шевченка, 70.
Кінцевий строк прийняття заяв про
участь в аукціоні та сплати гарантійного і реєстраційного внесків: 22 березня
2018 року включно до 17:00 год.
Додаткова інформація:
Виконавець земельних торгів: Прикарпатська універсальна товарна біржа,
м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 9.
Прізвище та посада, номер телефону

особи, в якої можна ознайомитися з документами на лот: Ковтун Софія Іванівна - начальник відділу біржових операцій, (0342) 50-56-53, 50-56-56.
Банківські реквізити виконавця земельних торгів:
Отримувач: Прикарпатська універсальна товарна біржа, код отримувача
(ЄДПРОУ): 30106752
Для сплати гарантійного внеску: ІФФ
ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 336677, р/р
№ 26008052514503. Розмір гарантійного внеску 5% стартової ціни продажу земельної ділянки.
Для сплати реєстраційного внеску:
ПАТ «Ідея Банк», МФО 336310, р/р №
26005300011969. Розмір реєстраційного
внеску: 800.00 грн.
Умови договору оренди:
1. Договір купівлі-продажу земельної
ділянки укладається між організатором
земельних торгів і переможцем торгів
безпосередньо в день проведення торгів.
2.Переможець аукціону зобов’язаний
відшкодувати Снятинській міській раді
витрати, пов’язані з виготовленням
технічної документації та сплатити виконавцю земельних торгів комісійну
винагороду у розмірі 5% ціни, за якою
здійснюється купівля-продаж земельної
ділянки.
3. Покупець несе витрати з нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки та переоформленням права власності.

Виконком Снятинської міської
ради повідомляє, що з 21.02.2018 р.
по 21.03.2018 р. триватиме громадське
слухання, щодо врахування громадських інтересів під час розроблення
проекту детального плану території земельної ділянки для добудови торгового ряду по вул. Шевченка (біля будинку
№185 та 187) в м. Снятин.
Замовником даної містобудівної документації є Снятинська міська рада.
Розробником вищевказаної містобудівної документації є ФОП Кіцул В.П.
З текстовою та графічною частинами зазначеного проекту, можна ознайо-

митись в приміщенні міської ради за
адресою: вул. Шевченка,70, м. Снятин.
Пропозиції (зауваження) просимо
подавати до 18.02.2018 р. у Снятинську
міську раду тел. 2-15-35.
22.03.2018 р. 09.00 год., відбудеться
громадське
обговорення детального
плану території земельної ділянки для
добудови торгового ряду по вул. Шевченка (біля будинку №185 та 187) в м.
Снятин.
Відповідальний за організацію розгляду пропозицій землевпорядник Снятинської міської ради – Макотяк Катерина Миколаївна.

Спілкувався Сергій ГРУДОВИЙ
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Снятинська

Відлуння подій

Народознавчий урок
«Стрітення Господнє»

Ой Зимонько, не бійся,
бо твій час минув.
Прийшла пора Весни,
І свято Стрітення
Чекаємо всі ми.
Бо це життя нове іде до нас…
Так було, є і буде повсякчас.
15 лютого наша свята церква відзначає урочистим Богослужінням одне з найбільших і найшановніших свят – Стрітення Господнє. Відзначають його в пам’ять
про те, як Свята Діва Марія принесла до
Єрусалимського Храму Ісуса Христа на
40-й день після його народження.
В народі існує легенда. «Ще задовго
до народження Христа Богом була передбачена його зустріч з праведним Симеоном, якому Святим Духом було відкрито, що не бачитиме він смерті, доки
не стрінеться з Сином Божим. Тож коли
батьки вносили Ісуса до храму, Симеон
взяв його на руки і благословив. Таким
чином відбулося його чудесне стрітення
зі Спасителем».
Свято Стрітення Господнього є одним
із дванадцяти найбільших церковних
ксвят. В уявленнях українців день Стрі-

х

-

тення Господнього сприймався як час
зустрічі зими і літа (у деяких місцевостях
весни). На свято Стрітення проводилося
спеціальне освячення свічок. Крім свічок
у церкві освячували воду, яку набирали у
ще невживану посудину і зберігали вдома на покуті. Такій воді, як і хрещенській,
приписувалася магічна, цілюща сила.
В цей день до Снятинської бібліотеки
для дітей завітали діти на народознавчий урок « Стрітення Господнє» з циклу
« Звичаї і традиції українського народу».
Провідний бібліотекар Тетяна Швець
розповіла дітям про історію святкування Стрітення, яке пов’язано зі зустріччю
маленького Ісуса і його Пресвятої Матері з праведним Симеоном та, що саме
ним завершується різдвяний круг свят.
А ще школярі дізнались, що українці почали святкувати Стрітення з VI століття.
Тетяна Анатоліївна ознайомила дітей з
церковними ритуалами, пов’язаними із
освяченням в цей день води та свічок,
легандами, приказками та віршами, а також народними прикметами.
Валентина БУЦЬО
м. Снятин

Зразок патріотизму й щирої
відданості науці

Знамениті земляки є нашими
духовними
орієнтирами, учителями,
и
нашою духовною опорою і
гордістю перед усім світом.
Г. Скоровода
«Математика – це не тільки формули,
закони і графіки, але й люди, їхнє життя,
почуття, доля. Кожен період історії математики багатий на видатних учених. Одні
зажили слави і безсмертя ще за життя,
іншим судилося пройти складний шлях.
Багато визначних математиків стали
зразками патріотизму й щирої відданості науці». Цими словами розпочалася у
НВК «Снятинська ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей» презентація книги «Маг чисел» про
нашого земляка, вченого-математика,
уродженця с. Тулова Фодчука В.І.
Учні 11 та ліцейного 9-го класів підготували цікаву розповідь про життя і
наукову діяльність Василя Івановича,
який залишив про себе вдячну пам'ять
як людина, як батько, як вчений. Науці
залишився вагомий доробок у вигляді
сто двадцяти восьми публікацій. Вчений
брав участь у п’ятдесяти трьох міжнародних симпозіумах.
Цікаво ліцеїстам було почути про
і
те, що майбутній вчений-математик народився в родині мало заможного селянина Івана Фодчука. Дитинство його
нпройшло в маленькій батьківській хаті
під солом’яною стріхою, яка мала тільки
одну кімнатку, що була одночасно і кухнею, і спальнею, і вітальнею. Але такі

умови не завадили маленькому Васильку легко вчитися, схоплювати ази грамоти, а особливо – арифметики, багато
працювати над собою.
Навчаючись у Чернівецькому державному університеті, юнак почав займатися науково-дослідною роботою і написав свою першу наукову працю «Про
існування і властивості розв’язків системи лінійних рівнянь».
Пізніше – навчання в Київській аспірантурі, захист кандидатської, докторської дисертацій у галузі математики.
Завідував кафедрою прикладної математики Чернівецького державного університету Фодчуку В.І. було присвоєно вчене
звання професора на кафедрі прикладної математики і механіки.
Василь Іванович був великим патріотом України. Обіймаючи посаду завідувача кафедри, він не боявся колядувати і
навіть співати гімн України «Ще не вмерла Україна», хоча добре знав, що за це
можна позбутися не лише посади, але й
волі.
Учні з цікавістю переглядали на екрані сімейні світлини В. Фодчука, захоплювалися його насиченим, яскравим, але,
на жаль, таким коротким життям.
Життя саме таких людей, як Василь
Іванович, є взірцем для підростаючої молоді.
Вчитель математики школиліцею Пирогова Н.Я.

Снятинське відділення поліції інформує:

Увага – операція «Мігрант»

Україна, як транзитна країна, завжди
притягувала до себе емігрантів своїми
лояльними законами, привітними українцями та помірним кліматом. Ми завжди
раді гостям, готові допомогти біженцям,
відкриті для тих, хто хоче отримати украяїнське громадянство.
Та не всі іноземці, які
проживають чи навчаються та ведуть бізнес
в Україні дотримуються
законів країни, яка їх
гостинно прийняла. А
після ратифікації Украиїною положення про
реадмісію, ми взяли на
себе зобов’язання перед європейськими
партнерами про контроль над нелегальною міграцією. В противному разі українська сторона бере на себе всі витрати з
видворення за межі країни нелегалів, які
все-таки змогли просочитися через кордон України з ЄС.
Цього року розпочалася вже традиційна щорічна всеукраїнська операція
«Мігрант». У Снятинському відділенні

поліції відбулась оперативна координаційна нарада, яка мала на меті накреслити стратегію і тактику проведення цієї
операції на території району, де було чітко визначено коло завдань, які ставляться перед особовим складом, задіяним
в операції «Мігрант»,
акцентовано увагу на
дотриманні чинного законодавства та прав
людини, толерантному
ставленні до іноземців.
Водночас, хочеться
додати та зауважити,
що Закон в Україні один
для всіх, тому неприпустимо аби іноземні громадяни нехтували
ним. У разі виявлення осіб, які є правопорушниками, до них будуть застосовані
дії згідно чинного законодавства.
Підготовчий етап тривав з 05 до 20
лютого.
Оперативно-профілактичний
етап триватиме з 21 лютого до 30 квітня.
Сектор моніторингу
Снятинського відділення поліції
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ПАТРІОТИЧНА ГОДИНА «ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ.
ВОНИ ПЕРЕХОДЯТЬ У ВІЧНІСТЬ»
20 лютого – пам’ятна дата в українському календарі – День пам’яті Героїв
Небесної Сотні. Українці вшановують
пам’ять тих людей, які віддали та продовжують віддавати своє життя за європейське майбутнє, за краще життя.
Вшановуючи подвиг Героїв Небесної
Сотні, завідуючий бібліотекою-філією с.
Красноставці М. Бигар прийняв участь у
серії загально-сільських заходів, метою

ставлена книжкова виставка-посвята
«Герої не вмирають. Вони переходять у
вічність». Завідуючий бібліотекою-філією
М. Бигар звернувся до присутніх з такими словами: «Небесна Сотня – це наша
біль і наша гордість, це наші сльози і
вдячність за все, що її Герої зробили для
нас. Вони пожертвували своїм життям за
щастя інших, за кращу долю для своєї
держави».

яких було вшанувати подвиг Героїв, що
полягли на Майдані.
20 лютого, відбулася панахида у храмі Архистратига Михаїла, яку було відслужено настоятелем місцевої церкви
о. Василем Руданцем. Цією щирою молитвою жителі села Красноставці, а, особливо, учні школи із запаленими в руках
свічками згадали безстрашних Героїв,
яких було вбито три роки тому за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність української держави.
У приміщенні книгозбірні відбулась
патріотична година «Герої, що стали Безсмертними». Увазі користувачів пред-

У приміщенні місцевої школи відбувся вечір-реквієм пам’яті Героїв Небесної
Сотні. На заході були присутні жителі
села, які були очевидцями та учасниками
тих доленосних подій на Майдані. Присутні хвилиною мовчання та із запаленим свічками вшанували пам'ять Героїв
Майдану.
Незважаючи на час, який минув від
Революції Гідності, а минає уже четвертий рік, пам'ять про ці події залишається
свіжою, туга за полеглими не минає, а
вдячність не вичерпується.

Михайло БИГАР

«ВИБАЧТЕ ЗА ТЕ, ЩО ВАС НЕ ВБЕРЕГЛИ,
ДЯКУЄМ ЗА ТЕ, ЩО ВИ ЗА НАС СТОЯЛИ...»
20 лютого в Україні є днем річниці
найстрашніших днів Майдану. Це день
вшанування подвигу учасників Революції
Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні. Цей день, 20 лютого 2014
року, навіки увійшов в історію України як
день кровопролиття, день, коли у столиці
країни – в центрі Європи було застосовано вогнепальну зброю проти мирного
населення, яке вимагало змін. Цей день
став останнім у житті близько сотні українців, які віддали своє життя за нове майбутнє для своєї країни.
До Дня Героїв Небесної Сотні в Орелецькій книгозбірні у спрівпраці з зав.
клубом проведено свічу-пам’яті «Вибачте за те, що вас не вберегли, дякуємо за
те, що ви за нас стояли...». Читачі поринули у вир 2013–2014 років, тих буремних подій, які відбулися у нашій країні. На
зустріч з юними читачами завітала вчитель історії Орелецької ЗОШ Немиш Уляна Василівна, яка розповіла присутнім
про події на Майдані, про відданість та
героїзм людей, які відстоювали принципи

демократії та свободи. Звернула увагу на
важливість доброти, допомоги, співчуття
до людей, які потрапили у складні життєві ситуації, а також закликала усіх до
єдності заради світлого майбутнього нашої країни.
Присутні поділилися своїми особистими враженнями про події, які відбувалися на Майдані. Юні читачі бібліотеки:
Юрах Іван, Онищук Іван, Зеленко Мар’ян
прочитали патріотичні вірші присвячені
Героям Небесної Сотні.
Доповненням до зустрічей стала
книжкова виставка «Майдан-революція
українського духу», біля якої берегиня
книг провела огляд літератури. Також авторка цих рядків запалила свічку пам’яті
про загиблих героїв Небесної Сотні, а
розмірений бій хронометра відчеканив
час скорботи, душевного болю і жалю…
З рук в руки учасники заходу передавали
свічу пам’яті, як спомин про трагічні лютневі дні Революції Гідності.
Надія ХАРІТОНИК,
завідуюча книгозбірнею с. Орелець

«ЛЮБОВ – ЦЕ НАЙЧАРІВНІШЕ, ЩО
МОЖЕ БУТИ З ЛЮДИНОЮ»
У сніжний лютневий день, коли зима
ще спить під білою ковдрою, всі закохані
святкують свій найчарівніший день, день
Святого Валентина, або як в народі називають день Закоханих.
14 лютого 2018 року в сільській бібліотеці-філії с. Белелуя була викладена
виставка «Любов – це найчарівніше, що
може бути з людиною»
На виставці були різні історії походження цього свята, також цікавою
була акція: «Валентинка» для любимого письменника». За результатами акції
«валентинки» з підписами отримали такі
письменники: Марта Войцехівська-Павлишин за книжечку «Бабусині оповідки»
від Марійки Ісарук зі словами «Дякуємо
за цікаві віршики та історії»; «Любимим
письменникам Мар’яні Прохасько та Софії Андрухович за дуже цікаву книжечку
«Сузір’я курки» – від Поливанюка Сер-

гія та Рожко Василя. «Валентинку» від
Шлемко Іванни отримала книга «Вітрина
мрій та реалій» нашої краянки Тетяни
Вовк; «З любов’ю» від Вікторії Баланюк
помандрувала «валентинка» і до шотландського письменника Кеннета Грема
за книгу «Вітер у вербах».
Досить цікавою була акція: « Зустріч
із сліпою книгою». Зав. бібліотекою обгорнула різні видання білим аркушем, а
читачі брали одну із книг для читання.
Всі присутні з цікавістю слухали історії
походження свята, які розповідала зав.
бібліотекою. Організований захід додав
бажання в читачів краще пізнавати чарівний світ літератури, занурюватись в
звичаї і традиції народів світу та залишив
приємні спогади про День святого Валентина.
Зав. бібліотекою с. Белелуя
Ольга ПАСИНЮК
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Дорогий читачу, Ви отримуєте можливість познайомитись з добіркою поетичних творів снятинчанина Дмитра Юрійовича Лазаренка. Пан Дмитро непересічна
особистість: художник-графік, філософ,
поціновував красного письменства. Спілкування з ним вносить в душу співрозмовника спокій і в той же час спонукає до
роздумів. З вершини літ Дмитро Юрійович
оцінює час та події в ньому з оптимізмом
та вірою в прекрасне. Він є щирим шанувальником творчості Леоніда Талалая,
Тараса Мельничука, Пауля Целана.
У деяких авторів поетичні строфи витікають з під пера, як весняні ручаї – нестримно, а дехто довго виношує в своїм
серці зерна золотого слова, щоби потім
посіяти їх на чисте поле білого аркуша.
Саме так народжується поезія у пана Лазаренка, кожне слово виважене, вивірене,
важливе. В процесі творчості перегорнуто словники, довідники, підшивки. Він ділиться з читачем сокровенним: любов’ю,
вірою, надією. Тож бажаємо автору міцного здоров’я, творчої наснаги, а читачам –
приємних вражень від прочитаного.
Олена ХОМ’ЯК
***
***
дозволь
пам’яті Целяна
я на твоїм коні
ти
політаю
над Парижем
і земля буде моєю
а твоє серце
і небо
вражене болем
а квітка
в розпуці впало
що цвіте кучеряво
у води Сени
гляне в очі мої сині
і темно стало
і взявшись за руки
земля здригнулась
ми
й уста замовкли
політаєм
тих що любили
політаєм
музику слова
твою безсмертну
***
що понад нами
попри мене іде
біле місто
***
кучерявляться
не було і не буде
білим цвітом
те що думали
каштани
не булось
і люди
а життя повне болота
люди
і гірко дивитись
котрих знаю і не знаю
на це
люди
вам любові і красної долі
***
на всі часи
не забувай
і над тобою
***
меч Дамоклів
ти впав
хоче крові
і не зламав його
на білому
а день сміється
написано зеленим:
сонцем красним
я ще не сплю
і ніч колише
а до весни ой як далеко
на солодкий
може доживу
сон
й тебе порадую
зеленим раєм
***
не треба
***
високого неба
ти
ми привикли
з пращею Давида
до землі
але без каменя
і хліба в нас досить
навіть ворогові
тільки треба голови
не бажаєш
щоби дала нам раду
смерті
і зменшила апетит
на чуже
***
із вічності
***
відлита ти
від і до
реторта зберегла
одні бажання
твій стан
а найдорожче
але наповнення
це – життя
не дала
і босому і взутому
щоби пізнати
сенс життя
***
вічності
***
а нам що?
ти
ми живемо
не спиш
за своїм
і не дрімаєш
законом
очі твої в анабіозі
але ми – ніщо
а губи
коли час нам
щось тобі кажуть
дає копійки
і ти схопився
на рівні ноги –
***
біжиш
той
що над верхами
***
приземлився
там де ти
він їсти захотів
листок зелений
але не стало сили
небо тримає
і його з’їли
його хлорофіл
буйний

сонцю руку подає
щоби з землею
поєднати
***
ні я
ані ти
нас обминуло
і ми можем сьогодні
ще бути собою
а ніч перемеле
і може минеться
дай Боже
***
пам’ятаю
четвертий клас
мій учитель
іван Федорак
дає нам завдання
й потихо читає
синю книжку
плаче
й виходить
з класу
до мене дійшло
набагато пізніше
що то був
василь Стефаник
***
ти дивишся
і дивишся за нею
вона відчула
і нехотя до тебе
повернулась
і ви зустрілися
але чи надовго
залежить від вас
обох
***
багато
і мало
але нам стає
навіть купуєм
беушні штани
не будеш ходити
з голим задом
а ті
що їм не стидно за нас
нехай подавляться
***
ти
і роса ранкова
як молода сльоза
від щастя
і рука
що просить у Бога:
подаруй мені
дорогу без сліз
***
не май надії –
не вернеться
те що проало
сивіє в чужих
руках
а ти перестрибни
через пам’ять
ідай собі спокій

***
в тобі – все
і молитва
твій ген
не покине
землю

***
ніхто
тільки ти –
маю надію
разом легше
іти

***
іду
а місця написані Богом
прикрашають наш світ
хто поступиться своїм
щоби сказати: наше
той покладе цеглину
в наш дім

***
ти прийшла
і пішла
а аура лишилась
хоче почути
що скажемо

***
над нами
небо червоне
трасуючі кулі
крають світ
ти убиваєш своїх
і Вкраїну
це буде вічним
прокляттям
твоїм
***
на п’єдесталі
тільки голова
що потрібніше було –
розібрали
а від неї залишилась
тільки сльоза
***
ти
від себе
до себе
так увесь час
а хочеться
землі і неба
і того табу
що всі
***
на цьому світі
всі по парі
лиш БОГ один
***
запізнілий час
ми стоїмо на своєму
але не всі
нам здається
що можемо
якби усі
і просимо
то там
то там
а ті думають:
а що нам
***
надокучив світ
і не знаєш
де дітись
а світ це і ти
доповнюй
його собою

й не чуємо
***
прийди
і я покажу тобі
могилу своїх снів
сонячне місто
компанелли
і ще не втрачені сліди
моєї гості
котра сховалась
по той бік

***
ми
і ніч
і тепло наших уст
і місяць неповний
нам світить дорогу
додому
додому

***
болить –
це наросло
за життя
а щоб позбутись
треба ще одного

о вічний
сину землі
будь нам
надогоду

***
вічності
стільки пройшло
поколінь
і ми
хоч порозумнішалі
передамо наступникам
тільки як естафету

***
нафарбовані
на зиму
біло
біло
лиш очі чорні
і верткий стан
тікає від
крилатої смерті
***
ти
і день
і ніхто
не знає
як він закінчиться
з глибини віків
ми знаємо дні
пам’ятні
і до сьогодні
може і цей
***
ти вві сні
сама
і ніхто соломинкою
тебе не потривожить
а яке було б щастя
якби це сталось
***
прибігли
і сіли
вона прийняла їх
як своїх:
може їсти хочете
чи подивитись
як росте трава
на несходженій поляні
і співає соловей
ми це все знаємо –
читали
але не бачимо

будьмо розумні

***
не май надії –
не вернеться
те що пропало
сивіє в чужих
руках
а ти перестрибни
через пам’ять
і дай собі спокій
***
він
в собі
і ніхто
не заздрить
бо не можуть
зрозуміти
що в його голові
немає місця
на двох
***
нема
і не буде
те що любимо
нам тільки
сниться
а сни – не завжди
дійсність
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"КОХАННЯ – ТО ВІЧНА ЛЮДСЬКА КРАСА"
Знайдіть найкращі на землі слова –
Слова про радість,
про життя, кохання.
Читайте книги – в них любов жива!
Тож хай вона у вас в душі не в'яне!

романтичний десерт та ознайомили присутніх з історичними фактами виникнення свята та «валентинок». Завдяки огляду літератури на тему любові поринули в
світ кохання видатних поетів та письмен-

Кохання... Багато століть людство не
може знайти єдиного визначення для
цього неймовірного почуття. Все змінюється у цьому шаленому світі і лише
кохання залишається завжди юним, прекрасним, завжди новим, несподіваним і
найзагадковішим з усіх людських почуттів...
Саме кохання надихає поетів і художників, музикантів і скульпторів на
створення безсмертних шедеврів. І якби
поставити собі за мету прочитати і передивитися все, що написано про це почуття, людині, без перебільшення, не вистачило б цілого життя.
"Кохання – то вічна людська краса".
Під такою назвою до Дня святого Валентина працівники книгозбірні підготували

ників різних епох та сучасності. Користувачі із задоволенням зачитували вірші
покутських поетів. Взяли участь у конкурсах та вікторинах. Учасники заходу дізналися з легенди чому кожен шукає свою
половинку, що це за свято, чому його
називають святом чарівності, романтики
і любові. Адже у всі віки письменники-лірики описували найсвятіше почуття, яке
звеличувало людину і робило її найщасливішою…
Вийшло справжнє свято – веселе,
радісне, емоційне і незабутнє! Всі були
приємно вражені, що під час заходу було
святкове чаювання з солодощами. Бажаємо, щоб любов ніколи не покидала вас!
Надія ЛЮБІН

Творчі особистості краю

«ЗМІСТ» МИКОЛИ КУРИЛЮКА У ГАЛЕРЕЇ ЛНАМ

14
лютого
2018 р. у галереї
Львівської національної академії мистецтв
відбулося відкриття першої
персональної
виставки
абстрактного живопису молодого
художника,
студента
5-го
курсу кафедри
реставрації творів
мистецтва
Миколи Курилюка «Зміст».
П р о е к т
«Зміст»
відображає постійні
пошуки смислів
як митця, так і глядача; індивідуальне
бачення найважливіших емоцій та актуальних тем. Автор на інтуїтивному-емоційному рівні доносить до глядача свої
внутрішні інспірації і в той самий час залишає простір для кожного, дає можливість індивідуально розуміти та трактувати побачене, віднайти власні «змісти».
В цій експозиції кожен зможе знайти для
себе щось важливе, складне, суперечливе, але в будь-якому випадку цікаве.
Ніщо справді вартісне не може бути однозначно трактованим. У живописі відчитується складна екзистенційна дефініція
та гармонійна подача фактури.
Естетично виважена та цілісна експозиція виставки демонструє високий
професійний рівень художника, якого він
досягнув за період навчання в Львівській
національній академії мистецтв та Косівському коледжі прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ. Автор володіє

вежа

Нескорений командир «Чорного лісу»

Життя це боротьба.
О щастя вічний бій!
Богдан Лепкий
24 лютого виповнюється 72 роки
героїчної загибелі командира 22-го
тактичного відтинку «Чорний Ліс»,
полковника УПА , кавалера Золотих
Хрестів бойової заслуги 2 і 1 кляси
Василя Андрусяка (псевдо «Грегіт»,
«Різун»).
В цей день в Снятині, біля його
пам'ятника кожного року проводиться поминальне віче за загиблим командиром
і всіма полеглими борцями у лавах УІІА.
А на місці загибелі Василя Андрусяка в
Богородчанському районі йому віддають честь, національно- патріотичні організації, молодь і свідомі жителі краю.
Вклонитись командиру сюди приїжджає
й Снятинське братство вояків ОУН-УІІА.
Символічна могила стала місцем спочинку полковника, оскільки місце його поховання досі не відоме.
Майбутній партизанський командир
народився в ремісничій багатодітній родині 11 січня
1915-го року. Він із дитинства
мав великий потяг до науки,
гарно співав. Володів неабиякими
організаторськими
здібностями і вже у 17 років
вступає в націоналістичну
організацію ОУН та молодіжне товариство «Сокіл». Молодь Снятинщини поважала
Василя за порядність, інтелігентність, доброту. Через
націоналістичну
діяльність
був засуджений польською
владою на два роки тюрми. А з приходом
радянської влади остерігаючись арешту,
Василь Андрусяк у 1940 р. переходить
кордон і приїжджає до м. Зауберсдорф
(Австрія), де проходив військовий вишкіл
в українському легіоні «Роланд», створений за ініціативою ОУН. У другій половині 1941-го після повернення до Снятина
очолив окружний провід ОУН під псевдо
«Різьбяр». На цій посаді він приділяв
значну увагу роботі з молоддю, вишколу
та навчанню кадрів, а особливо — військовим зайняттям.
Від 1943 року зі зброєю в руках перебував у підпіллі. Провід призначив Андрусяка членом обласного військового
штабу, командиром сотні Української народної самооборони (УНС) «Змії» (листопад 1943), курінним куреня «Скажені»
( 1944).
З 1945року Василь Андрусяк став
командиром ТВ-22 "Чорний ліс" до його
складу входило п’ять бойових куренів
УПА, які охоплювали всю південну частину лісового масиву тодішньої Станіславської області. Вів клопітку щоденну пропагандистську та організаційну працю.
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Брав участь у багатьох боях із німецькими та московськими окупантами. Завдяки вмілим маневрам Андрусяка повстанцям вдавалося виходити з оточення без
значних втрат. Партизанські загони під
командуванням «Грегога» користувалися великою підтримкою серед місцевих
жителів.
У цей же період Василь Андрусяк 11
травня 1945 р. в селі Посіч біля Станіслава, одружився з Євгенією Гуцуляк,
членом ОУН, розвідницею та зв’язковою,
медсестрою УПЛ. Однак їх спільне родинне життя тривало недовго. Вже наприкінці 1945-го, на початку 1946-го
органи НКВД для знищення командира
«Грегота» та повстанців кинули великі
сили.
Існує декілька версій смерті Василя
Андрусяка. Одна зних: 24 лютого 1946
р. командир із групою повстанців між
селами Глибоке та Грабівка Богородчанського р-ну потрапив у засідку 215-го
стрілецького полку внутрішніх військ під
керівництвом лейтенанта Євтухіна. При спробі затримання живим Андрусяк відкрив
сильний вогонь з автомата
і в перестрілці загинув. Тіла
загиблих українських вояків
два тижні влада возила навколишніми селами, намагаючись залякати місцевих
жителів і принизити роль визвольного руху.
За іншою версією дослідник та історик з Калуша
Микола Когут вважав, що повстанці на чолі з командиром
зуміли вирватися з оточення, серед них
був сотенний «Запорожець», колишній
лейтенант Червоної армії, родом з Запорізької області. На одному з привалів,
скориставшись нагодою, поранив командира і вбив його охоронця. Щоб не потрапити пораненим до рук ворога «Різун»,
вистрелив собі в скроню.
Тож, вшановуючи героїчний чин нашого земляка, керівництво Української
Головної Визвольної Ради (УГВР) посмертно нагородило В. Андрусяка Золотим Хрестом бойової заслуги 1-го ступеня, також було присвоєне військове
звання полковника. Його ім’ям названі
вулиці в м. Івано- Франківську, Снятині та
Калуші. За останні двадцять років видано десятки книг, в яких досить детально
описано діяльність Андрусяка в підпіллі
ОУН і УПА.
У 31 рік Василь Андрусяк загинув за
свободу і державність України з девізом
«Воля або Смерть». Він мріяв, любив
життя і людей. Він кохав. І найпалкіше
любив матір Україну, яку не зрадив!
Слава Україні! Героям слава!
Підготувала Іваніцька С. М.

Переможні трофеї юної боксерки
Софії Івлєвої зі Снятина
неймовірним творчим потенціалом та
має активну життєву позицію. Лаконічність викладу, гармонія із середовищем
та глядачем – визначальні аспекти даної
виставки.
– Я збираю враження, емоції та
енергію і відображаю це на полотні… –
зазначає сам автор.
Виставка триватиме до 3 березня.
Довідка.
Курилюк Микола Іванович народився 23 червня 1994 р. у с. Джурів, ІваноФранківської області. Він є активним
учасником студентського та громадського життя. Брав участь у численних групових виставках, інтердисциплінарних
пленерах, в тому числі й закордонних.
Незважаючи на молодий вік, твори митця знаходяться у приватних колекціях у
США, КНР, Великій Британії, Іспанії та
ОАЕ.
За матеріалами галереї ЛНАМ

ОГОЛОШЕННЯ

Снятинська міська рада звертається з проханням до підприємців та жителів міста не розклеювати рекламу й оголошення на
деревах та електричних стовпах. Для цього у місті встановлено
спеціальні рекламні щити. За порушення правил благоустрою
міста працівником КП «Покуття-Комунальник» майстром по благоустрою будуть складатись протоколи, які розглядатиме адмінкомісія та притягуватиме до адміністративної відповідальності.

5–11 лютого у м. Рівне
відбувся чемпіонат України з боксу серед жінок,
юніорок, дівчат.
За інформацією Снятинської ДЮСШ, перед
цим на чемпіонаті області
з боксу серед дівчат, який
проходив в Івано-Франківську, вихованка відділення боксу Снятинської
ДЮСШ Софія Івлєва зайняла І місце ( тренер –
Олександр Івлєв) і була
включена в збірну області
на чемпіонат України у м.
Рівне. В цьому чемпіонаті
взяло участь 300 спортсменок з 22 областей України. Софія змагалась у
наймолодшій віковій групі
(дівчата 2004–2005 р. н.).
У зустрічних боях наНа роботу
биралася
бойового
потрібен
досвіду під керівнибухгалтер. За
цтвом тренера-викладодатковою
дача та свого батька
інформацією
– Олександра Івлєва. Вітаємо цей
звертайтесь
гарний сімейно-спортивний тандем
за телефоном
із першою для Софійки вагомою на0502568185.
городою – бронзою на чемпіонаті

України та щиро бажаємо спортсменці
сходити все вище до найвищих спортивних висот.
За матеріалами районної ради
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На Україну насуваються морози

25 лютого своє 5-ліття святкує
Денис СМЕТАНЮК
З першим ювілейним днем народження хлопчика вітають мама Марічка, тато Петро, сестричка Христинка,
бабусі Маша та Люба, дідусі Роман і
Василь, прабабуся Марія та шлють
імениннику такі вітання:
Як п’ять виповнюється рівно,
Вже видно вдачу безсумнівно.
У ній є сила, що від тата,
А ласку мама вміла дати.
Нехай Твоє дитяче
серденько вбирає
Тепло родинне аж до краю.
Хай до людей своє
тепло воно скерує,
А доля Тебе щедро обдарує!

Починаючи з 20 лютого, температура в
Україні почне знижуватися. Позначка термометра опуститься до -5 -7 вдень та -12 -17
градусів морозу вночі на більшості території
України.
Дещо тепліше буде на півдні країни. Там
температура вдень коливатиметься від 0 до
+3 тепла і -2 -7 вночі.
Найхолодніше українцям буде 25, 26, 27
лютого. На півночі та заході країни очікується
від -14 до -19 морозу вночі та -10 вдень, а на
сході подекуди сніжитиме.
Проте, вже на початку березня в Україну
почне повертатися тепло. Вдень термометри
показуватимуть від -3 до +2 та близько -7 вночі.

ЄДНАННЯ ПЕНЗЛЯ І ПЕРА
Початок 2018-го року ознаменувався вартою уваги культурно-мистецькою подією на теренах нашого краю:
побачила світ нова книга – «Микола
Солтис. Живопис, графіка». Це перше
видання знаного на Покутті та Гуцульщині художника, уродженця Горішнього Залуччя.
Микола Макарович Солтис понад 30
років пропрацював викладачем Косівського училища, а згодом інституту прикладного та декоративного мистецтва ім.
Василя Касіяна. Проявив себе як талановитий графік, живописець, оформлювач.
Його роботи експонувалися на районних,
обласних та всеукраїнських виставках.
Чимало живописних полотен перебувають у приватних колекціях України, Росії,
Польщі, Австрії, Канади, Японії.
Минулий рік митець провів у активному творчому горінні: відкрив у власному будинку кімнату-музей ужиткового та
декоративного мистецтва, експонував
виставку портретів у музеї Марка Черемшини. І ось новий доробок – альбом фоторепродукцій вибраних робіт. У ньому
представлені живописні і графічні роботи, виконані переважно в техніці олійного живопису на полотні та картоні. Вони
наочно демонструють талант, професійну досконалість та зрілість майстра. В

альбомі поміщено сімнадцять пейзажів,
дванадцять портретів, а також роботи
інших жанрів: сюжетні композиції, натюрморти, ікони, плакати, флористика, що
є яскравим свідченням багатогранності
професійного зацікавлення і таланту художника. У передньому слові до видання

кандидат мистецтвознавства Богдан ЧіхКниш відмітив, що Микола Солтис творить мистецтво з виразними національними образами, бо основою його життя є
громадянська позиція, патріотизм, духовні пріоритети, а основне – творчий неспокій.
Вдало доповнюють художні роботи
вміщені поетичні твори покутських авторів, зокрема Івана Грекуляка, Івана
Оробця і самого Миколи Солтиса – це
ще одна грань таланту майстра. І не аби
яка, що підтверджують злободенні рядки
його поезії:
Щоб возродилась слава на віки
І воля, єдність мов та криця,
Тож, Україно, велетня роди.
А може… Боже, дай нам ясновидця?!
Альбом виданий у Косівському видавничому домі «Довбуш». Автор-упорядник
Андрій Андрейканіч. Під стать роботам
автора дизайн і оформлення книги, якісний папір. Видання, безумовно, стане
гарним подарунком поціновувачам високого мистецтва, а ще багаточисельній
когорті учнів Миколи Солтиса.
З роси й води Вам, Майстре. І нехай
далі буде!
Іван ОРОБЕЦЬ
с. Горішнє Залуччя

У ПАМ’ЯТЬ ПРО БУРЕМНІ ЧАСИ
До чергової річниці трагічних подій
на Майдані до нашої редакції завітав
кореспондент газети «Вільний голос» та
активний дописувач нашого часопису
Сергій Грудовий із хорошим подарунком:
літературно-публіцистичним виданням
«1292. Хронологія буремного часу». У
книзі зібрано матеріали журналістів коломийської міськрайонної газети «Вільний голос», які охоплюють період від початку Євромайдану до сьогодення.
Гортаючи сторінки книжки неначе заново переживаємо ті буремні події Майдану 2013–2014 рр. та початок антитерористичної операції на Сході України.
Знову відчуваємо ту біль втрати гідних
синів і дочок нашої країни. Знаходимо у
книзі окрім статтей та нарисів, які друкувались впродовж певного періоду в
газеті, і фотографії з майдану у Києві та
на місцях, фото з передової. А серед тієї
кількості фотографій і статей знаходимо
і активістів Снятинщини. Зокрема у книзі поміщено замітку Калини Шпанюк про
Дмитра Шкрібляка – воїна-героя з Іллін-

ців, який загинув в «чорний четвер» під
Волновахою. Також на фото бачимо активістів Майдану Тараса Пернеровського та Олега Маріяша з Балинець, учасників антитерористичної операції Василя
Жовтяка та Леоніда Якубовського. Знаходимо замітку про радісну зустріч із воїном-вчителем Мирославом Палагіцьким
з с. Бучачки.
На нашу думку таке видання повинне
бути у кожному районі, адже історія сьогодення починається з окремої людини,
родини, села чи містечка і аж тоді переростає в загальноукраїнську та світову
історію. Як сказано у «Слові до читача»
журналісти «зібрали творчий доробок під
однією обкладинкою, бо в такому вигляді
історія краще зберігається», адже сторінки газети – це миттєві сторінки історії, а
книги – навіки.
Щиро дякуємо редакції газети «Вільний голос» за цінний подарунок. Бережімо швидкоплинні сторінки історії.
Редакція газети «Снятинська вежа»

***

Хлопець закохався у одну красуню.
Довго упадав за нею, залицявся. Аж
тут нагода випала – День закоханих.
Вирішив він її запросити у найліпший
ресторан. Домовляються про зустріч.
Дівчина каже: – Пропоную зустрітися в
сьомій вечоpа біля “Коня”. І якщо хтoсь
із наc запізниться… Хлопець, не дослухавши: – Тo я почекаю…

***

Пізня ніч. Страшенно п’яний чоловік буквально на чотирьох лапах
повертається додому… Як скалолаз
“на мізерах”, піднімається він вверх по
дверях, аби поцілити ключем у дірку,
вставляє ключ і відмикає,.. сповзає на
підлогу,.. тихееесее-енько так відкриває двері до помешкання, перелазить
через поріг,.. тєжко піднімає голову догори… І видить, що високо над ним в
коридорі стоїть жінка, підперезана запаскою і з макогоном в руках… Хлоп
весь розчулився,.. змахує скупу чоловічу сльозу і, відригнувши, каже: – Ти
всьо печеш, всьо трудишся… а я таке
п’єне пацє…

***

Школяр прийшов після уроків додому. Мама подає обід, а малий тим
часом розповідає останні шкільні новини: – Мамо! А ми сьогодні бомбу під
крісло вчителя підклали… – О, Господи Боже! Ну що ти за дитина така!
Знову мене завтра директор до школи
викличе! – Мамо, та спам’ятайся! Який
директор? Яка школа?!.

***

Чоловік розповідає дружині: – Ти
не повіриш, люба! Нині в обід, коли
тебе не було вдома, до нас приходили з будинку перестарілих… Жінка
так єхидно до чоловіка: – Сподіваюся,
любий, що ти хоч щось їм дав, старий скнаро… – Та так, кохана… Саме
так… Я подумав, що ж їм дати? І віддав твою маму!
Любомир КОВАЛЬ

На роботу в КП «Водоканал»
потрібні трактористи на
екскаватор. Звертатись
за адресою: м. Снятин,
вул. 1-го Грудня, 39.
Тел.: 2-51-79, 0976718073

На роботу в КП «ПокуттяКомунальник» потрібен майстер
по озелененню (з/п від 6 000
грн.), економіст, електрик та
працівник льодового майданчика.
За довідками звертатись за
телефоном: (03476) 2-14-14

Хай живе інтрига!
Загострюється боротьба за
лідируючі позиції у ІІ лізі чемпіонату Снятинського району
з футзалу. Наразі лідирує ФК
«Ганьківці». Однак, найближчі їхні переслідувачі зіграли
на одну гру менше. Тож цілком ймовірно, що найближчим
часом можлива зміна лідера,
адже відстань у турнірній табли-

ці між першим і шостим місцем
тільки 5 очок. Серед реальних
претендентів на нагороди – і ФК
«Кулачин», який на минулих вихідних записав до свого активу
чергові дві перемоги: ФК «Кулачин» – «Рибниця» (Новоселиця) – 6:2; ФК «Кулачин» – «Група здоров’я» (Снятин) – 2:1.
Остап СЕРПНЕВИЙ.
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