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ПАЛОМНИЦТВО ДО МАРТИ ВЄЦКОЇ

«Чужинцем був, і ви мене прийняли»
(Мт. 25,35) під таким гаслом у м. Снятині
27–28 травня в 400-річчя Вікентійської
духовності відбулося VIII паломництво
на могилу Блаженної сестри Марти Вєцкої.
Ранок суботи розпочався як завжди
із реєстрації учасників, які також мали
можливість зустріти реліквії бл. Марти
Вєцкої (особисті речі сестри, серед яких
і молитовник), які прибули до міста Снятин. О 12.00 год. відбулася свята урочиста Літургія.

Шановні передплатники!

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

Під час обіду учасники мали можливість познайомитись та поспілкуватись
на різні теми. Опісля паломників очікувала цікава конференція та майстеркласи.
З настанням вечірньої пори всі учасники паломництва із запаленими свічками та молитвою святого Розарія процесійною урочистою ходою вирушили
до могили блаженної Марти на міський
цвинтар.
Історія життя сестри Марти Вєцкої
сповнена віри та безмежної любові до
Бога та людей. На жаль, вона прожила
так мало лише 30 років. Але смерть її
була героїчною та достойною справжньої християнки.
Сестра Марта досягла найвищого ступеня любові віддавши життя за
ближнього. Замінює молодого працівника лікарні, при дезинфекції приміщення після жінки хворої на тиф.
Вона сама готує до очищення білизну
й інші речі, якими користувалася хвора. І вже, на наступний день, в сестри

з’являються перші симптоми хвороби. Всі жителі
міста щиро молились за
одужання улюбленої сестри, але…
Сестра Марта похована на снятинському
цвинтарі,
поблизу
каплички шанованого нею
св. Йоана Непомуценого.
Завдяки місцевим людям
вдалось зберегти її могилу від ворогів, що забороняли християнство та знищували і зачиняли місцеві
церкви.
З часом з’явилися
перші підтвердження про
отримані через її заступництво ласки.

нерального настоятеля Конгрегації Місії
св. Вікентія де Поля отця Томаша Маврича, Генеральної настоятельки дочок
милосердя Святого Вікентія де Поля
Кетлін Аплер, Архієпископа Мечислава
Мокшицького митрополита Львівського Римо-Католицької Церкви в Україні,
Владики Мілана Шашіка єпископа Мукачевської Греко-Католицької Єпархії,
священиків з Європи і Америки. Участь
в святій урочистій Літургії взяв міський
голова Анатолій Шумко, та керуючий
справами апарату районної ради Петро
Гнідан, які привітали паломників та духовенство із визначною подією – вшанування пам’яті блаженної сестри Марти
Вєцкої.
Сьогодні сестра Марта є блаженною.
Для нас це означає, що можемо просити

Тоді в провінційному Архіві Дочок Милосердя у Кракові з’явився опис 270 благодатей, отриманих через її заступництво.
Люди, які моляться до Марти Вєцкої
свідчать про численні зцілення. Тому через поклоніння блаженній віряни можуть
випросити у Бога зцілення від фізичних і
духовних недуг.
Недільного ранку учасники паломництва вшанували реліквії блаженної
сестри Марти Вєцкої та взяли участь в
святій урочистій Літургії, за участю Ге-

її про заступництво, допомогу в наших
потребах. На її могилу до сьогоднішнього дня приходять мешканці Снятина та
сусідніх місцевостей, незважаючи на вік,
віросповідання чи національність, сестра Марта завжди допомагає в різних
потребах.
Ірина НЕП’ЮК
Відео дивіться на каналі
«Снятинська вежа» https://
youtu.be/2mxHySEvwXo

НОВИЙ ПОЖЕЖНИЙ АВТОМОБІЛЬ У СНЯТИНІ
Снятинський
районний
відділ управління ДСНС в
Івано-Франківській
області
отримав пожежний автомобіль Mercedes-Benz з аварійно-рятувальним
спорядженням, який представили
29 травня на площі Незалежності у м. Снятин.
За сприяння Фонду Ганса
Зайделя, начальника пожежної служби у відставці округу
Баварія Вальтера Шваба, в
день 150-річчя заснування
Продаю 3-х кімнатну
квартиру в м. Снятин
по вул. Коснятина.
т. 0662157951
Продам будівельний
блок з відсівом.
Вартість 13 грн/шт.
Т. 0976627361
0667183168
Надаю послуги
маніпулятора
Т. 0976627361
0667183168

добровільної пожежної охорони м. Вайсенбург (Німеччина) пожежники-побратими
подарили місту Снятин сучасний пожежний автомобіль. Такий автомобіль, як
зазначив начальник Снятинського РВ У ДСНС в
І ва н о - Ф р а н к і в ській області Володимир Шокалюк, вивозить як
особовий склад
на місце пожежі,
так і воду в кількості три тони,
піноутворювач.
Також побратими-рятувальники з Німеччини
оснастили автомобіль рятувальним обладнанням, що дасть
можливість виїжджати і надавати допомогу
при здійсненні ДТП.
Опісля
представлення
відбулось освячення автомобіля, яке здійснив митрофорний протоієрей, декан
Снятинського УГКЦ Теодор
Оробець. У своїй промові о.
Теодор побажав, щоб цей
автомобіль служив для людей та їхнього спасіння, щоб
надзвичайні ситуації завжди
завершувались щасливо як
для потерпілих так і для рятувальників.
Після освячення місь-

кий голова Анатолій Шумко
спільно із працівниками пожежної частини привітали
отця Теодора із днем народження вручивши імениннику квіти та вогнегасник.

Івану Захаруку, Дмитру Грицюку, Миколі Геращуку та ін.
підприємцям району.
Новий автомобіль не залишився поза увагою і в юних
підростаючих рятувальників,

Начальник Снятинського
РВ У ДСНС в Івано-Франківській області майор служби ЦЗ Володимир Шокалюк
щиро подякував усім, хто
допомагав і допомагає службі надзвичайних ситуацій:
голові райдержадміністрації
Богдану Свіщовському, голові районної ради Івану Угрину, міському голові Анатолію
Шумку, голові Задубрівської
сільської ради Василю Болембаху, Богдану Тимофійчуку, Ярославу Герману,
Володимиру Шувальському,

які з цікавістю розглядали
автомобіль та висловлювали
своє бажання у майбутньому стати пожежником. Тож
маємо надію, що хороша
службова машина та завзяття теперішніх і підростаючих
рятувальників сприятимуть
ефективній праці в місцях
надзвичайних ситуацій.

Ольга СЛОБОДЯН
Відео дивіться на каналі
«Снятинська вежа»
https://www.youtube.com/
watch?v=G1diemX40YI
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Щира подяка-вітання від міста над Дністром
З настанням теплих погожих днів
туристи розпочинають свої мандрівки
визначними місцями України. Як і кожне місто чи район Снятинщина має чим
гордитися та що показати своїм відвідувачам. І, звичайно ж, приємно, коли
подорожуючі залишають схвальні відгуки про наш край, наше місто.

Нещодавно на адресу міської ради
надійшов лист від громади містечка
Заліщики, які нещодавно побували у
Снятині, захопилися красою та неповторністю міста й творчістю жителів
Снятинщини. Зміст листа подаємо нижче.

ВИСОКОПОВАЖНИЙ ПАНЕ АНАТОЛІЙ!
Напередодні дня народження вашого видатного земляка Василя Стефаника ми відвідали музейний комплекс
у с. Русів. Перед цим зробили зупинку
біля візитівки Снятина – міської Ратуші, мали зустріч із відомим просвітянином України п. Володимиром Карим.
Ми не сподівалися, що у невеличкому за площею Музеї культури і книги Покуття, вміщено стільки багато
цікавої й корисної інформації про ваш
край, ваше місто, про обдарованих і
працьовитих людей Снятинщини.
Кожна експозиція, кожен матеріал підготовлений настільки цікаво, що
мимоволі втрачаєш відлік часу. Цікава
розповідь господаря музею п. Володимира переконала нас в тому, що у
Снятині впроваджена якраз та модель
просвітництва культури, яка потрібна
нинішнім громадам, які хочуть утвердити свій цивілізований розвиток.
З нагоди Міжнародного дня музеїв,
шановний пане голово, прийміть нашу
щиру подяку Вам, а також всім, хто був
причетний до створення Музею такого
виду в інфраструктурі міської влади.
Захоплююча розповідь п. Володимира швидко переконала нас, що ми
знаходимося в епіцентрі творчої енергії
снятинчан, демонстрації невичерпних
можливостей злагодженої й організованої праці, навіть в умовах обмежених
фінансових і матеріальних ресурсів.
Ми по-доброму заздримо снятинцям

усіх вікових поколінь, які мають змогу
мати такий акумулятор інтелекту і культури.
Кожна книжка, до якої ми мали змогу торкнутися, закликала нас читати її
сторінки. Особливо закарбувалося в
пам’яті прикладне історичне видання
«Повстанський рух на Снятинщині».
Яка феноменальна праця! Ця книга-літопис, який з кожним роком прибуватиме у вартості. До-речі, дуже шкодуємо,
що ми не змогли придбати цей інтелектуальний скарб для нашої бібліотеки.
На завершенні нашої поїздки, один із
учасників – канадський українець із м.
Oakville ont сказав: «Мені місто Снятин
сподобалося. Під час наступного приїзду ми розпочнемо з його відвідин…».
Є дві ознаки, які спільні для наших
міст. Обидвоє знаходяться на берегах
річок.
Друга ознака – через Снятин і Заліщики пропливає ще одна річка, дуже
срібна й бурхлива – автомобільна.
Щодо рівня культури, громадської активності, благоустрою, який є основою
цивілізованого розвитку, Заліщики добряче відстали від снятинців. Їм більше
щастить на турботливих, налаштованих на Красу й Добро газдів.
З повагою, Йосип ДЕНОВСЬКИЙ
15 травня 2017 р.

вежа
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Відбулося спільне засідання виконавчого
комітету Снятинської міської ради та громадської
ради при міському голові «Радник»

25 травня у святковий день в залі засідань міської ради відбулося спільне
засідання виконавчого комітету Снятинської міської ради та громадської ради
при міському голові «Радник» в якому
взяли участь дванадцять членів виконкому, десять членів громадської ради, а
також завідуючі відділами міської ради.
Вже традиційно міський голова Анатолій Шумко привітав іменинників, які
відсвяткували свої дні народження в період між засіданнями виконкому.
Перед розглядом питань порядку
денного Анатолій Богданович попросив
своїх заступників, а також Марію Орищук, Галину Мізерну, Марію Маценко,
Миколу Кейвана та Ольгу Слободян
проінформувати про виконання доручень від виконавчого комітету.
Під час засідання Снятинському відділенню поліції було передано дев'ять
камер відеоспостереження придбаних
за кошти з міського бюджету.

Першим у порядку денному було питання «Про підсумки проведення опа-у
лювального сезону 2016–2017 рр. тас
заходи з підготовки до опалювальногов
сезону 2017–2018 рр.»
ч
Виконком розглянув питання поряд-У
ку денного та прийняв по них відповідніГ
рішення.
б
Опісля члени виконавчого комітетук
спільно з членами громадської ради по-м
бували на міському полігоні для скла-п
дування твердих побутових відходів, де
мали можливість поспілкуватись з представником фірми, яка виконує роботи на
сміттєзвалищі та отримати відповіді на
запитання щодо подальшого виконання
робіт.
Ірина НЕП’ЮК
СНЯТИНСЬКА ВЕЖА: ВІДЕО
https://youtu.be/4mrOowvfpmM
та https://www.youtube.com/
watch?v=ehFsB5bFFFU

До Всесвітнього дня без тютюну

ПРОФІЛАКТИЧНА БЕСІДА

Всесвітня
організація
охорони
здоров’я в 1988 році оголосила 31 травня Всесвітнім днем без тютюну (World
No-Tobacco Day). Перед світовою спільнотою було поставлено завдання – домогтися того, щоб в XXI столітті проблема тютюнопаління зникла. XXI століття
настало, але проблема не зникла. Боротьба з нікотином триває і досі.
Кинути палити нелегко. Відомо, що
нікотин викликає сильну залежність, і всі
ми знаємо людей, які спробували кинути, але всього лише через кілька місяців
знову почали курити. Це є проблемою
для всіх нас, і ми повинні нею займатися. Як відомо від нікотину страждають не

тільки дорослі курці, але й люди похилого віку, діти, навіть ті, хто ще не з'явився
на світ. Чи варто воно того? Кожен повинен задати собі це питання сам...
Саме тому 31 травня у Снятинській
міській раді відбулась профілактична
бесіда у міського голови Анатолія Шумз
ка про шкідливість тютюнопаління. Анад
толій Богданович висловив своє бачен«
ня, щодо паління, особливо в робочий
н
час, наголосивши, що працівники місь«
кої ради не повинні палити, цим самим
«
збережуть здоров’я собі та оточуючим. У
«
ході бесіди постановили, що працівники
(
Снятинської міської ради НЕ ПАЛЯТЬ!
н
Тож бережімо своє здоров’я!

ДОРЕФОРМУВА ЛИСЯ…
або БЕЗ РЕМОНТУ ТА НА ЛЕЖНОГО ОБЛА ДНАННЯ
Нещодавно до міської ради надійшло звернення
від працівників Амбулаторії загальної практики сімейної медицини №2 міста Снятин, в якому лікарі просять
допомоги в депутатів міської ради…
Зміст звернення подаємо нижче:
ЗВЕРНЕННЯ
до депутатів Снятинської міської ради від
медичних працівників Амбулаторії загальної
практики сімейної медицини №2 міста Снятин
Шановні депутати Снятинської міської ради!
Наша Амбулаторія загальної практики №2 м.
Снятин (це 7 ліВідділ культури Снякарів) обслуговує
тинської РДА повідомляє, що все
населення
Положення про проведення міста Снятин, як
хореографічного фестивалю- дитяче так і доконкурсу «Покутська весна» росле, від наровід 25.05.2017 року пройшло дження дитини і
у встановленому порядку дер- до смерті, огляди
жавну реєстрацію, згідно чин- проводяться як в
ного законодавства.
амбулаторії так і
Богдан ЮРЧУК на дому. Розташоначальник відділу культури вана Амбулаторія
Снятинської РДА ЗПСМ м. Снятин в
колишньому стаУважати недійсним
рому приміщенні
державний акт на право
дитячої консульприватної власності
тації, де ремонт
Масьовська Ірина
приміщення
не
Володимирівна
проводився більІФ№12-02-2/000783
ше 20 років (стіни
S=0,3704га.
не білені, двері та
ОЖБ-0,15 га. ОСГ-0,2204 га.
вікна старі та об№783 від 05.10.2002р.
шарпані).
Підстава рішення с/р
Стара
елек04.10.2002р.
тропроводка часто дає збої в постачанні напруги,
До відома жителів
не працюють розта гостей міста!
Повідомляємо, що в м. Сня- етки. Електрика
тин працюють громадські туа- в нас немає. У кабінетах тісно, не
лети:
по вул. Т. Шевченка (при вистачає навіть
стільців, столів,
вході на міський цвинтар);
по вул. Лотоцького (за бу- немає де присісдинком районної стоматології); ти, посадити хвопо вул. Т. Шевченка (на за- рого пацієнта, що
створює незручдньому дворі ринку).

ності для лікарів, медсестер та хворого.
Елементарне, просте медичне обладнання, термометри, фонендоскопи, апарати для вимірювання
артеріального тиску, халати, бинти лікарі купують
самі за свої кошти.
Амбулаторія сімейної медицини забезпечує проведення всіх заходів, які проводяться в м. Снятин
своїми силами, своїми коштами, за свій рахунок, чи
то день міста, чи день Покутського яблука, чи будьякі спортивні змагання, які проводяться в Снятині
міською радою, Снятинською районною радою, районною державною адміністрацією. На обслуговування дітей, учасників АТО, ветеранів війни, вагітних,
одиноких, перестарілих практично нічого не виділяється.
Амбулаторія загальної практики сімейної медицини м. Снятин №2, яка обслуговує населення (все
населення дітей і дорослих), просить чимось допомогти мера міста Снятин Анатолія Шумка та депутатів міської ради, чи з ремонтом приміщення (хоч
частковим) чи придбанням необхідних медикаментів, інструментів, недорогого медичного обладнання (апарати вимірювання тиску, фонендоскопи, термометри та ін.), що допоможе покращити якість
надання медичної допомоги нашим жителям.
За підписами працівників амбулаторії
Такі звернення є непоодинокими випадками як від
жителів міста так і від бюджетних установ, організацій,
закладів освіти, які не фінансуються з міського бюджету. Так, Амбулаторія загальної практики сімейної
медицини №2 м. Снятин підпорядковується районній
владі та фінансується з державного бюджету. Саме
держава реформувала галузь медицини (і продовжує
«реформування») з метою покращення надання населенню медичних послуг і повинна забезпечувати працівників належними умовами праці та всіма необхідними засобами. Але ми звикли уже протягом тривалого
часу чути: «…держава бідна», «…немає коштів», «…
ідіть до міської ради, вони «жирують»…» і т. п. Устрій
управління та керівництва в державі не мінявся, а тим
більше функція управління бюджетними установами
залишається за адміністрацією району.
Снятинська міська рада всіляко намагається через
Програми розвитку місцевого самоврядування підтримати установи, які знаходяться на території міста. Однак снятинці та працівники бюджетних установ повинні
розуміти, що міський бюджет не є бездонним і кошти
з нього використовуються для цільових призначень,

насамперед виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста, утримання комунальних установ міста для підтримки житлово-комунальної життєдіяльності, оплати праці та енергоносіїв
підзвітних установ міської ради.
Незважаючи на вищенаведене, на форми управління в державі, на так звані «реформи», які на сьогодні
не є ефективними та такими, що не підвищують рівень
життя українців, міська рада і надалі працюватиме на
покращення умов життя своїх містян, надаватиме посильну допомогу установам медичної, освітянської та
культурної галузей міста, житиме проблемами та труднощами своїх городян, розглядатиме звернення та
вживатиме заходів реагування при наявності підстав.
За час підготовки цього матеріалу до міської ради
надійшли ще два звернення, перше від комунального закладу Снятинської районної ради «Снятинський
районний центр первинної медико-санітарної допомоги», щодо виділення допомоги на придбання наркотичних ліків для онкохворих людей та від дирекції
Снятинського ДНЗ (я/с) «Золотий ключик», щодо виділення коштів на придбання котлів опалювальних газових.
Міська рада не стоїть осторонь вищезазначених
проблем і тому ці звернення будуть обов’язково розглянуті на засіданні постійної депутатської комісії з питань планування бюджету та фінансів. Віримо, що депутати з розумінням віднесуться до вказаних проблем
та приймуть позитивне рішення. Прийняте рішення
буде опубліковано на сторінках нашого часопису.

Роздуми автора
Ще у ХIV столітті Людовік сказав: «Держава – це
я». Так, держава – це я-українець, а не те, що вони з
нею зробили. І коли кожен усвідомить, що держава –
це він, тоді і матимемо достойну державу.
Не чекайте, що хтось щось Вам дасть, або ж хтось
винуватий в чомусь, коли хочеш перетворень, змінись
сам. Я тут до того, що коли десь не побілено в кабінетах, то знайди відро вапна, стань після роботи і побіли
собі в кабінеті, адже в ньому ти проводиш більшу половину робочого дня.
Як писала Ліна Костенко: «У нас на кожну проблему можна лягти і заснути. Прокинутись через сто років
– а вона та сама. Йдемо по колу, як сумирні конячки в топчаку історії, б’ючи в тій самій ступі ту ж саму
олію…»
Марія Орищук
Секретар міської ради
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ВІДКРИТТЯ ТА ОСВЯЧЕННЯ
ПОВСТАНСЬКОЇ КРИЇВКИ В РУДНИКАХ

28 травня у славному селі Рудники в
-урочищі Дубки, де, споглядаючи історію
асела, розкинув свої віти ошатний дубовелетень, відбулось відкриття та освячення відновленої повстанської криївки.
-Урочистості відбулись в післядень Дня
іГероїв та напередодні річниці загибелі
борців за волю України в повстанській
укриївці. (30 травня 1946 року у місцево-му лісі силами більшовиків було оточено
-повстанську криївку. В результаті битви
е
а
а
я

заступник голови райдержадміністрації
Микола Пішак, керівник апарату райдержадміністрації Ігор Королько, заступник
голови районної ради Петро Маліборський, заступник міського голови Віктор
Кушик, селищний голова Іван Танюк, депутат обласної ради Богдан Тимофійчук,
представники районної станиці Братства ОУН–УПА, бійці АТО, патріотична
молодь із Ганьківців на чолі з головою
Снятинської РВ ВОВ Василем Шияном,
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загинули славні сини українського народу «Дон» – Антонюк Михайло Юрійович,
«Тур» – Сусак Василь Юрійович, «Буйй
ний» – Косович Михайло Андрійович,
«Дорошенко» – Том’як Іван Йосипович,
м
«Лісовий» – Стефанець Іван Павлович,
У
«Хмара» – Рожок Дмитро Прокопович
и
(вирвався з оточення, був тяжко поранений).
В урочистостях взяли участь перший

волонтери, краєзнавці, просвітяни, громадські активісти та всі небайдужі жителі села й району.
Вшанування пам’яті полеглих бійців
відбулось на місці загибелі повстанців у
лісі, де сільські активісти відновили повстанську криївку. Варто зазначити, що
кошти на відновлення криївки було виділено обласною державною адміністрацією відповідно до Комплексної цільової
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вежа

програми розвитку туризму в ІваноФранківській області на 2016–2020 роки.
Місцевий священнослужитель, військовий капелан Степан Гуменюк відслужив панахиду та провів спільну
молитву за борців за волю України.
Представниками влади та громадськості було покладено квіти до освяченого
хреста, а далі всі згуртувалися поблизу криївки, після освячення якої кожен
учасник віче мав можливість заглянути
в середину та поринути в далекі
1940-і.
Урочисті святкування продовжились у затінку могутнього «збирача історії». З вітальними словами до гостей звернулися сільський
голова Микола Абрамюк, представники районної та міської влади, волонтери, братчики районної
станиці Братства ОУН–УПА, голова Снятинської РВ ВОВ Василь
Шиян, ветеран Руху на Покутті Петро Тимчук, голова РО ВУТ «Просвіта» Мирослав Попадюк.
У своєму зверненні Мирослав
Попадюк привітав увесь Снятинський район із такою непересічною подією, побажав усім миру,
добробуту та процвітання. Також
Мирослав Петрович наголосив,
що повстанці, чиї імена зазначені
на пам’ятному хресті в лісі– Антонюк Михайло Юрійович «Дон»,
Сусак Василь Юрійович «Тур», Косович Михайло Андрійович «Буйний» – є
уродженцями с. Хлібичин, а не с. Демиче, як зазначено на хресті та висловив
сподівання, що напис на хресті буде
виправлено. На завершення свого виступу Мирослав Петрович зачитав віршприсвяту «Повстанці».
Офіційну частину прикрасили українські пісні, які прозвучали у виконанні на-

ПОВСТАНЦІ
Малий історії момент – тривожних
Зверх сімдесят бурхливих літ.
Та до оцих живих імен
З поклоном й Рудники, і світ.
Бо їх життя йшло на олтар,
Бо в них була найвища ціль,
Аби вже жоден яничар
Вкраїні не приносив біль.
Щоб ця криївка пресвята
Нас рятувала всіх од зла,
Щоб на прийдешні всі літа
Ідея праведна жила.
Та в цей святий недільний час
Нам й смуток серце огорта,
Бо ще не визнана у нас
Борня повстанська пресвята.
І я запитую щораз,
Виважуючи все на грами:
В чиїм портфелі той Указ,
Що їх рівня з фронтовиками?
Не здано ще на волю тест,
Тож кожен день і кожну мить
Стоять повстанці, як протест,
Щоб правду віщу захистить.
Та зерно проросте нове,
Як сонце, що зійде уранці,
Нехай Вкраїна лиш живе,
А з нею житимуть повстанці.
Мирослав ПОПАДЮК
родного аматорського чоловічого хору
«Діброва», чоловічого квартету «Січ»
(с. Белелуя), жіночого ансамблю «Вишиванка» (с-ще Заболотів) та рудниківських сільських аматорів.
На урочистостях побувала
Ольга СЛОБОДЯН

Снятинщина прийняла патріотичну естафету, присвячену 75-літтю УПА

У травні 2017 р. стартувала обласна
естафета районів та міст «Воскресне
-волі дух і наша слава», присвячена 75-ій річниці створення УПА та Року УПА на
-Прикарпатті.
в
28 травня у м. Снятині відбулася
урочиста церемонія передачі естафети
-від Городенківського району з участю
ізаступника голови Городенківської РДА
ьЯрослава Левкуна, голови Снятинської
арайонної ради Івана Угрина, голови
-райдержадміністрації Богдана Свіщова
а

дійства на сцені Снятинського РБК. Після виконання Державного гімну України
відкрила святкову програму методист
РБК Ірина Томаш, яка запросила на
сцену представників влади Городенківського та Снятинського районів. Заступник голови Городенківської РДА Я. Левкун привітав снятинців, зазначивши про
те, що Городенківщина – славний край
легендарного генерал-хорунжого УПА
Романа Шухевича - Тараса Чупринки.
Історична пам’ять, честь і звитяга воїнів

чили славні сторінки нашої історії, у
якій золотими літерами вписані імена С.
Бандери, Р. Шухевича, Є. Коновальця,
В. Андрусяка і багатьох тисяч синів та
дочок України, учасників національновизвольної боротьби. І. Угрин наголосив про видану до 75-ліття УПА книгу
«Повстанський рух на Снятинщині», яка
визнана в області краєзнавчою книгою
року.
Перед початком концертної програми до пам’ятника полковнику УПА,

и
й
ї
-

Тетяна ВОВК
Фото Андрія ГОДОВАНЦЯ
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ського, першого заступника голови РДА
Миколи Пішака, директора Івано-Франеківського ОНМЦ «Культура Прикарпатзтя», заслуженого працівника культури
–України Василя Олексюка, начальника
відділу культури Городенківської РДА
ьГалини Олінійчук, директора Гороьденківського Палацу культури Романа
-Осадчука, начальника відділу культуири Снятинської РДА Богдана Юрчука,
-голови та членів Снятинського районного Братства ОУН-УПА Ігоря Юринця,
-учасників аматорського мистецтва двох
врайонів, представників громади нашого
-району.
у
Дійство розпочалося із дружньої зустрічі дорогих гостей із врученням поккутського короваю на вишитому рушинику. Далі було пам’ятне фото і початок

із Городенки за прекрасну професійну
програму, ведучим та режисером-постановником якої був Р. Осадчук. Снятинщина, прийнявши естафету пісні та історичної пам’яті і шани героїзму УПА від
городенківчан, виступатиме 11 червня у
Косівському районі.
«Воскресне волі дух і наша слава» цей всеобласний масштабний творчий
захід дасть змогу пізнати нові сторінки з
історії визвольного руху, а ще він у слові
та пісні утверджує нескорений український дух, дух звитяг і перемоги України.
Естафета, що супроводжуватиметься святковими заходами, пройде у кожному районі та місті обласного значення
й завершиться 6 грудня у с. Тишківці
Городенківського району, на батьківщині Романа Шухевича. Фотоальбом, який
оформлятимуть усі учасники естафети,
буде передано у Музей визвольних змагань Прикарпатського краю.

Повертаючись до
надрукованого: уточнення

УПА, які боролися і віддавали життя за
вільну незалежну Україну, всенародна
вдячність і сучасна героїка із продовженням святої боротьби в російськоукраїнській війні – основні тези патріотичної естафети.
Я. Левкун відзначив особливий героїзм та історію Снятинщини і передав
керівникам нашого району головний
атрибут естафети «Воскресне волі дух
і наша слава» - фотоальбом, у якому
мають бути зібрані світлини, пов’язані із
історією УПА. Із Божим благословенням
до усіх присутніх звернувся священик
УГКЦ Михайло Лукинюк.
Голова райдержадміністрації Б. Свіщовський та голова районної ради І.
Угрин із словами привітань звернулися
до гостей із Городенківщини та відзна-

командиру ТВ «Чорний ліс» Василю Андрусяку у Снятині було покладено квіти
від громадськості. На сцені ж стартувала патріотична програма, яку розпочав
народний аматорський хоровий чоловічий колектив «Діброва» (худ. кер. Д. Лесюк). А далі сценою Снятинського РБК
заволоділи таланти Городенківщини, які
подарували прекрасну, глибоку і довершену концертну програму повстанської
та сучасної патріотичної пісні. У своєрідному творчому звіті аматорського
музично-вокального мистецтва взяли
участь кращі колективи та виконавці Городенківського району.
У фіналі концертного дійства, яке
супроводжувалося гучними оплесками,
керманичі Снятинщини І. Угрин та Б.
Свіщовський щиро подякували гостям

Вшанували героїв.
Вклонилися пам’яті
Я. Барнича
Під такою назвою у попередньому
числі «Снятинської вежі» надрукований фоторепортаж, у якому, окрім вояків ОУН–УПА, не названі інші учасники
святкового зібрання.
Отож третій абзац у публікації слід
читати так: «А згодом у райцентрі
сформована колона із представників
громадськості, районної станиці Братства ОУН–УПА, учасників бойових дій
в зоні АТО на Сході України, воїнів-інтернаціоналістів – афганців…» і далі
за текстом.
Автор просить вибачення у Героїв
сучасності за недогляд при написанні
матеріалу щодо згадки про їх участь у
відзначенні Дня Героїв.
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6
22 травня 1861 року
відбулось
перепоховання
Тараса Григоровича Шевченка
на Чернечій горі поблизу
Канева.

СВІТИЛО УКРАЇНИ
З Любови Всесвіт Бог створив –
Усе, що є у ньому,
В безмежний простір помістив
І час безмежний в Ньому.
Всі зорі, то сонце небес,
Аби в пітьмі світили,
Ще й безліч учинив чудес,
Щоб люди у них жили.
Й душею кожен став такий:
Цей добрий, а той підлий,
Цей на віки, той на роки,
Той сірий, а цей світлий.
Яскраве ж сонечко для нас –
В пітьмі ясне світило –
То українець наш Тарас –
Від Господа мірило.
Мірило правди і добра,
Любови й волі світло,
Аби настала та пора,
Щоб Україна квітла.
І ту пору він наближав,
Як сонце близить весни,
Бо вірив, що поміж держав
Україна воскресне!
Антон МАЛИНЯК
м. Снятин

З УКРАЇНОЮ В СЕРЦІ
Виховний захід під такою назвою, 22 травня
2017 року в День Героїв, провела класний керівник
8 класу Орелецької ЗОШ І-ІІ ступенів Різун Марія
Миколаївна разом із своїми вихованцями.
У ході заходу учні поглибили свої знання з історії
України та процесів державотворення, боротьби за
здобуття Україною статусу незалежної, суверенної,
демократичної держави.
Ведучі свята Мар’яна Харук та Тарас Мамчур
у своїх прозових рядках ознайомили присутніх з
основними історичними подіями становлення української державності, культурними здобутками, національними цінностями та досягненнями України за
роки незалежності.
Розповідаючи про минуле визвольних змагань
українського народу, було акцентовано увагу на
останніх подіях, що відбуваються в Україні. Хвилиною мовчання вшанували Героїв Небесної сотні
та всіх тих, хто загинув і помер від ран, захищаючи
свободу і суверенітет України.
Пісня-відеоролик «Білі лебеді у небесах» зворушила всіх присутніх. Поезію «Ваш син герой»
дуже натхненно прочитала мати учня класу Марина
Юрах.
На заході панувала урочиста атмосфера, емоційне піднесення, чітка патріотична позиція. Учасники заходу були одягненні у вишиванки з синьожовтими стрічками на грудях.
Про Січових стрільців та воїнів УПА у своєму виступі наголосив директор школи Мирослав Харук і
нагадав, що 2017 рік в нашій області є роком воїнів
УПА – 75-річчя будуть відзначати 14 жовтня 2017
року.
Ми молоде покоління, громадяни вільної України, маємо гідно нести естафету наших прадідів, дідів, батьків, до розвитку і процвітання рідної держави. Такими патріотичними рядками, які звучали з уст
дітей, завершився захід.
Галина ГАВДУНИК,
педагог-організатор Орелецької школи
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На днях у актовій залі Орелецької школи відбулася незабутня зустріч
з
покутсько-буковинським
композитором, автором пісень і ви-

конавцем, нашим земляком Равлюком Любомиром Романовичем, який
родом із села Устя нашого району.
Він є лауреатом літературно-мистецьких премій імені С. Воробкевича
та Марка Черемшини. Працює гість
у Чернівецькому обласному інституті післядипломної освіти, є художнім
керівником народної аматорської
чоловічої хорової капели «Дзвін»
імені Т. Стінкового, викладачів та
співробітників Чернівецького національного університету імені Юрія
Федьковича та народного вокального аматорського ансамблю «Марічка».
Любомир Романович коротко розповів про дитячі та юнацькі роки, про
свою творчість та нові плани в галузі

Баскетбол

музичного мистецтва. Композитора
щиро вітали вчителі, батьки та учні
школи. У його виконанні прозвучали пісні для дорослих «Рідна хата»,
« Я бл у к а
любові»,
« З о р я
щ а с т я » ,р
«Маминак
усмішка»,о
«Красивад
ж і н к а » ,в
« П о к у т -м
с ь к и йк
к р а й » ,Р
« В е р ба »т
та
інші.н
Для учнівт
прозвуча-п
ли відомім
пісні «Лі-т
т е ч к о » ,р
«Футбольна вболівальна», «Вчи-с
р
тельки ім’я».
Активну участь у виконанні пі-о
сень брали і учні школи, бо їм відоміт
п
пісні композитора.
Від адміністрації школи зі щири-п
ми вітаннями та побажаннями виступили директор школи Мирослав Ха-г
рук та заступник директора школи зс
навчально-виховної роботи, вчительп
у
музики Володимир Пашковський.
Квіти весни і поздоровлення булиА
вручені завідуючою сільської бібліо-Т
теки Надією Харітоник та ученицею
школи Анною Рожко.
Ще довго у серцях учнів і педагогів буде звучати щира мелодія Любомира Равлюка.
Марина КІЦУЛн
ч
к

ВИЗНАЧИВСЯ ВОЛОДАР КУБКУ РАЙОНУ З БАСКЕТБОЛУ 2017 СЕРЕД ЖІНОЧИХ КОМАНД

28 травня у с. Видинів, після низки
товариських зустрічей, було проведено
кубок району з баскетболу 2017 серед

жіночих команд.
Організаційні клопоти взяли на себе:
сільський голова с. Видинів – Гордіца
Андрій Іванович, директор школи –
Беца Василь
Миколайович, вчителі
– Беца Марія
Дмитрівна та
Глушко Ганна Василівна. Головний
с п о н с о р
–
депутат
Івано-Франківської обласної ради
Тимофійчук
Богдан Васильович.
Позмагатися
за головний
трофей визвалися чо-

тири команди, дві з яких, а саме «Видинів 1» (дорослі) та «Видинів 2» (школярі)
представляли господарів турніру.
Відгукнулися на запрошення і завітали в гості команди із Залуччя та Задубрівців. Відкриття змагань відбулося
в традиційному українському стилі: команди вийшли під звуки маршу у супроводі маленьких дітей у національному
вбранні з квітами та колачами. До слова
були запрошені всі організатори, представник Снятинської РДА Вікторія Клипич, головний суддя – Андрій Федусів.
При жеребкуванні капітани команд
одноголосно підтримали коловий формат проведення кубку. Всього було зіграно 6 матчів.
За підсумками матчів перемогу здобули баскетболістки із Залуччя. Команда дуже впевнено пройшла турнірну
дистанцію і була «на голову» сильнішою
від суперниць. Доля другого та третього місць вирішилася в драматичному
протистоянні збірних с. Видинова та с.
Задубрівці. Гостьова команда зуміла витримати фінішний натиск господарів під

Футбол

ПЕРЕМОЖНА ХОДА СНЯТИНЧАН ТРИВАЄ

У 22-му турі обласної першості з футболу Снятинське «Покуття» здобуло свою
найбільшу перемогу у поточних турнірних
перегонах. Гостям з Делятина лиш перші
15-ть хвилин більш-менш вдавалось стримувати масовані атаки «Покуття». На 17ій хвилині гри відкрив рахунок Ігор Коваль.
Вже через хвилину наша команда мала
святкувати подвійний успіх, однак удар
Володимира Романюка з одинадцятиметрового парирував страж воріт ФК «Прут».
Володя сповна реалібітувався у другій половині гри, тричі ставлячи власні автографи у воротах суперника. Ще по разу відзначились все той же Ігор Коваль та Іван
Никифорук. У підсумку перемога покутян
з розгромним рахунком 6:1. Цей успіх є
ювілейним, десятим для нашої команди
та третім виграшем поспіль. Видовищною
грою, а головне – позитивним підсумковим
результатом, гравці «Покуття» зробили чудовий подарунок своєму наставнику Івану
Анатійчуку, який напередодні святкував
день народження. А переможна хода покутян дозволила їм впевнено закріпитись на

п’ятій сходинці турнірної таблиці, випереджаючи свого найближчого переслідувача
ФК «Рогатин» на два очка.
Першість області. Друга ліга.
22-й тур
28 травня (неділя)
"Покуття" (Снятин) – "Прут" (Делятин) – 6:1
НФК "Бурштин" – "Нептун-Покуття" (Заболотів) – 7:1
"Гуцульщина-ДЮСШ" (Косів) – "Карпати"
(Кути) – 3:0
"Черемош" (Верховина) – "Касова" (Бовшів) – 1:3
"Хутровик" (Тисмениця) – ФК "Рогатин" –
0:1
"Сокіл" (Павлівка) – "Арсенал" (Вербовець)
– матч не відбувся (неявка команди гостей)
P.S. ФК «Покуття» Снятин запрошує
уболівальників підтримати команду сьогодні, 1 червня о 18.00, у домашній грі проти
одного з лідерів першості – НФК «Бурштин».
Сергій ГРУДОВИЙ.

шалений крик своїх вболівальників. Юні
баскетболістки із ЗОШ с. Видинів на даному етапі ще не можуть нарівні «тягатися» із дорослими.
По завершенню матчів відбулося
підведення підсумків і церемонія нагородження. Кожен виступаючий дякував
організаторам за високий рівень проведення змагань, чудово проведений час,
незабутні враження та емоції. Всі гравці,
в тому числі й ті, що зайняли четверте
місце, були нагороджені грамотами, медалями та солодкими призами. Команда
–
із Залуччя гордо підняла над головою
л
кубок переможця, повторивши тріумф
своїх односельчан-чоловіків кількома
у
місяцями раніше.
б
Крім цього пам'ятними статуетками
к
нагороджено: Дмитрук Уляну («Видив
нів 1») – найкращий гравець турніру;
н
Романюк Діану («Залуччя») – кращий
в
бомбардир (33 очки); Ступарик Світлану
п
(«Задубрівці») – кращий захисник.
н

За матеріалами офіційного
н
сайту БК «Снятин»
п
н
з

ФК «КУЛАЧИН» ПЕРЕМАГАЄ У ЗАБОЛОТОВІ
Принципове
Снятинсько-Заболотівське футбольне протистояння
окрім обласного, триває і на районному рівні. Нагадаю, що у рамках
першості області «Покуття» двічі
перемогло заболотівчан з однаковим рахунком 2:0. Переможну естафету «Покуття» успішно підтримує
і ФК «Кулачин». У першому колі
Снятинська команда перемогла на
власному полі Заболотівську «Стару сеньйору» – 3:0. Минулої неділі
суперники мірялися силами вже у
Заболотові. Наші футболісти на виїзну гру відправилися у хорошому
настрої, адже у попередньому турі
святкували успіх у матчі з командою
Красноставців. Однак перша половина гри «Стара Сеньйора - ФК «Кулачин» відбувалась не зовсім за нашим
сценарієм. Господарі поля всупереч
футбольній логіці, двічі умудрялися виходити вперед. До честі наших
гравців, вони не давали багато часу
на святкування заболотівській публі-

ці, і завдяки влучним ударам Влада
Параліна та Ігоря Шинкарука зрівнювали рахунок. У другому таймі ФК
«Кулачин» домінував на футбольному полі беззаперечно. Заболотівчан
двічі від неприємностей рятувала
стійка власних воріт, неодноразово
декількох сантиметрів не вистачало
гостям для взяття воріт суперника.
Та все ж таки кількість справедливо
переросла у якість: переможний гол
для нашої команди в активі Михайла
Загарука. Наступний матч ФК «Кулачин» зіграє на власному полі 4 червня. Суперник – «Юність» Рудники. к
Становище команд після 8 турів: о
1. «Черемош» Попельники – 22
р
2. «Факел» Троїця – 14
3. ФК «Кулачин» Снятин – 13
с
4. «Юність» Рудники – 12
I
5. «Колос» Красноставці – 7
л
6. «Стара сеньйора» Заболотів – 1 о
в
Остап СЕРПНЕВИЙ.н
п
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У РБК ВІДБУЛОСЬ НАГОРОДЖЕННЯ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ

а
Усі вони добрались до вершини,
і
Місця зайняли призові
В
олімпіадах,
конкурсах, турнірах –
,
Бо ж звісно, обдаровані тут всі!
а
,
Під завісу 2016–2017 навчального
я
року,
24 травня, у районному Будинку
,
акультури відбулось справжнє свято для
,обдарованих дітей Снятинщини. У цей
адень Снятинщина вітала та нагороджу,вала кращих своїх вихованців, пере-можців предметних олімпіад, творчих
йконкурсів та їх наставників-учителів.
,Розпочалось святкування із виступу ди»тячого хору Стецівської ЗОШ І-ІІІ ступе.нів. Далі всечесні отці Михайло Мизюк
вта Павло Захарук поблагословили всіх
-присутніх у залі та виголосили спільну
імолитву. Привітати молоду творчу елі-ту району прийшли голова Снятинської
,райдержадміністрації Богдан Свіщов-ський, голова Снятинської районної
ради Іван Угрин, начальник управління
-освіти Уляна Іванійчук, секретар Сняітинської міської ради Марія Орищук, які,
привітавши дітей, вручили їм грошові
-премії та пам’ятні подарунки.
Приємно відзначити, що серед нагороджених
значну частину зайняли юні
зснятинчани, які своєю наполегливою
ьпрацею, стараннями здобули значні
успіхи у різних конкурсах та олімпіадах.
иА це: Яніна Заболотна, Ірина Гладчук,
-Тетяна Устименко, Ірина Станчак, Ан-

ю

Снятинська

дрій Бойда, Наталія Федірків, Євгенія
Палійчук (Снятинська гімназія); Христина Романюк, Анастасія Куфлюк, Андрій
Дзендзя, Катерина Ткачук (Снятинська
ЗОШ №1 ім. В. Стефаника); Юлія Волощук, Ігор Ризун (НВК «Снятинська ЗОШліцей»).

шенко (Заболотівська ЗОШ), Ольга Далабожак, Назар Симотюк (Балинцівська
ЗОШ), Соломія Затенчук (Олешківська
ЗОШ), Ріта Драганюк, Степан Тимофійчук (Орелецька ЗОШ), Інна Жуліхіна (Задубрівська ЗОШ), Оксана Демчук, Юлія
Сем’юк (Кулачківська ЗОШ), Марина Ма-

Серед нагороджених також були
учні-призери районних шкіл: Михайло
Григоращук (Будилівська ЗОШ), Роман
Кіцул, Назар Глинка, Ангеліна Кобевко,
Роксолана Станчак (Долішньозалучанська ЗОШ), Богдан Левко (Вовчківська
ЗОШ), Іван Семелюк, Ірина Кузенко (Горішньозалучанської ЗОШ), Діана Дани-

зур (Стецівська ЗОШ), Лілія Шарабуряк,
Дарина Одинська (Завалівська ЗОШ),
Ангеліна Калинюк (Рудниківська ЗОШ),
Владислав Петрук (Джурівська ЗОШ).
Звичайно, що велика заслуга, у значних успіхах дітей, їхніх вчителів-наставників, які були нагороджені подяками за
високий професіоналізм, творчість, ре-

Ш К ОЛ О П Р О Щ А ВА Й !

26 травня пролунав останній дзвоЛник. Це день радості та смутку водночас, адже для одних – це чергове закінчення навчального року, а для інших

– ще одна сходинка до вступу у доросле життя.
З посмішкою на вустах поспішали
учні до своєї рідної школи: дівчатка з
білими бантиками та хлопці у строгих
костюмах. В їхніх руках – букети для
вчителів, в очах – гордість за успішне завершення навчального року. І всі
вони щасливі, радісні та усміхнені, бо
попереду безтурботні та цікаві літні канікули.
Особливо хвилююче свято «Останнього дзвоника» для випускників. Тепер перед ними постають нові вибори,
нові горизонти, нові радощі і тривоги. І,
звичайно, ж іспити – державна підсум-

кова атестація та зовнішнє незалежне
оцінювання, які триватимуть ще до середини червня.
В цей день в Снятинській ЗОШ I-III
ст. ім. В. Стефаника, Снятинській ЗОШ
I-III ст. №2, НВК «Снятинська ЗОШліцей» та Снятинській гімназії пролунав
останній дзвоник тепер уже старого навчального року, який зібрав на шкільному подвір’ї дітей, вчителів, батьків та
представників влади.
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зультативність у роботі з обдарованою
учнівською молоддю, у вихованні майбутньої покутської еліти: Іванна Марусяк, Марія Марусяк, Наталія Кіцул, Леся
Заяць, о. Михайло Мизюк (Снятинська
гімназія), Ярослав Маценко, (НВК «Снятинська ЗОШ-ліцей») Марія Горошко,
Галина Тимофійчук, (Снятинська ЗОШ
№1 ім. В. Стефаника), Галина Лукащук
(Рудниківська ЗОШ), Марія Кобилюк
(Завальська ЗОШ), Ярослава Ориджук
(Долішньозалучанська ЗОШ), Михайло Григоращук, Олександр Кованцев,
Оксана Лазаренко (Будилівська ЗОШ),
Павло Луговий (Вовчківська ЗОШ), Леся
Богородецька (Заболотівська ЗОШ),
Юрій Оробець, Іван Оробець (Горішньозалучанська ЗОШ), Анатолій Далабожак, Ганна Вархов (Балинцівська ЗОШ),
о. Павло Захарук (Задубрівська ЗОШ).
Для всіх учасників урочистого дійства було підготовлено змістовну святкову концертну програму під час якої
звучали мелодії українських народних
пісень у виконанні троїстих музик Іллінецької ЗОШ, пісні «Два кольори» у виконанні Михайла Жураківського, «Ти мій
цьом-цьомчику» у виконанні учнів Рудниківської ЗОШ, «Моя земля» виконала
Марта Граб’юк, «Березневі ручаї» виконала Юлія Максим’юк, «Обійми мене»
виконали учениці Джурівської ЗОШ
Христина та Тетяна Семенюк.
Ольга СЛОБОДЯН

ЮВІЛЕЙНЕ ХРАМОВЕ СВЯТО В СЕЛІ КНЯЖЕ

Урочисті лінійки в навчальних закладах відвідали міський голова Анатолій Шумко, заступники міського голови Василь Анатійчук та Віктор Кушик,

секретар міської ради Марія Орищук.
У вітальних словах звучали тепло і
турбота, щире побажання школярам
здорового відпочинку, а випускникам –
сміливо і творчо застосовувати набуті
знання, бути впевненими у своїх силах
і гідно нести по життю горде звання
«Громадянин України».
Звісно, свято не минуло без традиційного танцю випускників, пісень про
школу та учителів, різнобарвних кульок, а також нагородження грамотами
найуспішніших дітей.
Тож сердечно вітаємо зі святом
«Останнього дзвоника», що ознаменовує веселу пору канікул та відкриває

дорогу в незвіданий світ самостійності
та зрілості. Щиро бажаємо всім випускникам знайти свою життєву стежину, а
головне – стати гідними громадянами
нашої держави. Адже саме від ваших
ідей, творчих думок, працьовитості залежить майбутнє України, рідного краю.
Щасливої життєвої долі вам та вагомих успіхів!
Ірина НЕП’ЮК

У свято Вознесіння Господнього,
25 травня, Снятинський благочинний
протоієрей Михайло Марусяк відвідав
Свято-Вознесенську церкву
с. Княже, де з нагоди храмового дня очолив святкове
богослужіння.
Цьогорічне
храмове свято у Княжому –
особливе, адже у 2017 році
виповнюється 170 років від
часу побудови й освячення
місцевої церкви. Отцю-декану співслужили: настоятель
храму прот. Віталій Кулаєць,
прот. Микола Курилюк, прот.
Михайло Мизюк, прот. Ярослав Марикот, прот. Ярослав Петрук, прот. Ігнатій
Мельник, прот. Віктор Курилюк, прот. Тарас Дмитрук, прот. Василь Ткачук, прот.
Роман Василевич, прот. Володимир Івасюк і протодияк. Роман Підгірний.
Після Євангельського читання отецьблагочинний виголосив повчальну проповідь.
Наприкінці богослужіння прот. Ми-

хайло Марусяк привітав настоятеля і
всю громаду з ювілеєм храму і побажав
подальшого розквіту і благоденства.

У свою чергу отець Віталій подякував священнослужителям за спільну духовну Трапезу, а княженській громаді за
сумлінне служіння біля храму.
Після многоліття, яким завершилася
Літургія, усі віряни були помазані освяченою оливою. Завершилося святкове
богослужіння водосвяттям, після якого
усі присутні були окроплені свяченою
водою.

У СВЯТО-ВОЗНЕСЕНСЬКОМУ ХРАМІ СНЯТИНА
ВІДЗНАЧИЛИ ПРЕСТОЛЬНЕ СВЯТО
25 травня, коли цьогоріч Православна Церква святкує Вознесіння Господнє,
у Свято-Вознесенському храмі міста
Снятина було звершено святкове богослужіння з нагоди престольного свята.
Божественну Літургію очолив протоієрей Василь Руданець, настоятель Свято-Михайлівського храму села Краснос-

тавці, у співслужінні настоятеля прот.
Миколи Марусяка, а також прот. Теофіла
Кишкана, клірика Свято-Троїцького собору м. Снятина, прот. Петра Станчака,
настоятеля Свято-Петро-Павлівського
храму села Хутір-Будилів, прот. Василя
Семотюка, клірика Свято-Троїцького собору м. Снятина, і прот. Василя Мороза,
настоятеля Свято-Покровського храму
села Підвисоке.
За богослужінням співав зведений
хор Свято-Троїцького собору і СвятоВознесенської церкви під керівництвом
Дмитра Лесюка.

Після Євангельського читання прот.
Василь Руданець виголосив повчальну
проповідь.
Наприкінці богослужіння отець Василь привітав настоятеля і всю громаду
із «другим Великоднем», адже храмове
свято за своєю величчю прирівнюється
до Пасхи.
У свою чергу прот. Микола
Марусяк подякував священнослужителям, які розділили радість престольного дня, а також
усім жертводавцям, благодійникам і небайдужим парафіянам,
завдяки пожертвам і праці яких
храм поступово оновлюється.
Зокрема з ініціативи міського
голови п. Анатолія Шумка і за
підтримки депутатського корпусу і виконавчого комітету міської ради
було встановлено зовнішнє освітлення
храму, облаштовано тротуар (особлива
подяка заступнику міського голови Віктору Кушику, який курував цей процес);
за фінансової підтримки п. Володимира
Томаша було облаштовано вхідну доріжку до храму, тощо.
Завершилося святкове богослужіння водосвяттям, після якого усі присутні
були окроплені свяченою водою.
За матеріалами офіційного
веб-сайту Снятинського
деканату УПЦ КП
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Від щирого серця вітаю
Гиду Єву Андріївну!

вежа

1 червня минає 50 років з дня смерті українського композитора,
диригента, педагога, уродженця с. Балинці, автора безсмертної піснітанго «Гуцулка Ксеня» Ярослава БАРНИЧА

В цей радісний і щасливий день
прийми від мене найкращі привітання.
Здоров’я зичу, радості й краси.
Хай цвіте – не в’яне із роками доля і
хай сто літ щасливих зозуля Тобі накує.
Від землі сили, від води – здоров’я і добра від сонця нехай Бог дає.
Хай горе Тебе обминає, хай радість
вступає в Твій дім, скільки цвіту в літнім
гаї, стільки щастя я Тобі бажаю. Хай завжди і всюди добре Тобі буде, хай люблять і шанують Тебе добрі щирі люди.
Ніколи не сумуй і в журбу не впадай,
а так як сьогодні – завжди посміхайсь.

З повагою,
Твоя сусідка
Ліда Грицюк

МАЕСТРО ІЗ ПОКУТТЯ
Гудуть трембіти у Карпатах,
У зворах вітер гомонить,
А у гуцульських пишних хатах
Чудна мелодія бринить.

Покуття вславив він й за морем,
Чужі вклонялись й земляки.
В житті приходить все й відходить,
А музика живе віки.

Виводить скрипка пісню-танго,
І голос лине у світи.
Чарівна музико-трояндо,
Ти у серцях будеш цвісти.

І пісні-танго, й оперети
Грають в театрах і гуртах,
Пишуть в газетах і поети
Й славу несуть по всіх світах.

Ця пісня сплетена з любові,
У ній душа й талант митця.
Тут правди суть у кожнім слові
І поклик чесності співця.

О соловію балинцівський,
Ти світ поклав собі до ніг.
Вернувся в славі в край вітцівський,
Твоє ім’я й Джурів зберіг.

«Гуцулка Ксеня» лине світом,
Їй непідвладний простір й час.
І автор не скоривсь совітам –
Чесне ім’я зберіг для нас.

Маестро Барнич тут навіки,
І його музика для всіх.
Тож потечуть музичні ріки
В школі мистецтв для вічних втіх.
Іван АНДРУШКО с. Джурів

ЗУСТРІЧ З БРАТАМИ КАПРАНОВИМИ
В Снятинській центральній районній бібліотеці 24 травня відбулася зустріч з письменниками та видавцями
братами Капрановими. Братів двоє –
письменник один. Отже, письменник
Брати Капранови вже 15 років пропонує читачам свої книги, а це – романи «Забудь-річка» та «Щоденник моєї
секретарки», «Мальована історія Незалежності», «Кобзар 2000»,
«Веселих свят!» та ін.,
які користуються неабияким попитом в українського читача. Кожна
книжка особлива, не
схожа на попередню.
Під час спілкування зі
снятинцями
Дмитро
та Віталій Капранови
розповіли, що іхні твори є результатом не
лише лету організації,
а й особистий досвід,
кропіткі мемуарні дослідження. Герої їхніх творів живуть
сьогодні, але прагнуть збагнути суть
буття своїх предків. Брати Капранови
стверджують, що у своїх книгах нічого
не вигадують, а героїв та події беруть з
реального життя.
Письменник Андрій Курков пише:
«Новий роман братів Капранових доводить, що останні драматичні події в
Україні можуть дати матеріал не тільки
для роздумів, але й для чудової історії,
в яку окрім бурхливих років, що передували Євромайдану, увійде практично
вся історія нашої країни за останні 80
років. Головна героїня роману Уляна не
залишить вашої уяви навіть після того,
як ви дочитаєте останню сторінку. Її об-

раз та події, що виписані, як побачені
її очима, то велика літературна удача
вже відомих, але кожного разу спроможних ще раз здивувати авторів».
Щодо назви роману, то автори зазначили, що назва походить від старого
язичницького символу – Забудь-річки,
що розділяє світ живих та світ мертвих.

Саме така Забудь-річка протікає між
поколіннями у кожній українській родині.
На презентацію творчості письменників завітали міський голова Шумко
А. Б., керівник апарату Снятиської РДА
Королько І. З., радник голови районної
ради Вовк Т. С., начальник відділу культури Юрчук Б. В., директор Снятиської
ЦБС Будаковська М. М., бібліотекарі
міста та району, поціновувачі української літератури.
Під час цікавої та змістовної розмови Анатолій Богданович подякував
Віталію та Дмитру Капрановим за візит
до нашого містечка та чудову можливість познайомитись із їхньою творчіс-

тю. Також А. Шумко відзначив, що знайомий із творчістю Братів Капранових
ще з 2010 року, побажав їм подальшої
плідної праці у царині української літератури та висловив своє сподівання,
що презентовані книги будуть в кожній
бібліотеці й школі нашого міста.
Радник голови районної ради Тетяна Вовк подякувала
гостям за цікаву зустріч,
презентувала
гостям книгу «Повстанський рух на Снятинщині», а краєзнавець
Василь Харитон подарував свої найновіші
книги «Буревії» та «Дорога до храму».
На завершення зустрічі усі бажаючі мали
змогу придбати книги з
автографами письменників та зробити спільне фото.
Опісля презентації
Брати Капранови вирушили до славного Русова, щоб вклонитися «володарю
дум селянських», новелісту Василю
Стефанику.
Сподіваємось, що покутська земля
додасть Віталію та Дмитру Капрановим нового творчого духу і вже у майбутньому в нових творах письменників
ми зможемо впізнати наш покутський
край…
На зустрічі побувала
Ольга СЛОБОДЯН
Відеосюжет дивіться на
https://www.youtube.com/
watch?v=iOLOpAfGc4E

4 Ч Е Р В Н Я – Д Е Н Ь С ВЯ ТО Ї Т РІЙ ЦІ. П’Я Т И Д Е С Я Т Н И Ц Я

Після вознесіння Ісуса Христа настав десятий день: це був п’ятдесятий
день після Воскресіння Христового. У євреїв було велике свято
П’ятидесятниці в пам’ять Синайського
законодавства. Всі апостоли разом з
іншими учнями Христовими та іншими
віруючими одностайно перебували в
одній світлиці в Єрусалимі.
Була третя година дня за єврейським рахунком годин, тобто, понашому – дев’ята година ранку. Раптом
зчинився шум з неба, ніби буря раптова зірвалася, і переповнила ввесь
той дім, де перебували учні Христові.
І з’явилися вогненні язики і спочили
(зупинилися) по одному на кожному з
них. Всі сповнилися Духа Святого і стали славити Бога різними мовами, яких
раніше не знали.
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Так Дух Святий, за обітницею Спасителя, зійшов на апостолів у вигляді
вогненних язиків, на знак того, що Він
дав апостолам здатність і силу для
проповіді Христового вчення всім народам; зійшов же у вигляді вогню на
знак того, що має силу спалювати гріхи
й очищати , освячувати й зігрівати душі.
В Єрусалимі в цей час було багато
євреїв, які прийшли з різних країн на
свято. Апостоли вийшли до них і стали
проповідувати на їх рідних мовах воскреслого Христа. Проповідь так подіяла на тих, хто слухав її, що багато хто
повірив і стали питати: «Що ж нам робити?» Петро відповів їм: «Покайтеся і
хрестіться в ім’я Ісуса Христа на прощення ваших гріхів, тоді і ви отримаєте
дар Святого Духа»
Таких, що увірували в Христа і охо-

че прийняли хрещення, виявилося того
дня близько трьох тисяч чоловік. Таким
чином, почало будуватися на землі
Царство Боже, тобто Церква Христова.
Православні християни в цей день
прикрашають будинки і храми зеленими гілочками, квітами.
Звичай цей йде ще від старозавітньої Церкви, коли будинки і синагоги прикрашалися зеленню в
П’ятидесятницю в пам’ять того, як при
Сінайській горі все цвіло і зеленіло в
день, коли Мойсей отримував скрижалі
закону. Сіонська світлиця, де на апостолів зійшов Святий Дух, у той час, за
загальним звичаєм, теж була прикрашена гілками дерев і квітами.
А ще квітучі гілки нагадують нам про
те, що під дією благодаті Божої людські
душі розцвітають плодами чеснот.
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БІЗНЕС
Ми із кумом Миколою вечір коротали:
Самогону другу літру дружно умовляли
Та вели розмову жваву,
як нам далі жити,
Щоб фінансову проблему
швиденько рішити.
Мовить кум: «Давай у бізнес
подамося разом!
Я патент узяти можу, ти маєш УАЗа.
Під реалізацію наберем товару,
І тоді ми заживемо, куме, без базару.
Не прийдеться уже нам самогонку
квасить —
На столі буде «Смірнофф»
і навіть ковбаси.
Жінки й тещі перестануть
пияками звати,
Бізнесменами поважно
будуть величати.
Купуватимем костюми
тільки від Армані,
Бо ж «зелені» заведуться,
а не гривні рвані.
Покупуєм круті «тачки»,
щоб усім на заздрість, —
Ото, куме, заживемо з
тобою на старість!
На курорт поїдем, звісно,
тільки на Канари,
Ти — без Галочки своєї, а я без Тамари.
То буде їм покарання за всі оті лайки.
Купим чорні окуляри,
футболки від Найка,
Знімемо дівчат жагучих,
підем по стрип-барах,
Погуляєм, як пани, на отих Канарах!»
...Хтозна, чи ще б довго
ми бізнесом займались,
Якби наші благовірні в
гараж не ввірвались.
У Тамари кочерга, в Галочки качалка —
Справжній наряд міліції,
бракує мигалки.
Я по ребрах вже зловив, кум —
по спині, бачу, —
Втік я хутко на город та мало не плачу.
Так поважних бізнесменів гідри
пристрамили,
Та найбільш сулії жаль,
що вони розбили.
Все, надалі на роботу
не буду ходити —
Нехай знає вража сила,
як мужика бити!
Олексій СКОРОБАГАТИЙ
З ДНЕМ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ!!!
Діти – це головна радість
і надія для батьків. Вони справжнє
майбутнє не тільки для держави, а й
для всього світу.

СМІЮТЬСЯ ДІТИ
Сміються діти і душа радіє,
Ясніє небо і цвітуть сади.
Сміються діти, значить є надія,
Що буде щастя і життя завжди.
Я так люблю, коли сміються діти,
В них іскорки спалахують в очах.
То ж гарна є причина порадіти,
Бо в душах спокій і відсутній страх.
Сміються діти. То ж життя вирує
І хлібом заколосяться поля.
І щастя промінцями заструмує,
І зацвіте від радості Земля.
Надія КРАСОТКІНА
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