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ПРЕМІЯ для найкращих
Уже традиційно під завісу навчального року в Снятинській дитячій музичній школі відбувається нагородження
кращих учнів школи премією відомого
українського композитора Романа Сімовича. Премія була заснована у 2001
році. Лауреатами такої премії протягом
цих років стала велика кількість учнів
Снятинської ДМШ.
1 червня у концертній залі Снятинської ДМШ відбулося чергове нагородження
цьогорічних
лауреатів.
Урочистості з присудження розпочала
Людмила Порох, яка розповіла про визначного композитора, уродженця Снятина Романа Сімовича та зародження
вручення премії його імені у ДМШ. Привітати цьогорічних лауреатів завітали
представники районної влади Ігор Королько та Тетяна Вовк, які побажали
усім вихованцям музичної школи гідно
продовжувати музичні традиції Снятинщини та подальших мистецьких успіхів.
Тож цьогорічними лауреатами стали:
учень 6 класу Тарас Белцик (клас гобою,
викладач Викерик Р. М.) – ІІІ місце на
обласному конкурсі виконавської майстерності на духових та ударних інструментах та ІІІ місце на Всеукраїнському
конкурсі «Концертино»;
учень 4 класу Іван Колотило (клас

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.

гітари, викладач Настюк В. В.) – І місце
на Всеукраїнському конкурсі-фестивалі
«Станіславів-ARTLIKEFEST»;

їнському конкурсі «Чарівна бандура»
(Одеса);
учень 3 класу Назарій Томаш (клас

учениця 5 класу Анастасія Зварич
(клас бандури, викладач Збіглі Г. П.) – ІІ
місце на обласному конкурсі виконавської майстерності, І місце на Всеукра-

кларнету, викладач Гринчак М. С.) – ІІІ
місце на обласному конкурсі виконавської майстерності;
учень 5 класу Михайло Жураківський

Продовження на стор. 3

ВІЛЬНІ ЛЮДИ НА «ЗАЛІЗНИХ КОНЯХ»

За традицією у Снятині вже вшосте проводиться з’їзд любителів мототехніки. Цьогоріч зустріч
байкерів відбувалася 3-5
червня на спортивно-відпочинковій базі у с. Попельники
«У Граб’юка». Організатором
цього заходу виступила організація «Снятинська асоціація мотоциклістів» (САМ) в
особі депутата міської ради,
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

мотолюбителя Петра Курилюка, за
сприяння Снятинської міської ради
та
спонсорської
підтримки підприємців Володимира
Луцюка й Володимира Томаша. У
п’ятницю відбувся
заїзд учасників на
відпочинкову
територію, де опісля
розміщення палаток проходило цікаве спілкування,
смачна
вечеря
та
оригінальні
конкурси.
С о нячний
суботній
день обіцяв бути
захоплюю ч и м ,
адже за
програмою з’їзду
о дванадцятій годині сформована
колона вирушила до Сняти-

Надаю послуги
маніпулятора
Т. 0976627361
0667183168

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.

(клас вокалу, викладач Слизька Г. Т.) – І
місце на Міжнародному конкурсі «STARDREAM»;
учениця 1 класу Христина Жураківська (клас вокалу, викладач Слизька
Г. Т.) – ІІ місце на обласному конкурсі
естрадної пісні «Водограй ім. В. Івасюка;
учениця 6 класу Марія Шкурган (клас
вокалу, викладач Слизька Г. Т.) – ІІ місце на міжнародному конкурсі «STARDREAM»;
учениця 6 класу Юлія Волощук (музично-теоретичні предмети, викладач
Столярська Н. М.) – ІІ місце на обласній
музично-теоретичній олімпіаді.
Опісля вручення премії лауреати
продемонстрували свої уміння. Так у
виконанні Тараса Белцика прозвучала
«Мелодія» Б. Лятушинського, Іван Колотило виконав «Фантазії» Шинкаренка
на тему української народної пісні «Ой
під вишнею», харизматична Анастасія
Зварич виконала українську народну
пісню «Тиха вода», у виконанні Михайла
Жураківського прозвучала пісня «Відчинилося життя» на слова і музику Лесі
Горової, порадувала присутніх і Христина Жураківська виконавши незабутній
чарівний «Водограй» В. Івасюка...

на, де поблизу Ратуші охочі
мали змогу подивитись захоплюючий виступ стантрайденга Володимира Мельника
з Отинії. Як зазначає Воло-

димир стантрайденг – трюкова їзда на мотоциклі, яка
набирає все більшої популярності на території України. Сам стантрайденгер
каже, що займається цим
видом спорту три роки і не
збирається зупинятися на
досягнутому. Гучні оплески
глядачів змусили Володимира Мельника ще раз виступити для снятинців. Особливе
зацікавлення мотоциклами
було у дітей, які з неабияким

різних мотоклубів з усієї
України, а саме з Полтави,
Києва, Білої Церкви, Львова,
Чернівців, Жмеринки, Вижниці та інших міст. Досить
приємно, що уже другий рік
поспіль приїжджають наші
сусіди поляки.
Байкер з досвідом Володимир Дудчак з Отинії зазначає, що у його житті мотоцикл займає перше місце, а
потім все інше. Щодо порад
новачкам, то каже, що в пер-

інтересом розглядали їх та
фотографувалися.
Опісля
показового
виступу бажаючі мотолюбителі мали
змогу піднятися на
оглядовий
майданчик
Ратуші та
помилуватися чарівними краєвидами
снятинської землі.
Як зазначив Петро Курилюк, цьогоріч на мотопікнік
з’їхалось близько 180 мотолюбителів,
представників

шу чергу потрібно подумати
про свою безпеку, на початках не форсувати та не ганяти, а поступово набувати
навичок.
Ввечері для всіх учасників
мотопікніка чекала концертна програма за участі рок
гуртів: «Двері боком», «Медовий Полин», «Чаламада»,
«Denomen», «DREZZYNA»,
«Механічний Апельсин». Також проводились різноманітні конкурси та забава.

Ольга СЛОБОДЯН
Фото Катерини КУРИЛЮК
Відеосюжет дивіться
на https://youtu.be/
GsA1b2ADxx0
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Ді т и – к в і т и з ем л і
церти, всілякі виставкові та пізнавальні
заходи.
Один із таких заходів проходив і у
нашому місті. Святкова колона під звуки
урочистого маршу крокувала центральною частиною міста до площі Незалежності. Саме тут проходив традиційний
конкурс малюнка в якому взяли участь
діти 1-4 класів. У своїх малюнках учасники конкурсу зображували мрії про
щасливе майбутнє та мир в Україні.
Далі, у міському сквері, проходила
цікава змістовна концертна програма
за участі вихованців ДНЗ «Золотий клю-

«Міжнародний день захисту дітей»
— святкується щорічно 1 червня. Був
заснований в листопаді 1949 у Парижі
рішенням сесії Ради Міжнародної демократичної федерації жінок. Вперше
«Міжнародний день захисту дітей» відзначався в 1950-му році в 51 країні світу.
ООН підтримала цю ініціативу й оголосила захист прав, життя і здоров'я дітей
одним з пріоритетних напрямків своєї
діяльності.
Відповідно до Женевської декларації
про права дітей, ухваленої 1924-го року,
була проголошена необхідність соціаль-

цівниками КП
«Пок уття-Комунальник»,
встановили та
пофарбували
лавочки, гойдалки, пісочницю та інші
елементи.
Т а к о ж
цими
днями
п р о вод и л а с ь
реконструкція
дитячого
майданчика в
міському сквері по вулиці
Лотоцького поблизу «стометрівки». Працівниками КП «Покуття-Комунальник»
було демонтовано старі елементи та
встановлено нові.
Сподіваємось, що маленькі снятинчани весело проводитимуть літні канікули граючись на нових дитячих майданчиках.
Відеосюжет дивіться на
https://youtu.be/84xHbe4iJ_I
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ЗУСТ РІЧ К Е Р ІВ Н ИК ІВ

1 червня до районного осередку політичної партії «Об’єднання «Самопоміч» (А. Калівошко) завітав керівник обласного осередку Тарас Виноградник. У
ході зустрічі було обговорено подальшу

До відома жителів
та гостей міста!

Повідомляємо, що в м.
Снятин працюють громадські туалети:
по вул. Т. Шевченка
(при вході на міський цвинтар);
по вул. Лотоцького (за
будинком районної стоматології);
по вул. Т. Шевченка (на
задньому дворі ринку).

ництва, архітектури та охорони культурної спадщини Олег Сандуляк, член
громадської ради при міському голові
«Радник», учасник АТО Олександр Ляшкевич, також на засіданні був присутній
Юрій Гнатович Гнідан, який подав свій
проект пам’ятника на конкурс.
Члени оргкомітету висловили свої
зауваження та пропозиції щодо поданого проекту та вирішили уже найближчим
часом провести наступне засідання для
уточнення правок та остаточного вирішення ескізу проекту.
Ірина НЕП’ЮК

Оголошення

Інформуємо про те, що з 1 червня 2017 року по
31 серпня 2017 року спеціалістами Снятинської районної державної лікарні ветеринарної медицини
здійснюватимуться заходи по вивченню епізоотичного стану і проведенню профілактичних вакцинацій
проти сибірки та діагностичних досліджень тварин
на лейкоз, бруцельоз, туберкульоз. Також надаватимуться консультації по запобіганню виникнення
захворювання АЧС, грипу птиці, профілактики, утримання та годівлі тварин.
В разі потреби будуть надаватися адміністративні послуги в питаннях видачі ветеринарних документів і лікування с/г тварин.
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ї
для франківчан було проведено невеП
личку екскурсію. З оглядового майданз
чика снятинської перлини Ратуші гості
т
мали змогу помилуватися чарівними поз
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ВСТАНОВЛЕННЯ ВУЛИЧНИХ ТАБЛИЧОК
Ось уже другий рік поспіль комунальним підприємством «Покуття-Комунальник» встановлюються номерні
таблички та таблички із назвами вулиць.

З АС І Д А Н Н Я О Р Г К О М І Т Е Т У
1 та 3 червня відбулось засідання
під керівництвом міського голови Анатолія Шумка відбулось друге та третє
засідання оргкомітету зі спорудження
пам’ятника «Небесній сотні» в місті Снятин. У засіданні взяли участь члени оргкомітету: секретар міської ради Марія
Орищук, заступники міського голови Віктор Кушик та Василь Анатійчук, начальник відділу містобудування, архітектури
та містобудівного кадастру Снятинської
РДА Максим Вінтонів, член виконавчого
комітету Василь Спасюк, депутат ради,
голова постійної комісії з питань будів-
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ного захисту прав дитини. Декларація
прав дитини була ухвалена 20 листопада 1959 і проголошувала рівні права
дітей у сфері виховання, освіти, соціального забезпечення, фізичного і духовного розвитку незалежно від кольору
шкіри, національної належності, громадського походження, майнового стану
та іншого. Декларація закликає батьків,
громадські організації, уряди визнати
права дітей і сприяти їх здійсненню.
У цей день влаштовуються різні розважальні заходи для дітей. Серед їхнього числа: конкурси, з подарунками, кон-

Н А РА Д І С Т Ь Д І Т Я М

Нещодавно згідно Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Снятин на 2016–2020 роки
було облаштовано дитячий майданчик
на прибудинковій території багатоквартирного будинку № 6 по вулиці Лотоцького. Роботи проводились з допомогою
мешканців багатоквартирних будинків
по вулиці Лотоцького, які, спільно із пра-

чик» та учнів снятинських шкіл. На святкування завітали заступник начальника
у справах дітей райдержадміністрації
Роман Чорнописький, керівник апарату
райдержадміністрації Ігор Королько, заступник міського голови Василь Анатійчук. Звертаючись до діток усі побажали
їм насамперед міцного здоров’я, щасливих усмішок та гарно провести літні
канікули. Адже немає більшого щастя,
аніж посмішки та сміх щасливих дітей.
Віримо, що дорослі зроблять усе, щоб
дитячі мрії стали дійсністю, адже саме
для цього всі ми живемо та працюємо.

Такі заходи проводяться для полегшення в орієнтуванні на місцевості працівників швидкої медичної допомоги,

служби надзвичайних ситуацій, поліції,
працівників Укрпошти та інших установ
та організацій.
За цей період номерні таблички було
встановлено по вулицях Заводська, Завалівська, Лесі
Українки, Кулачинська, Листопадова, Букова, Горіхова,
Київська, Винниченка, Нова,
1 Грудня, Мічуріна, Садова, Вишенського, Польова,
Черемшини, Лукавецького,
Горука, Шухевича, Грушевського, Хроновича, Героїв
Євромайдану та ін.
Роботи по встановленню
номерних будинкових табличок та табличок із назвами вулиць продовжуватимуться і надалі.

І ЗНОВУ ПРОБЛЕМИ ДОРІГ
У середу 7 червня біля адмінбудинку
на площі Незалежності зібрались громадські активісти із сіл Рожневі Поля,
Келихів, Зібранівка, Ганьківці, Вишнівка,
Задубрівці та Красноставці, які уже протягом тривалого часу вимагають ремонту доріг у вказаних селах. За словами
жителів цих сіл дорога не робилася досить давно, а поточний ремонт селяни
проводили за власний кошт. Жахливий
стан дороги викликає обурення як у пасажирів, які щоденно змушені добиратися до місця роботи, так і у власників
транспортних засобів, чиї автомобілі зазнають значних поломок. У своїх звер-

неннях активісти вимагають негайного
вирішення цієї проблеми. У разі нереагування районною владою на звернення
селян, активісти обіцяють перекривати
дороги…
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ПРЕМІЯ для найкращих
Продовження. Початок на стор.1
«Троянда-ружа» М. Мозгового прозвучала у виконанні Марії Шкурган,
класичний «Етюд» Геллєра подарувала
присутнім Юлія Волощук.
Майстерне виконання дітей досить
таки складних творів викликали захоплення та радість у гостей свята. Тож
премія Романа Сімовича й справді знайшла достойних володарів.
Щиро вітаємо усіх лауреатів та бажаємо нових творчих злетів у царині музичного мистецтва.
Ольга СЛОБОДЯН

Довідково:

Роман Сімович народився 28 лютого
1901 в м. Снятині, нині Івано-Франківської області. Через три роки сім'я Сімовичів переїхала до м. Кіцманя сусідньої
Чернівецької області, де батько працював викладачем гімназії. Тут майбутній
композитор одержав початкову і середню освіту. Навчання музики, яке почалося разом із загальноосвітнім, було досить несистематичним, а потім і зовсім
перервалося у зв'язку з подіями Першої
світової війни.
Після розвалу австро-угорської монархії Роман Сімович разом з батьками
повертається в Снятин. Тут 1919 року
закінчує гімназію. Бере активну участь в
хоровому і драматичному гуртках, продовжує поглиблювати свої музичні знання. До цього етапу відносяться перші
творчі спроби, які, на жаль, не збереглися.
1921 року Сімович їде у Берлін, де
вступає у Вищу агрономічну школу, яку
закінчує 1925 і відразу ж вступає до Краківської консерваторії із двох спеціальностей. У роки навчання в консерваторії
він написав кілька романсів і фортепіанних п'єс. 1929 року Р. Сімович переа
їздить до Чехії, продовжує навчання у
Празькій консерваторії по класу композиції О. Шіна і фортепіанному факультеі
тах, яку закінчує 1933-го. Крім цього він
закінчив у Празі Школу вищої майстерності у професора Вітезслава Новака.
Дипломною роботою композитора була
ї
увертюра для симфонічного оркестру
«Карнавал».
Повернувшись на батьківщину, у
а
1936–1939-их Сімович стає викладачем
по класу фортепіано і музично-теоретичних дисциплін Музичного інституту
,
імені Миколи Лисенка у Дрогобичі, а пізу
ніше у Станиславові. До цього періоду
я
відноситься велика кількість його об.
робок українських народних пісень для

хору, соната для фортепіано, п'єси для
віолончелі та скрипки, симфонічна поема «До світла». Вже в цьому творі композитор намагався виразити прагнення
народу Західної України до вільного
життя, до радості й світла.
У 1939–1942-их Р. Сімович працює
музичним редактором у радіокомітеті і
викладачем Станіславського музичного
училища. В роки німецької окупації матеріальне становище композитора було
дуже важким. Він переїздить до Львова, де поступає на педагогічну роботу у
Професіональну школу.
Великий перелом в житті Р. Сімовича
наступає після визволення Львова від
фашистської окупації. Композитор пише
з ентузіазмом життєрадісні твори різних
жанрів. Вже в сонатині для фортепіано,
яка писалась 1944 року, він майстерно
використовує інтонації українських народних пісень. Всі три частини твору
основані на багатому фольклорному
матеріалі. Важливим явищем є те, що
в другій половині 40-х років ХХ століття
Роман Сімович переключається на створення великих музичних
форм і працює над ними
до останніх днів свого
життя.
Свою першу «Гуцульську
симфонію»
композитор завершив
у травні 1945-го. Побут
людини, її думки і почуття, породжені оточенням, у якому вона
знаходиться, — ось що
лежить в основі образного змісту симфонії.
«Гуцульська симфонія»
— один з небагатьох
творів композитора, де
можна впізнати конкретні гуцульські пісні, які
записані автором від
старої гуцулки села Космач. А в другій симфонії, яку автор назвав «Лемківською» — барвисті суцвіття
народної музики Лемківщини. Тут уже
зовсім не впізнати якихось певних народних пісень, зате одразу відчувається
своєрідний аромат мистецтва лемків.
Уже в цих симфоніях, особливо в
«Гуцульській», одним із провідних стає
образ Карпатських гір. Так як могутній
Дніпро, оспіваний у багатьох творах,
викликає в уяві величний образ українського народу, так і Карпати у творчості

Сімовича — персоніфікований образ волелюбних людей, які споконвічно селилися на його схилах. Яскравим підтвердженням цьому є вокально-симфонічна
поема Романа Сімовича «В Карпатах»,
написана для хору та оркестру 1949
року на слова О. Ющенка. Одночасно
за роботою над цією вокально-симфонічною поемою композитор працює над
остаточним завершенням балету «Сопілка Довбуша», розпочатого ще 1946
року. Лібретто «Сопілки Довбуша» втілює сучасну тему, недавно пережиті події війни.
Цікаві знахідки в області симфонізації українського народного танцю,
зроблені під час роботи над балетом,
Роман Сімович втілив і в симфонічній
сюїті «Гуцулка». Частини її — переважно українські народні танці: аркан, коломийка, козачок. В їх основі оригінальні
народні мелодії, майстерно розроблені
композитором.
З 1945 року Сімович викладає у
Львівській державній консерваторії ім.
Миколи Лисенка інструментовку, композицію
та ряд інших теоретичних дисциплін — гармонію, сольфеджіо, аналіз
форм.
Питання
інструментовки, функції
тембру в оркестровій
партитурі були в центрі зору митця в його
педагогічній діяльності.
1951-го йому присвоєно
звання доцента. У консерваторському залі, де
проводив заняття професор (з 1963) Роман
Сімович, стоїть рівна,
якась навіть лагідна
тиша, він ніколи не підвищує голос, не робить
різних зауважень. Учні
Романа Аполлоновича,
а їх було чимало за 35
років педагогічної діяльності, любили
свого вчителя, так само як і він їх. Минали роки, сивий професор пам'ятав не
тільки прізвища, але й імена учнів, завжди цікавився їх творчою долею.
Та як би багато часу не забирала
педагогічна діяльність Р. Сімовича, головним в його житті залишається творчість. Ранньою весною 1950-го він починає писати новий великий твір — третю
симфонію, якій дає назву «Весняна». У
цей же час він створив симфонічну по-

ДЕНЬ ДОБРОГО НАСТРОЮ

,
Росами вмите, сонцем осяяне, квітами завкосичене, суницями присмачене, зустрічами

з друзями звеселене, домашніми завданнями
оне заклопотане, відпочинком та розвагами
-начинене, прийшло до кулачинських дітей
іЛІТО, щоб подарувати їм три місяці літніх те-плих щасливих днів для гарного відпочинку,
,засмаги, для прочитання безлічі цікавих за,хоплюючих книжок.
-Привело з собою
,літо радісні свята –
,День захисту дітей
-і Міжнародний день
вбатьків (1 червня).

А за ними – шаноюване в народі по-етичне свято Трійці,
-яке наші предки на-

звали Святою або
Зеленою неділею,
що
святкувалося
три дні. В неділю,
першого святкового дня, зійшлися на
подвір’я ЗОШ № 2
діти і батьки, щоб
провести День зустрічі літа, підготовлене завідувачкою міської бібліотеки-філії №
2 Галиною Томаш та учителькою фізкультури
Людмилою Бордун.
На свято зустрічі з солодкими призами завітало Літо (Оленка Гелешко) і разом з ведучими Яною Кіцул та Андріаною Дзюрів повело присутніх у світ поезії, пісні, ігор, азартних
спортивних змагань. Школярі другої школи
Віка Бордун, Юліанка Виноградник, Діанка
Іваніцька, Андрійко Кибич, Настя Шумко, гім-

назист Левко Вівчарик, ліцеїстка Катя Маковійчук гарно декламували поетичні рядки про
літо, про щастя жити на землі, про материнську любов до дітей. Почуття любові до України чудово передала піснею «Моя Україна»
Люда Вербіцька.
Ведучі розучили з дітьми гру «Бджілка»,
провели казкову правову вікторину і на прикладі казкових героїв роз’яснили статті
Конвенції про права
дитини. Літо відправилося з дітьми по
Океану розваг, побувавши на островах
Мами, Українських
символів, Загадок,
Гри.
А скільки вже галасу, азарту, суперництва було під час
спортивних змагань,
проведених Людмилою
Романівною!
Команди боролися
за перемогу в іграх з
м’ячем, скакалками,
обручами, тенісними ракетками і кульками, а їх дружно підтримували батьки.
День веселого настрою «Дитинства строкатий світ» (за сценарієм завідуючої бібліотеки) завершився, але літо – попереду. Міська
бібліотека № 2 відчиняє свої двері для зустрічі з книгою, на цікаві, змістовні і розважально-пізнавальні масові заходи, майстер-класи
і різнопланові ігри.
Галина ТОМАШ

ему «Довбуш».
Історична тематика ніколи не переставала цікавити композитора. Прикладом цього є четверта симфонія «Героїчна», присвячена Северину Наливайку,
симфонічна поема «Максим Кривоніс»,
фортепіанна фантазія, в якій втілено
образ безстрашного полководця і мужнього воїна Петра Сагайдачного. До
100-річного ювілею від дня народження
І. Франка композитор пише симфонічну
поему «Пам'яті Івана Франка», де головною темою стає мелодія «Вічного революціонера» Миколи Лисенка.
1957 був написаний ще один вагомий
твір Романа Сімовича — 5-та симфонія
під назвою «Гірська». 1959 року написана кантата «Квітка щастя й волі» на
вірші Юрія Шкрумеляка. Цей твір завершує певний період творчості композитора. У цей період у симфонічній творчості
Р. Сімовича переважає жанрове начало,
оптимістичний, життєрадісний тонус.
Твори 1960–1970-х років виявляють
ще одну, нову грань творчої особистості
композитора, вищий рівень його світогляду. Це епіко-драматична лінія симфонізму, яка проступає у Шостій симфонії,
а значною мірою у Сьомій симфонії та
«Патетичній поемі». Саме цим творам
властива динаміка розвитку, нагнітання напруження, широкий симфонічний
розмах. Теми — образи стають активними учасниками подій: вони виростають
до справжнього трагізму, то хиляться у
скорботі, то розквітають доброю людяною посмішкою. Саме людина, наш сучасник, його доля з усіма труднощами
на нелегкому шляху пошуку, з радістю
подолання перешкод — ось герой творів
Романа Сімовича останніх років.
1984 року серце композитора перестало битися. Похований Роман Сімович на Личаківському цвинтарі у Львові.
Музикознавчі джерела, пов'язані з
творчістю Р. Сімовича доволі скромні,
більшість з них не можна віднести до
наукових розвідок. Більш докладний
і глибокий підхід до розгляду творчої
спадщини композитора можна знайти
не в опублікованих статтях, а в студентських дипломних роботах Львівської національної музичної академії. А тепер,
коли син композитора Ігор Сімович поїхав на постійне проживання за кордон,
забравши із собою весь архів батька з
листами і рукописами його творів, ця
проблема ще на довго залишиться актуальною.

Круглий стіл «Співпраця із ЗМІ – запорука
ефективної роботи бібліотек»
Бібліотечні системи не мислять
свого існування без співпраці з засобами масової інформації, без
висвітлення своєї діяльності на їх
сторінках, розповідей про кращих
працівників, бібліотечні інновації,
досягнення, успіхи, нагороди, кращих читачів та відвідувачів книгозбірень, цікаві заходи та події.
З нагоди дня журналіста України працівники сектору соціокультурного забезпечення користувачів провели засідання круглого
столу «Співпраця із ЗМІ – запорука ефективної роботи бібліотек».
На захід до бібліотеки завітала
член Національної спілки журналістів України, головний редактор
газети «Снятинська Вежа» Ольга
Слободян. Під час діалогу бібліотекарів сектору з журналістом та
методистом районної бібліотеки
було визначено пріоритетні напрямки співпраці бібліотек та ЗМІ.
Адже, партнерські стосунки з громадськими, освітніми та культурними організаціями міста, участь
у спільних соціальних проектах,
акціях, мистецьких заходах, безумовно, сприяють формуванню
позитивного іміджу бібліотеки та
активному обміну інформацією,
ресурсами, творчими задумами.
В ході спілкування присутні
з’ясували, як побудувати ефектні
відносини із засобами масової ін-

формації, а саме:
знати особисто журналістів, що
висвітлюють бібліотечну тематику
та контактувати з ними;
бути публічним;
запрошувати ЗМІ до партнерства у проведенні заходів та запрошувати на події, що проводять
працівники бібліотек;
надсилати прес-анонси, пресрелізи, експертні коментарі;
надавати інформацію, яка могла бути цікавою та корисною реалізації проектів.
Найголовніша перевага співробітництва бібліотек із засобами
масової інформації пов'язана з
можливістю одночасного звернення до широкої аудиторії, в тому
числі і до тієї її частини, яка бібліотеку не відвідує. Бібліотечна діяльність повинна бути прозорою.
Це дасть можливість підняти або
підтвердити свою репутацію.
Сьогодні з впевненістю можна
стверджувати, що робота бібліотекаря і працівника ЗМІ має бути
спільною, бо вона є взаємовигідною, живим потоком інформації,
емоцій, постійних знахідок у світі
книг та людських взаємин.

Працівники сектору
соціокультурного забезпечення
користувачів Снятинської ЦРБ
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Бджолярам на замітку

Снятинська
сім'ю ставлять маточник або підсаджують матку. Такий спосіб особливо ефективний, якщо сім'я готується до роїння.
Для формування відводка з нельотними
бджолами від основної сім'ї відбирають
2-3 рамки печатного розплоду, 2 рамки з
кормом і разом з бджолами переносять у
новий вулик, сюди ж струшують 2-3 рамки бджіл. Всі старі бджоли повернуться
на своє старе місце. Щоб відводок не
страждав від нестачі води, можна в рамку налити трохи води
і поставити в вулик. У
сім'ю також потрібно
поставити
маточник
або підселити матку.
Спосіб "наліт на матку"
часто застосовується
до сімей, які готуються
до роїння, а також для
формування медовиків.
Заснований на тому, що
льотні бджоли завжди
повертаються на старе
місце, де вони проводили обліт. При цьому
способі для формування відводка з родини в
порожній вулик переносять 3-5 рамок з різновікових розплодом і маткою. Додають 5-8
рамок суші (кількість залежить від сили
сім'ї) і 2-3 кормових рамки. Цей вулик
ставлять на місце материнської сім'ї,
а материнську ставлять на нове місце.
Бджоли, які повертаються з поля, потрапляють в новий вулик із старою маткою.
В іншому вулику залишаться лише нельотні молоді бджоли з розплодом, вони
зазвичай добре приймають нову матку
або маточник. Формування відводків
розділом льотних бджіл. При використанні цього методу нова сім'я швидше
розвивається, ніж звичайний відводок,
через те, що має різновікових бджіл і
розплід…
Дмитро ЮРАХ,
пасічник
с. Вишнівка

Як захиститися від небезпеки
Рак шкіри - одна з частих форм злоякісних пухлин, рівною мірою вражаюча
чоловіків і жінок, переважно у віці старше 50 років, зазвичай на відкритих ділянках тіла. Частота рака шкіри складає
близько 5% загальної захворюваності
на рак.
Найзлоякіснішою із усіх існуючих
онкологічних хвороб є меланома шкіри
. Кількість вперше
зареєстрованих
випадків меланоми щорічно підвищується на 3-7%.
За даними ВООЗ,
щорічно у всьому світі реєструється
приблизно
48 000 смертей,
пов'язаних з меланомою.
Дотримання
кількох
простих
правил зменшують ризик утворення раків шкіри на 90%.
1. Не перебувайте на сонці з 10:00
до 16:00 – у цей час ризик отримати опіки найвищий.
2. Сонцезахисний крем слід наносити на шкіру за 20 хвилин до виходу на
сонце та кожні дві години опісля.
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ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ НА ВОДІ

Відводок чи рій

Ранні відводки це – додаткові молоді
сім’ї, приріст пасіки. Приєднавши відводок до сім’ї перед головним взятком,
отримують значну добавку меду. Адже
сім’ї, з яких зроблено ранні відводки,
як правило, в цьому році не рояться, а
дуже гарно і продуктивно працюють, бо
відводок це і є штучно створений рій.
Формування відводків буває збірним
та індивідуальним. Збірний спосіб - це
коли відводок формується з 2-3 сімей,
при
індивідуальному
- з одного. Зазвичай
відводки формують в
кінці травня, щоб сім'ї
встигли зміцніти до
основного медозбору.
Для формування збірних відводків вибирають 2-3 сильних і здорових сім'ї, беруть від
них рамки з розплодом
і молодими бджолами,
оглядаючи їх, щоб не
перенести матку. Щоб
бджоли не билися між
собою, їх обкурюють з
обкурювала, надаючи
димові загального запаху м'ятними краплями.
Переносять в заздалегідь підготовлений
вулик, рамки з розплодом поміщають в
центр, кормові - з боків. В такому вулику з відводком повинно бути не менше 2
рамок з розплодом різного віку переважно печатного і двох кормових. Льотки у
вулику звужують, щоб могло пройти 1-2
бджоли, для запобігання нападу інших
бджіл. На наступний день потрібно підселити запасну матку або маточник.
У формуванні відводків за індивідуальним методом, є кілька способів.
Формування відводків де більшість
льотних бджіл. При цьому сім'ю, з якою
буде зроблений відводок, переміщують
на нове місце, а на його місце ставлять
новий вулик. У нього переносять кілька
рамок з відкритим і закритим розплодом
і рамки з невеликою кількістю корму. У

вежа

3. Ховайтеся від надмірного сонячного випромінювання під парасолькою,
одягайте широкополі капелюхи та темні
окуляри.
4. Дітям у віці до трьох років категорично не рекомендовано перебувати під
прямим сонячним випромінюванням.
5. Засмагаючи, не заклеюйте родимки пластиром.
6. Не відвідуйте
соляріїв.
7.
Регулярно
оглядайте
шкіру
самостійно – ви
можете
виявити
підозрілі новоутворення.
8. У разі появи
новоутворень
на
шкірі слід одразу
звернутися до дерматолога чи онколога.
НЕОБХІДНО ПАМ’ЯТАТИ, ЩО:
Сонячні опіки отримані в дитинстві
(до 18 років) збільшують ризик розвитку
меланоми.
Сонячні опіки отримані в дорослому
віці (після 18 років) збільшують ризик
розвитку раку шкіри.
Наталія ВІРЧЕНКО

Найбільш чудовий відпочинок улітку
– відпочинок на воді.
Окрім того вода – це чудодійний засіб оздоровлення організму. Плавання
зміцнює організм, розвиває силу, спритність, витривалість. Людина, яка вміє
плавати, почуває себе у воді спокійно і
впевнено. Але, на жаль, для декого відпочинок біля води закінчується трагедією. Так, серед основних причин загибелі
дітей на воді є невміння плавати та купання без нагляду дорослих.
Для того, щоб відпочинок на воді
приніс тільки задоволення необхідно дотримуватись певних правил:
•
Купатися можна тільки у спеціально відведених та обладнаних для
цього місцях.
•
Безпечніше відпочивати на воді
у світлу частину доби.
•
Купатися краще в спокійну безвітряну погоду при температурі води не
нижче +20С, повітря – не нижче +24С.
•
Після прийняття їжі купатися
можна не раніше, ніж через 1,5–2 години.
•
У воду заходити слід повільно:
постій і почекай, дозволяючи тілу пристосуватися до температури води. Перед зануренням у воду необхідно змочити обличчя і плечі. Це особливо важливо
для тих, хто купається вперше в сезоні,
а також для тих, хто особливо чутливо
сприймає холод.
•
У воду слід входити неспішно,
обережно пробуючи дно ногою. Якщо не
вмієш плавати, не заходь у воду глибше
пояса, щоб не оступитися і не потрапити
на глибоке місце, в яму, чи не опинитися
на сильній течії.
•
У воді варто бути не більше 15
хвилин. Перебуваючи у воді, не стій на
одному місці, активно рухайся, плавай.
Не купайся аж доти, поки тобі не стане холодно, бо при переохолодженні у
воді наступає різке скорочення м'язів,
що несе за собою зупинку дихання. При
перших ознаках переохолодження негайно виходь з води, переодягнися у сухий одяг, зроби декілька фізичних вправ,
простих рухів, присідань або побігай.
•
Ніколи не плавай наодинці.
Не запливай далеко, особливо за буї,
оскільки можна не розрахувати свої

сили. Навчися відпочивати на воді. Для
цього необхідно вміти плавати на спині.
Перекинувшись на спину і утримуючи
себе на поверхні легкими рухами рук і
ніг, ти зможеш відпочити.
•
Перед тим, як стрибати у воду,Ф
переконайся у безпеці дна і достатнійз
глибині водоймища.
д
•
Пірнати можна лише там, де єр
для цього достатня глибина, прозорак
вода, рівне дно.
А
•
Після купання не рекоменду-р
ється сидіти на сонці, краще відпочити вз
тіні.
р
•
Якщо ти став свідком того, що«
людина тоне чи кличе на допомогу – не-в
гайно повідом рятувальників, які завждир
чергують на обладнаних для купанняр
місцях.
з
Ні в якому разі:
с
•
Не купайся без дорослих.
І
•
Не залазь на попереджувальні
знаки, буї, бакени.
з
•
Не стрибай у воду з човнів, ка-й
терів, споруджень, не призначених для«
цього.
м
•
Не пірнай з містків, дамб, при-б
чалів, дерев, високих берегів.
с
•
Не купайся біля крутих і зарос-і
лих густою рослинністю берегів.
у
•
Не використовуй для плаван-з
ня такі небезпечні засоби, як дошки,ш
колоди, камери від автомобільних шинс
та інше знаряддя, не передбачене дляб
плавання. Пам’ятай, надувні матраци іЦ
надувні іграшки вітром або течією може«
віднести дуже далеко від берега, а хви-А
лею перевернути, з них може вийти по-р
вітря, і вони втратять плавучість.
(
н
Не грай у воді в небезпечні ігри, аІ
саме: не слід підпливати під тих, хто ку-н
пається, хапати їх за руки чи ноги, «топити».
Не подавай помилкові сигнали про
допомогу.
Не купайся у непогоду, при сильному
вітрі, великій хвилі.
Отже, якщо ти будеш уважними та
обережними і дотримуватимешся вищевказаних правил, відпочинок на воді
принесе тобі лише радість та задоволення.

ЗНАЙДЕНИЙ ПОБЛИЗУ СНЯТИНА МЕЧ
Х СТОЛІТТЯ ПЕРЕДАЛИ НА РЕСТАВРАЦІЮ
До Національного реставраційного центру передано на обстеження та
реставрацію уламок ще одного меча Х
століття. Цей меч був випадково знайдений біля літописного Снятина на Івано-Франківщині.

сучасної Данії. На його думку, це свідчить про те, що саме там, на півночі
Європи, існував ремісничий центр зброярів, який обслуговував певну локальну територію. А розповсюдження таких
мечів у Північному Надчорномор’ї вже

Реставратор Віктор Голуб звертає
увагу, що він дуже подібний до меча з
Хортиці (т. зв. «Меч Святослава») або з
Шестовицького могильника на Чернігівщині, повідомляє Музейний простір.

відображає рух варязьких дружин до
Чорного моря та Візантії, відомий нам
як шлях «з варягів у греки».
Міністр культури планує найближчим
часом створити робочу групу, яка має
розробити та втілити програму реставрації давньоруських мечів з усіх музеїв
України. Ця програма буде складовою
частиною Року відродження культурної
спадщини, яким Євген Нищук пропонує
проголосити наступний 2018 рік.

ФК «Кулачин» перемагає чемпіона
Невдалою була святкова неділя для
минулорічних переможців районних
змагань з футболу. Чемпіон району Будилівська «Ліга» поступився у Балинцях місцевій «Єдності». У свою чергу
краща команда першості сезону 2016
року – «Юність» Рудники капітулював у
Снятині у матчі з ФК «Кулачин». Наша
команда подарувала уболівальникам
позитивні емоції, впевнено перемігши
непростого суперника з рахунком 4:1.
Першість району, 9 тур.
ФК «Кулачин» – «Юність»
Рудники – 4:1

«Стара Сеньйора» Заболотів – «Колос» Красноставці – 0:1
«Черемош» Попельники – «Факел»
Троїця – 1:4
Становище команд після 9 турів:
1. «Черемош» Попельники – 22
2. «Факел» Троїця – 17
3. ФК «Кулачин» – 16
4. «Юність» Рудники – 12
5. «Колос» Красноставці – 10
6. «Стара сеньйора» – Заболотів – 1
Тимофій ЛЕВЧЕНКО

Як зауважив знаний україно-шведський археолог Федір Андрощук, відомо
ще кілька мечів цього типу, знайдених в
Україні. Вони належать до культури середньовічних вікінгів, або варягів, як їх
звали на Русі. За спостереженнями дослідника, розповсюдження мечів цього
типу пов’язано передусім з територією

Н

За матеріалами інтернет видань
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Збірник матеріалів конференції
«Полковник УПА Василь Андрусяк – «Грегіт», «Різун»: життя і боротьба»
(до 70-річчя від дня героїчної загибелі)

Нещодавно, працівниками ІваноФранківського обласного музею визвольної боротьби ім. Степана Бандери,
до Снятина було передано збірник матеріалів регіональної науково-практичної
конференції «Полковник УПА Василь
Андрусяк – «Грегіт», «Різун»: життя і боротьба» (до 70-річчя від дня героїчної
загибелі), який вийшов наприкінці 2016
року в Івано-Франківському видавництві
«Місто НВ». У збірнику вміщено доповіді та повідомлення, виголошені на
регіональній науково-практичній конференції, яка була присвячена 70-ій річниці
з дня героїчної загибелі Василя Андрусяка і відбулася 23 лютого 2016 року в
Івано-Франківську.
Тринадцять статей, які поміщені у
збірнику, розкривають життєвий та бойовий шлях полковника УПА «Грегота»,
«Різуна», також тут можна знайти відомості про яскравих постатей підпільної
боротьби: «Постать курінного УПА Василя Андрусяка в сучасній вітчизняній
історіографії» (Іван Тимів, історик, науковий співробітник Краєзнавчого музею Калущини); «Життєвий та бойовий
шлях полковника УПА Василя Андрусяка – «Грегота», «Різуна» (Ольга Слободян, історик, бібліотекар Снятинської
ЦРБ (зараз головний редактор часопису
«Снятинська вежа», член НСЖУ); «В.
Андрусяк і Українське спортивне товариство «Сокіл» у м. Снятин 1930-х рр.»
(Андрій Королько, кандидат історичних
наук, доцент кафедри історії України
Інституту історії, політології і міжнародних відносин ДВНЗ «Прикарпатський

національний університет імені Василя
Стефаника»; «Боротьба на знищення
чи взаємовикористання: збройні відділи
українського націоналістичного підпілля
та нацистська
окупаційна влада (друга пол.
1943 р. – поч.
1944 р.) (Ігор
Дрогобицький,
викладач кафедри теорії та методики навчання
Івано-Франківського
обласного інституту
післядипломної
педагогічної
освіти); «Олесь
Зеленюк – повстанський лікар
«Пастер»
(Леся Прокопів,
науковий співробітник
ІММ
СБ, Степан Лесів,
завідувач
ІММ СБ); «Шлях
повстанського командира.
Поручник УПА
Микола Корж –
«Сокіл» (Галина
Лесів, провідний
науковий співробітник ІММ СБ,
Степан Лесів, завідувач ІММ СБ); «Сотенний «Вершник» – Богдан Мостись-

Презентація для братчиків
1 червня у перший четвер місяця уже традиційно
відбулись збори Снятинської районної станиці Братства вояків ОУН–УПА ім. Романа Шухевича. Цього
разу збори набули досить цікавого та особливого
змісту. Перед розглядом питань порядку денного Ігор
Юринець привітав Дмитра Садового та Володимира
Попадюка із днями народження, побажавши найголовнішого – здоров’я та миру.
Окрім порядку денного, який зачитав голова станиці Ігор Юринець, для братчиків було презентовано
книгу «Повстанський рух на Снятинщині». Як зародилась ідея написання книжки розповів автор ідеї,
голова районної ради Іван Угрин. Про важливість дослідження повстанської тематики та написання окремих розділів повідали співавтори книжки Ольга Слободян та Володимир Карий. Презентанти зазначили,
що і надалі збиратимуть матеріали про повстанське
минуле нашого краю. Цим самим автори заохочують
до пошуку та збору матеріалів усіх небайдужих краян. Також на збори завітав керівник апарату райдержадміністрації Ігор Королько, який презентував перехідний альбом «Воскресне волі дух і наша слава».
Під час виступу Ольга Слободян презентувала
збірник матеріалів регіональної науково-практичної
конференції «Полковник УПА Василь Андрусяк –
«Грегіт», «Різун»: життя і боротьба» (до 70-річчя від
дня героїчної загибелі) в якому поміщено статті про
снятинчанина Василя Андрусяка та його побратимів.
Далі засідання пройшло у звичному режимі.

ства в ОУН–УПА з позиції митрополита Андрея Шептицького: українська історіографія» (Наталія Зьола, аспірант
кафедри історії України Інституту історії, політології і міжнародних відносин
ДВНЗ «Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника»);
«Вшанування пам’яті Василя Андрусяка
– «Грегота», «Різуна» та командирів відділів УПА ТВ 22 «Чорний ліс»: проблеми
меморіалізації» (Марія Паранюк, завідувач Богородчанської філії ОДЦТКУМ);
«Форми і методи протесту громадськості партійно-радянській владі у другій половині ХХ ст.» (Олег Малярчук, кандидат історичних наук, доцент кафедри
соціальних комунікацій та права ІваноФранківського національного технічного
університету нафти і газу).
Збірник матеріалів вийшов за сприяння Івано-Франківського обласного музею визвольної боротьби імені Степана
Бандери (директор Ярослав Коретчук).
Упорядник видання – провідний науковий співробітник музею Петро Ганцюк.
Збірник матеріалів адресується науковцям, викладачам, аспірантам, студентам, усім, хто цікавиться історією українського національно-визвольного руху
ХХ століття.
Тож щиро дякуємо працівникам Івано-Франківського обласного музею визвольної боротьби імені Степана Бандери за видання досить цікавих і таких
потрібних маловідомих фактів із періоду
боротьби ОУН та УПА.
Ольга СЛОБОДЯН

НАГОРОДИ ШУКАЮТЬ СВОЇХ ВЛАСНИКІВ
За сприяння голови обласної ради Олександра Сича
в Івано-Франківську відбулося представлення відновлених найвищих нагород УПА – Хрестів Бойової Заслуги
та Хрестів Заслуги.
Відновлення повстанських нагород та вручення їх
нащадкам вояків Української Повстанської Армії ініціювала світова координаційна рада з вшанування пам’яті нагороджених Лицарів ОНУ та УПА з нагоди
75-ої річниці створення УПА.
Як відзначив Олександр Сич, обласна рада проголосила на Прикарпатті
2017-ий рік Роком Української Повстанської Армії. "Спільно з Братством ОУНУПА ми підготували відзнаки для сучасних учасників російсько-української
війни. Також плануємо по всій області
встановити відповідні банери до 75-річниці УПА. Окрім
цього я символічно передплатив для 75 ветеранів ОУНУПА з Прикарпаття газету "Шлях перемоги", - розповів
очільник обласної ради.
Координатор проекту, науковий співробітник Інституту українознавства імені Крип’якевича НАН України
Микола Посівнич поінформував, що за бойові звитяги
лицарськими нагородами відзначали старшин, підстаршин і стрільців УПА. Окрім цього, за особливий вклад у
розбудову збройного підпілля ОУН та боротьбу за Українську Самостійну Соборну державу нагороджували цивільних людей.

ПОКУТСЬКО-БУКОВИНСЬКІ
ПЕРЕСПІВИ В ЧЕРНІВЦЯХ
Нещодавно в Мармуровій залі
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
відбувся звітний концерт народної
аматорської чоловічої хорової капели «Дзвін» імені Тараса Стінкового. Керівником цього колективу є
наш краянин, уродженець с. Устя,
лауреат Всеукраїнських конкурсів,
член Національної ліги композиторів, Всеукраїнської музичної спілки,
лауреат
літературно-мистецької
премії імені Марка Черемшини Любомир Равлюк. У концерті прозвучали повстанські та стрілецькі пісні, хорові твори відомих класиків та
сучасних українських композиторів.
З вітальним словом на святкову
концертну програму завітали й снятинчани. Зокрема, привітати нашого земляка приїхала Заслужений

кий» (Любов Іванюк, науковий співробітник ІММ СБ, Степан Лесів, завідувач
ІММ СБ); «Життя і військова доблесть
сотенного «Явора» (Іван Драбчук, історик, член НСКУ,
співробітник
Національного
заповідника
«Давній
Галич»); «Сакральний архетип «жертви»
в
уособленні
діяльності
майора
УПА
Костянтина
Петера – «Сокола»
(Олег
Єгрешій, кандидат історичних наук, доцент кафедри
історії України
Інституту історії, політології
і міжнародних
відносин ДВНЗ
«Прик арпатський
національний
університет імені
Василя Стефаника»);
«Бунчужні ТВ 22
«Чорний
ліс»
(1945–1946)»
(Степан Лесів, завідувач ІММ СБ);
«Роль греко-католицького душпастир-

працівник культури, уродженка с.
Стецева Параска Фокшин-Заренчук, яка виконала пісню про маму,
чим і зворушила до сліз глядачів.
Також на заході відбулась прем’єра
пісні на вірші відомого буковинського поета В. Васкана «Щодня у білі»,
яка присвячується воїнам АТО.
Насичена концертна програма
викликала неймовірні враження та
захоплення. Кожна виконана пісня
супроводжувалась гучними оплесками та вигуками «браво!». Тож
бажаємо Любомирові Равлюку довгих років праці на культурній ниві
та радувати нас щоразу новими
творами.
На концерті побував
Мирослав ОНИЩУК
с. Прутівка

Загалом відзнаками нагороджені 1102 Лицарі, однак вони не отримали своїх нагород, а лише тимчасові посвідчення, які їх заміняли. "Головна мета нашого
проекту полягає в тому, щоб нагороди знайшли своїх
героїв. Відповідно до закону, ці відзнаки прирівнюються
до державних і мають бути втілені в життя. Ми повинні знайти нащадків, не тільки щоб вручити нагороди, а відновити
пам'ять про загиблих героїв. Адже найвищим заповітом всіх воїнів ОУН-УПА
було: "ти, славна Україно, не забудь за
мене", - додав Микола Посівнич.
За словами координатора проекту
в Івано-Франківській області Ярослава
Коретчука, серед нагороджених лицарів
більше півтори сотні – з Прикарпаття.
"Важливо, що родини отримають нагороди своїх дідусів та батьків. Ми маємо вшанувати наших
національних героїв", - підкреслив Ярослав Коретчук.
Він також додав, що вручення нагород не є кінцевою
метою проекту. По його завершенні планують видати
книгу про нагороджених Лицарів ОУН та УПА.
Підсумовуючи Олександр Сич відзначив, що обласна рада готова посприяти у виготовленні нагород для
Лицарів з Прикарпаття та видання книги про них. Разом
з цим, до відзначення 75-річчя УПА фотографії найвизначніших з них розмістять на бігбордах по всій області.
За матеріалами обласної ради

Будь вірним пам’яті митця!
Поріднились Кобаки і Снятин,
Дух письменника з нами живе.
Іще ближчим для нас став Делятин:
Він-бо пам’ять Марка береже.

І сягає на грудях яскраво
Силует Черемшини, як знак,
Хоч для тебе найпершим є право –
Ти вже внук адвоката з Кобак.

Слава гордого сина Покуття
Вже здолала кордони і час.
Світ пізнав його слова могуття
Й нові грані таланту щораз.

Ти в полоні його духу і сили:
Він дорогою правди веде,
Тебе кличе здолати вершини,
Перед злом не схилитись ніде.

І музей його ім’ям величний
Лише обраним міряє крок.
Хто на знак Черемшини щорічний
Щиру квітку вплітає в вінок.
Хто шанує премудрості слово,
Хто у пісні прославив митця.
Чи у віршах вклонивсь веселково,
А чи пензлем звеличив творця.
Хто душею спізнав його болі
За покривджений галицький люд,
Кому карби лихої недолі
Ні спокою, ні сну не дають.

Іван АНДРУШКО
с. Джурів

Народний часопис
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Голова міської ради, депутатський корпус, члени виконкому, громадської ради міста і працівники адмінапарату вітають з ювілеями
Юрія Бецу, Петра Малого, Леоніда Куклишина
і з днями народження
Олександру Антонюк, Івана Рурика, Петра Миронюка, Василя Калитчука, Володимира Шокалюка, Дмитра Лазаренка,
Наталію Сумарюк, Галину Скуповську, Василя Тимофійчука,
Людмилу Лазаренко, В’ячеслава Гнатюка, Сергія Ковалика,
Романа Довганюка, Петра Курилюка, Оксану Стефаник, Богдану Ковтун, Богдану Голей, Ірину Неп’юк, Марію Яким, Валерія
Вірченка, Івана Гладчука, Богдана Тимофійчука, Володимира
Венгриновського, Олександру Савчук, Івана Ясінського, Василя
Чобанюка, Миколу Гунька, Ореста Костинюка, Марію Квасняк,
Петра Семеняка, Оксану Гелетюк, Любомира Данилишин, Гордіца Андрій, Пилип’юк Іван, Бордун Роман, Остафійчук Іван,
Дяків Оксана, Кишкан Богдан, Попович Ірина, Попович Людмила, Попович Людмила, Коземчук Володимир, Максимчук Іван.
Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні й літа,
А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай до хати заверта!
Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім,
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим.
Хай постійний успіх, радість і достаток
Сипляться до Вас, немов вишневий цвіт,
Хай життєвий досвід творить з буднів свята,
Господь дарує довгих-довгих літ!

вежа

Снятинська районна станиця
Братство вояків ОУН–УПА щиро
здоровить ветеранів та ветеранок, які
брали участь у боротьбі за Незалежність
України, або допомагали ОУН–УПА
і народились в червні місяці:
Парасковію Йосипівну Маслянку
(м. Снятин)
Івана Миколайовича Грушецького
(с. Ганьківці)
Ірину Юріївну Петрук (м. Снятин)
Бажаємо бути постійно під опікою свого
охоронця. Хай життя наповниться радістю,
душа – спокоєм, а тіло – здоров’ям. Будьте
щасливі, хай здійснюються усі мрії з Божою
допомогою! Приємних Вам новин, веселих
днів та родинного затишку!

Ч АЙНВ О Р Д « Л І Т Е Р А З »
В кожному с ло ві є од н а, д ві а б о тр и л іте р и « З»
1. Мінерал красу самородних неметасів, має найвищу твердість. 2. Щілина між
двома прилягаючими поверхностями. 3.
Електрозв’язок за допомогою радіохвиль. 4.
Назва священика по-польському. 5. Багатоклітинний орган, що виробляє необхідні для
організму речовини. 6. Хвороба свійських та
диких тварин, спричинена паразитами в крові. 7. Підприємство, що випускало автомобілі
«Запорожець» (абревіатура). 8. «Закувала
…» Антологія української народної поетичної
творчості. 9. Визначення складу речовин. 10.
Верховний бог у грецькій міфології. 11. Наради фахівців з певних наукових питань. 12.
Орган тварини і людини, що здійснює рухому
функцію тіла. 13. Руйнування пластичного
матеріалу під дією дотичних напружень. 14.
Місцевість, яка розташована за Кавказьким
хребтом. 15. Передпосівна обробка насіння з
метою прискорення розвитку рослин і підвищення їхньої врожайності. 16. Отруйна ящірка.
17. Зобов’язання Євросоюзу перед Україною з
візового питання. 18. Острів в Індійському океані біля берегів Африки. 19. Людина, що має
схильність до довгих повчальних промов. 20.
Святковий одяг царя. 21. Місто в Одеській області. 22. Заборона стосовно чого-небудь. 23.
Прислів’я: маленька … псує велику радість.
З повагою Роман РУЖИЛО
м. Снятин

НАРОД СКАЖЕ – ЯК ЗАВ’ЯЖЕ
У червні сонце високо і з ранку до
вечора далеко.
У червні на полі густо, а в коморі
пусто.
Червень тому зелениться, хто працювати не ліпиться.
Червневе тепло ліпше від кожуха.
У червні перша ягідка в роток, а
друга в козубок.
Хто в червні байдикує, той узимку
голодує.
У червні таке сіно, що й сама попадя, посоливши, в середу з’їла б.
У червні люди раді літу, як бджоли
цвіту.
Як сіно косять, то дощів не просять.
Дощі йдуть не там, де просять, а
де сіно косять.
Червень каже: «Коси, коса, допоки
роса, бо сонце пригріє — косар упріє,
а коли роса додолу, то косар — додому».
Якщо в червні рідкий дощ буває, то
у вулику мед прибуває.

Коли червень медовий, то рік не
вельми хлібовий.
Коли червень сухий — купуй бджілку, а мокрий — корівку.
У червні цебер води, а ложка бо-

лота, а в жовтні ложка води, а цебер
болота.
Червень літо зарум’янив, а липень
громами розпік.
Не хвалися травою, а хвалися сіном.

Народний часопис
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Пильнуй не овець, а червець.
Дощ хліба прибиває, а сонце піднімає.
Влітку з потом, а взимку з повним
ротом.
Літо пробіжить, як один день.
Що влітку вродить — зимі пригодиться.
Хто рано підводиться, за тим діло
водиться.
Пусти осот в огород — огірків не
буде.
Як травень з теплом, то червень з
кормом.
Травень творить хліба, а червень
— сіно.
Якщо йтиме дощ, то до кінця місяця, а коли сонячно, то на добрий налив колосся.
Якщо на Луки (16 червня) південний вітер — для яровини добре, а
коли з північного заходу на сльотаве
літо. Якщо йтиме дощ, то вродять гриби.

Відповідальність за достовірність фактів і
зведень несуть автори публікацій.
Редакція не завжди поділяє думки
авторів, листується з читачами
тільки на сторінках газети.
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МОЛОДІСТЬ І СТАРІСТЬ
В цьому житті кожен із нас
Молодим буває,
А дехто з нас до старості
Навіть доживає.
Як молода ще людина –
Сил не позичати:
Може їсти сім раз на день,
Дві доби не спати.
Може пити вино, коньяк,
Пивом закріпити,
Може вранці це вернути,
А в обід знов пити.
А стара їсть рідко й мало,
П'є те, що не шкодить,
Бо чим легше воно входить,
Тим легше й проходить.
Молодий, мов термінатор –
Може гризти труби,
А в старого на повидлі
Ламаються зуби.
Молодому щоб мобільник,
Іномарка, «бабки»,
А старому – щоб пенсія
І під бік до бабки.
Молодий побачить дівку –
То летить стрілою,
Старий зиркне в окуляри
Та й махне рукою.
Молодий дає 100 євро
За цілунок дамський,
А старий не дав би й гривню,
Ні рубель радянський.
Молодий не всидить в хаті,
Хоч би сніг чи дощик,
А старий радіє з того,
Що є борщик й горщик.
Молодий до бою рветься,
Хоче світ змінити,
А старий хотів би ноги
Й решту замінити.
Отака то є різниця
Між чоловіками
І те саме трапляється
З дівками й бабами.
Молодій несуть цукерки,
Квіточки духмяні,
А старій – немиту миску
І штани непрані.
Молодій знайти поможуть
Тінь посеред степу,
А старій сховати можуть
Уставну щелепу.
Молода напам'ять знає
Усі телефони,
Стара ніяк не згадає,
Де ж ті панталони.
Молода мішок одягне,
А так як цариця!
Стара в шубі виглядає,
Як мокра копиця.
Молодую своїм оком
Промацує кожний,
А на стару пес дивиться
І то, як голодний.
Як молода, то керує
Начальником, замом,
Командує генералом,
Паном та й Іваном.
А як стара, то керує
Хіба дурним зятем,
Або котом з одним оком
І дідом горбатим.
Але як би то не добре
Бути молодому,
Та корить на цьому світі
Побути й старому.
То ж живімо до ста років
В злагоді й любові,
Поважаймо одні одних
І будьмо здорові!
Микола САВЧУК
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