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З нагоди Дня
пасічника України щиро
вітаю всіх бджолярів!

Мед на столі – радість у господі. З
ним українці відзначають свята, частують гостей, лікують недуги. Старовинні
рецепти медових страв є безцінною
реліквією, яку ми маємо берегти для
нащадків.
Честь і хвала трудівникам пасік,
які приносять до столу українців неповторний дар землі та сонця. Велика
подяка Вам за наполегливість, вірність
народним традиціям, любов до своєї
землі. Нехай Ваше життя буде багатим на щастя, добро, а доля стелиться барвистим рушничком достатку,
родинного тепла і благодаті. Плідної
Вам співпраці, щедрого медозбору,
хай здійснюються Ваші мрії і надії, а на
столі, щоб завжди був мед, як символ
благополуччя і здоров'я!!!

З повагою,
міський голова
Анатолій ШУМКО

УВІКОВІЧИМО
ПАМ’ЯТЬ РАЗОМ!

Виконавчий комітет Снятинської міської ради запрошує усіх жителів м. Снятин
взяти участь у будівництві пам’ятника Героям Небесної Сотні вкинувши камінь в
бетонну основу пам’ятника.
Тож
підтримаймо
будівництво
пам’ятника Героям Небесної Сотні, адже
вони боролись за краще майбутнє для
усіх нас. Слава Україні! Героям слава!

19 серпня – Преображення Господнє
( Яблучний Спас )
Серед дванадцяти річних свят християнського календарного циклу по своїй значимості вважається третім після

Різдва та Великодня святом Преображення Господнє або Великий Спас, Другий Спас.
За Біблією в цей день Ісус
Христос разом зі своїми учнями
піднявся на вершину гори. Посеред ночі довкола нараз спалахнуло дивовижне світло: їхній
учитель у блаженному сяйві здіймався на небеса. Усі почули голос всевишнього, який повістив,
що Ісус є намісник Бога на землі.
Саме це і переконало присутніх
у надприродній місії Христа –
об'єднанні земних і небесних начал. Звідси й назва свята – Преображення Господнє.
Однак у народі свято Спаса має і світське значення,

ВІД ЗНАЧИЛИ ДЕНЬ БУДІВЕЛЬНИКА
Професія будівельника здавна була овіяна народною шаною та великою позитивною силою. Адже ті, хто будує житло,
офіси, лікарні, торговельні центри, дитячі майданчики, дарують нам радість споглядання, розкіш домашнього затишку і
побутового комфорту. Тож напередодні професійного свята
Дня будівельника Снятинська міська рада привітала працівників будівельної галузі міста. Міський голова Анатолій Шумко
висловив щирі слова вдячності всім будівельникам нашого
міста за тісну співпрацю, за те, що роблять вулиці нашого містечка красивішими, комфортнішими та по-справжньому європейським. У знак шани та поваги до найпочеснішої професії
– будівельник – вручив квіти та грамоти будівельникам-підприємцям міста та тим, хто робить Снятин комфортнішим: Чичул
Ірині Василівні, Томашу Володимиру Любомировичу, Чичулу
Василю Михайловичу, Спасюку Василю Миколайовичу, Гаврилюку Ігорю Івановичу, Семотюку Василю Васильовичу, Лисаку

УВАГА КОНКУРС!

Віктору Григоровичу, Кіцулу Юрію Петровичу, Ткачуку Юрію
Петровичу, Терентяку Степану Ігоровичу, Мочернюку Ярославу Романовичу та Зазуляку Володимиру Васильовичу.
Власна інформація

«МІЙ СНЯТИН –
МОЯ КОЛИСКА»

Редакція газети «Снятинська вежа»
спільно з кафе «Підзамче» організовують конкурс «Мій Снятин – моя колиска»
приурочений Дню Незалежності України.
До участі у конкурсі приймаються фотографії з невеликим описом зображуваного (пейзажі міста та околиць, неповторна архітектура, жителі міста і т. д.),
малюнки, оповідання, нариси, есе, вірші
і т. п. присвячені місту Снятин. До участі
у конкурсі запрошуються діти віком від 6
до 18 років. Переможців конкурсу буде
нагороджено подарунками.
Свої роботи надсилайте до 22 серпня на адресу редакції або заходьте до
редакції газети, яка знаходиться на другому поверсі Снятинської міської ради.
Результати конкурсу буде оголошено 24
серпня.

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

пов'язане зі святом врожаю. Це дає підставу вважати, що його первісне коріння
сягає дохристиянських вірувань, оскільки майже в усіх давніх народів існували урочисті свята врожаю. Наші далекі
пращури також широко відзначали закінчення жниварської пори.
У свято Яблучного Спаса існує чудова традиція ходити один до одного в
гості. До того ж яблучне частування виходить чудовим: різна випічка з яблуками і медом, пироги, компоти, варення.
Також влаштовувалися народні гуляння
з піснями, танцями, хороводами в полі і
луках, зустрічаючи осінь і проводжаючи
літо.
Вітаємо Вас зі святом і бажаємо
міцного здоров'я та незламної віри!

КОНЦЕРТ

19 серпня о 15 год.
в приміщенні Снятинського РБК відбудеться
концерт
присвячений
80-річчю викладача Снятинської ДМШ Олексія
Костянтиновича Лиска.
Вхід вільний.

За синєє небо, за жовте колосся
боротися треба, щоб краще жилося!
Дорогі краяни!

23-24 серпня на Снятинщині відбудуться урочистості з нагоди Дня Державного Прапора та 26-ї
річниці Незалежності України. 23 серпня о 10-й
годині на майдані Незалежності у Снятині пройде
церемонія освячення та підняття Державного Прапора. 24 серпня о 10-й годині у міському парку біля
пам’ятника «Борцям за волю і незалежність України» («Тризуба») розпочнуться пам’ятні заходи на
честь свята Незалежності. Після спільної молитви
та загальнонаціональної хвилини мовчання пам’яті
полеглих захисників нашої держави, урочистості
продовжаться на сцені біля Снятинського спорткомплексу з участю представників влади, духовенства, ветеранів АТО, широких кіл громадськості.
Також 24.08. о 19-й годині розпочнеться молодіжна
концертна програма «Пісня за Україну» з участю
переможців фестивалю-конкурсу «Барви літа» та
молодих естрадних виконавців
Снятинщини. У
фіналі – українська дискотека.
Оргкомітет

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

Народний часопис
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Ц І Л Ю Щ И Й Д А Р З Е М Л І ТА С О Н Ц Я

Напередодні Дня пасічника, яке
святкують в Україні 19 серпня, журналіст «Снятинської вежі» побував
на пасіці відомого снятинського

був Остап Сильвестрович Ляшкевич,
який допоміг зробити перший вулик, подарував бджолиний рій та вчив пасічничої справи. З того далекого 1985 року і
розпочалась пасіка Ярослава Іларіоновича.
– На даний час у моїй
пасіці налічується сто сорок сімей, – зазначає пасічник, – які знаходяться
в лежаках, павільйоні та
платформі – на даданівську
рамку та один павільйон на
українську рамку. Кращий
розвиток, зокрема виведення матки, відбувається в
українських вуликах, – дістає рамку з вулика та показує, як знайти матку серед
робочих бджілок.
А далі мова йде про солодкий продукт, яким люблять ласувати як діти так
і дорослі – мед. Всім нам
відомо про його цілющі властивості, тому
виокремити певний вид і стверджувати,
що він є найкориснішим не можна. – Кожен мед має свої лікувальні властивості,
– каже Ярослав Іларіонович, – наприклад, акацієвий мед використовують для
лікування шлунково-кишкового тракту,
гречаний – для покращення кровотво-

людям хворим на цукровий діабет.
– Також кожен вид меду має певне
забарвлення та різний термін кристалізації, – продовжує розповідати пасічник,
– найшвидше кристалізується ріпаковий
мед, бо в ньому міститься багато глюкози, а найдовше – акацієвий. У рідкому
стані чистий акацієвий мед може зберігатися до двох років, але чистого акацієвого меду досить важко дістати, тому що у
період цвітіння акації цвітуть різноманітні
польові квіти, які теж приваблюють бджілок. Щодо забарвлення, то найтемнішими є гречаний та падевий мед, а також
мед з лугового різнотрав’я. Падевий мед
є досить густим та липучим, тому його
досить важко відкачати…
У роботі пасічника досить важливим є
спілкування з іншими пасічниками, адже
щоразу є цікаві новинки по догляду за
бджолами, у розробленні вуликів, виготовлення різноманітної бджолиної продукції... Для такого обміну інформацією
та досвідом створюються різноманітні
спілки, асоціації, товариства пасічників.
У Снятині успішно функціонує районна
рада товариства пасічників. Ярослав
Малофій також є активним членом даного товариства від першого дня його
створення. А було створено товариство
пасічників у Снятині ще за часів Радянського Союзу та з часом воно занепало.

К
н
с
т
з
г
л
у
і
х
с
к
а

виробництвом, – наголошує співрозмовник. – Ось уже близько п’ятнадцяти
років співпрацюю з пасічниками з Росії,
які купляють у нас пакети з бджолиним
сім’ями.
У професії пасічника потрібно знати та вміти все – від будівництва вулика
до викачування меду та його зберігання.
бджоляра Ярослава Іларіоновича МаЦе досить клопітка та, водночас, цікава
професія. – Бджола весь час нас вчить
лофія, якого цьогоріч Снятинська
– якщо зробиш щось не правильно, то
міська влада, під час святкування
Дня міста, відзначила «за вірність
вона кусає, – каже Ярослав Іларіонович,
народним традиціям, наполегли– тож до бджілок має бути особливий підхід, щоб не нашкодити.
вість, любов до своєї землі, за те,
Чимала пасіка потребує постійного
що приносить до столу неповтордогляду, тож у цій справі п. Ярославу до-П
ний дар землі та сонця».
помагає його син Павло, який
Заходимо в фруктовий сад,
більше займається виводомп
де повітря наповнюється пахучим ароматом спілих слив,
бджолиної матки. – Уже змалкук
яблук та груш, дбайливо доспостерігав за моєю роботою,З
– посміхаючись згадує пасіч-г
глянутий хазяйновитим пасічник, – й вибирав для себе ву-г
ником, нашим співрозмовником
лик кажучи: «Оце буде мій!».п
Ярославом Іларіоновичем. Поміж дерев акуратно розставАле якщо бджола кусала, то вінт
одразу ж шукав для себе іншийр
лені вулики. Вже здалека чути
гул невтомних трудівниць, то
вулик. Зараз його допомогал
бджілки зносять у свої домівки
для мене є досить важливою,ф
цілющий мед зібраний з останадже самому важко впоратись.У
ніх літніх медоносів. Підходимо
Наша розмова видаласьт
ближче, а в повітрі відчуваєтьдосить цікавою та пізнаваль-с
ся пахучий медовий аромат, заною. Але час не стоїть на місцір
пах сіна та польових квітів, які дбайливо рення, падевий використовують для лі- Відновилось уже в перші роки незалеж- і бджолині вулики, наповнені медом, кликування застудних захворювань… Кожен ної України і з того часу Ярослав Іларі- чуть свого господаря… Тож на завершен-т
розсипає легенький вітерець.
Бджільництвом Ярослав Малофій за- мед має свою цілющу силу, але найбіль- онович бере активну участь у різнома- ня нашої розмови ласуємо свіжим паху-о
ймається уже понад тридцять років. Мрія ше, мабуть, цінується чистий акацієвий нітних заходах та зборах організованих чим медом.
С
про пасіку передалась від батька, який мед, тому що в ньому міститься мало товариством.
г
– В основному підтримую зв’язок із
так і не зміг її реалізувати. Важливим по- глюкози, натомість збагачений фруктоНа пасіці побував Олег СЛОБОДЯНв
Фото авторащ
мічником і порадником для п. Ярослава зою. Такий мед корисно споживати навіть пасічниками, які займаються пакетним
ф
с
Копчені поросята на замовлення!!!
До 60-річного ювілею
Копчені поросята прикрасять Ваш святко- х
в
вий стіл! Звертатись за 10 днів до події (день
у
народження, хрестини, весілля та ін.).
Т. 0986483060 або 0966489485 – Сергій.
ковалів та ін.
Щоб на Снятинщині не згасало, «Конгрес українських націоналістів».
Буйноквіття природи, чудовий
З висоти літ дійшов до висновку,
а яскраво палало вогнище культури
про це щоденно дбає і всіляко тур- що Будинок культури – то, передусім, настрій людей і сонячна погода, як
УВАГА!
бується директор районного Будинку методичний центр, своєрідна студія Боже благословення творчого свята –
У зв’язку з плановими роботами (Снятинський
культури Ярослав Володимирович для думок, ідей та творчих пошуків, ще раз підтвердили, якою безмежною
РЕМ) з 8.30 до 17.30 год. 23 серпня 2017 р. буде
Томаш. За 37 років сумлінної, само- значить і для фольклору та етногра- є духовна скарбниця українського навідсутнє вуличне освітлення-23 вул. Широка та з 8
відданої творчої праці на нелегкій ца- фії, народного мистецтва і художніх роду, яким багатогранним і прекрасгод. до 20 год. 25 серпня 2017 р. буде відсутнє світрині культури він набув значного до- ремесел, музично-пісенного мисте- ним є світ, у якому живемо.
ло: 565746, вуличне освітлення-24 м. Снятин.
Радіймо світу, бережімо кожну
свіду і практики. Доля розпорядилася цтва, театру і хореографії. Творча
народитися Ярославу 14 серпня 1957 енергія очоленого Я.В.Томашем ко- мить, цінуймо тих, хто примножує
На роботу в КП «Покуття-Комунальник»
року серед мальовничої покутської лективу виливається в поетичному наше духовне багатство, поважає
і прозовому слові, музиці і пісні, які споконвічні наші обереги – писанку, потрібен майстер по озелененню, працівник
природи, в передмісті Кулачин.
Змалку хлопчина увібрав в сер- звеличують нашу національну культу- вишитий рушник, народну пісню! Лю- льодового майданчика та різноробочі. За довідце і душу любов до рідного краю, до ру, спонукають задуматись над тим, бімо свій край і вічні будемо у світі». ками звертатись за телефоном:
(03476) 2-14-14
Ярослав Томаш не раз роздумує
української народної пісні, розмаїтих хто ми і для чого в світі живемо. Різсвят, обрядів, звичаїв, до прекрасних номанітні виховні заходи, що час від про те, що талановитий художник,
витворів людських рук. Щоб стати іс- часу проводяться в стінах районного поет, учитель свій успіх може сам
До відома жителів
тинним трудівником, ентузіастом на Будинку культури, за продуманими, доносити до людей. А культпрацівта гостей міста!
ниві культури йому довелось пройти справді творчими сценаріями, допо- ник, який би не був талановитим та Повідомляємо, що в м. Снятин працюють громаддовгу школу навчання і виховання. магають глядачам, слухачам оціни- без людей він, як воїн без меча. Сам ські туалети:
Спочатку в Снятинській середній ти і зрозуміти гордість того, що ми – Ярослав Володимирович не міг би по вул. Т. Шевченка (при вході на міський цвинтар);
школі ім. В.Стефаника, опісля на хо- українці, що ми вільна нація, яка має зробити очолюваний ним ляльковий по вул. Лотоцького (за будинком районної стомареографічному відділі Снятинського багатющу розмаїту культуру і кращу в театр таким популярним і улюбленим тології);
серед дітвори. Він в душі щиро вдяч- по вул. Т. Шевченка (на задньому дворі ринку).
культурно-освітнього училища. Після світі співучу мову.
Ярослав Томаш має нахил і зді- ний Марії Гаврилюк, Олені Хом’як,
служби в армії продовжив навчання
в Калуському культурно-освітньому бності до творчості. Час від часу Ірині Томаш, Марії Буграк, Василю
училищі. У 1986 році успішно закін- його теплі замітки-публікації можна Данилюку, Надії Нестеренко, ДмиОголошення
чив Київський інститут культури ім. прочитати на шпальтах районного трові Куравському за підтримку й доІнформуємо про те, що з 1 червня 2017 року
часопису «Голос Покуття» та міської помогу, за спільне творення доброї по 31 серпня 2017 року спеціалістами Снятинської
О.Корнійчука.
З 1979 року Ярослав Володими- газети «Снятинська вежа». Як гарно справи.
районної державної лікарні ветеринарної медиПан Ярослав каже: «Покликання цини здійснюватимуться заходи по вивченню епірович трудиться на культурно-освіт- висловив він свої враження від Всеній царині Снятинщини. Він керував українського фестивалю фольклору культпрацівників в тому, щоб дарува- зоотичного стану і проведенню профілактичних
хореографічними колективами сіль- «Писанка». Снятинщина репрезенту- ти іншим свято, піднесений настрій вакцинацій проти сибірки та діагностичних досліськогосподарського технікуму, птахо- вала на фестивалі програму виступу через напружені та натруджені будні, джень тварин на лейкоз, бруцельоз, туберкульоз.
фабрики, Потічківської школи. З 1993 Народного аматорського ансамблю численні репетиції».
Також надаватимуться консультації по запобіганроку Ярослав Томаш обіймає відпові- сопілкарів Задубрівського СБК (кеню виникнення захворювання АЧС, грипу птиці,
Іван Мисюк, профілактики, утримання та годівлі тварин.
дальну посаду директора районного рівник колективу М.Ківенько). «Цізаслужений працівник
Будинку культури. Перед цим працю- кавою у своїй самобутній красі була
В разі потреби будуть надаватися адміністракультури України, тивні послуги в питаннях видачі ветеринарних довав у цьому закладі методистом. 11 виставка робіт народних умільців:
член НСЖУ кументів і лікування с/г тварин.
років очолював районну організацію вишивальниць, писанкарів, різьбярів,
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ГУЦУЛЬСЬКА КОЛОРИСТИКА
НА КОЛОМИЙЩИНІ
12–13 серпня в с. Королівка, що на
Коломийщині відбувся XXIV Міжнародний гуцульський фестиваль, який представляє автентичну культуру гуцулів, їхні
традиції, побут та багато років підряд
збирає представників цього талановитого етносу з усіх куточків світу. Розпочалось дійство ходою творчих колективівучасників, представників влади області
і депутатського корпусу усіх рівнів, духовенства та гостей заходу. Цьогоріч на
свято приїхали хорові та танцювальні
колективи з понад 10 областей України,
а також Румунії, Польщі, Молдови, країн

сцені.
Варто зазначити, що 11 серпня у рамках 24-го Міжнародного гуцульського
фестивалю в Коломийському Національному музеї Гуцульщини та Покуття імені
Й. Кобринського відбулася Міжнародна
наукова конференція «Український феномен Гуцульщини: національний та європейський контексти». Окрім конференції
відбулось відкриття виставок: «Вишивані взори Гуцульщини у дослідженнях та
відтворенні Ірини Свйонтек» та «Гуцульське весілля». Участь у конференції взяло понад 100 науковців – представників
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Фотофакт
Продовжуються роботи на сміттєзвалищі

Продовжуються роботи по рекультивації міського сміттєзвалища. На даному етапі
виконуються роботи по будівництву верхньої лагуни, а саме: підготовлення основи,
застелання бентомату та проведення дренажних систем.
Також виконуються роботи по електрифікації.

м

-

о

-

о
-Прибалтики та Америки.
й
Урочисте відкриття фестивалю розпочалось із запальної «Гуцулки», яку виконали 1200 танцюристів Прикарпаття.
За словами постановника «Гуцулки»,
головного балетмейстера Національного академічного Гуцульського ансамблю
.пісні і танцю «Гуцулія», народного артиснта України Івана Курилюка, попередній
рекорд виконання цього танцю встановлювали 350 учасників. Новий рекорд зафіксували представники Книги рекордів
.України. Вітали учасників і гостей фестивалю заступник голови облдержадміні-страції Ігор Пасічняк та голова обласної
ради Олександр Сич.
За сприяння і постійну підтримку ама-торського мистецтва гуцулів керівники
області – Олег Гончарук та Олександр
Сич були відзначені медаллю «За заслуги перед Гуцульщиною», яку вручив голоНва Всеукраїнського товариства «Гуцульащина» Дмитро Стефлюк. Продовжили
фестивальну програму виступи аматорських колективів. Також різноманітні заходи-конкурси проходили і в Коломиї, де
визначались переможці, які взяли участь
у гала-концерті на головній фестивальній

музейних установ України та зарубіжжя
(Польща, Румунія, США), Інституту народознавства Національної академії України, науково-дослідних інституцій вищих
навчальних закладів, краєзнавців.
Матеріали ХХІ Міжнародної наукової конференції опубліковано у збірнику
«Український феномен Гуцульщини: національний та європейський контексти»,
до якого увійшло 50 статей.
Завершився фестиваль 13 серпня гала-концертом за участю його переможців
і гостей та зірок української естради.
Довідково:
Естафета гуцульських фестивалів
розпочалась у жовтні 1990 року в селі
Верхній Ясенів Верховинського району.
У 2016 році Міжнародний гуцульський
фестиваль проходив у Рахові на Закарпатті. У 2017 році фестиваль знову на
Івано-Франківщині. Наша область проводитиме дійство впродовж двох років.
Наступний фестиваль відбудеться на
Яремчанщині.
На фестивалі побувала
Ольга СЛОБОДЯН

ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ!

П А Н Д У С И – Ч И Я П Р О БЛ Е М А ?

Управління соціального захисту
населення Снятинської райдержадміністрації повідомляє про необхідність подання заяви на отримання
частини невикористаної субсидії, яка
має бути подана до 1 вересня поточного року (останній день прийому
заяв 31.08.2017 року). Відповідно у
випадку прострочення строку подачі
відповідної заяви, право отримувача
субсидії на отримання частини невикористаної суми субсидії припиняється.
Для ознайомлення про осіб, яким
буде повертатися частина невикористаної суми субсидії для відшкодування витрат на оплату послуг
Вам необхідно звернутися в міську,
селищну та сільську раду по місцю
проживання в яких зберігаються дані
списки.
Частина невикористаної суми
субсидії для відшкодування витрат
на оплату послуг з газопостачання
для індивідуального опалення, що
в еквіваленті не перевищує вартості
(станом на 1 травня нового неопалювального сезону) 100 куб. метрів
природного газу (в разі використання
природного газу), перераховується
на особовий рахунок одержувача
субсидії в банківській установі або
виплачується через відділення поштового зв’язку ПАТ “Укрпошта”.

тями.
– У даному будинку знаходяться чотири соціально важливі установи: Управління соціального захисту населення,
Територіальний центр соціального обслуговування (третій
поверх), Управління Пенсійного
фонду України в Снятинському
районі (другий поверх) та нотаріус (перший поверх). Тому
говорити, що дана проблема є
тільки нашою не можна. Наше
управління взагалі не мало б
знаходитись аж на третьому
поверсі будівлі так як є досить
важливою установою, особливо для людей із обмеженими
фізичними можливостями. Але
так як іншого приміщення ми не
маємо, то спеціально для інвалідів, при
вході в будівлю, у нас
встановлена кнопка
виклику із домофоном. Після натискання кнопки виклику до
людини спускається
спеціаліст управління
та надає потрібну допомогу. Щодо пандуса то його переобладнання проблеми не
вирішить, адже після
підняття по сходах
далі людині на інвалідному візку немає

Начальник управління
Уляна Миронюк

Нещодавно у буковинській газеті «Відродження» було надруковано статтю Івана Остафійчука «Чи подбає влада про
зручності для інвалідів?» в якій розповідається про кнопки виклику та пандуси, які
встановлено для інвалідів при вході до соціально важливих установ району. Серед
чималого переліку респондент Микола
Тимчук, жительс с. Белелуя, повідомляє
і про проблеми в Управлінні соціального
захисту населення Снятинської РДА.
З цього приводу журналіст «Снятинської вежі» вирішив поспілкуватися із
начальником Управління соцзахисту населення Уляною Григорівною Миронюк,
щодо виникнення проблеми доступу людей із обмеженими фізичними можливос-

куди рухатись… Саме тому і встановлено
кнопку виклику, якою і користуються інваліди.
Окрім того, у нашому районі є 2400
інвалідів і майже за кожним здійснюється
допомога по догляду за інвалідами І та
ІІ групи та допомога по догляду за пристарілими. Тому лише одиниці інвалідів
вирішують свої справи самостійно, за інших це роблять піклувальники чи опікуни.
Звичайно ж ці проблеми є досить болючими як для самих інвалідів так і для нас,
працівників, тому саме такі питання із доступності ми піднімаємо та моніторимо в
першу чергу. Та не все в змозі вирішити,
тому із розумінням відносимось до людей
із обмеженими фізичними можливостями
та сподіваємось і на розуміння з їхньої
сторони, – зазначає Уляна Григорівна.
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Як правильно підготувати дитину до школи?

Перед початком навчального року у
батьків виникають проблеми щодо купівлі одягу, взуття, шкільних приладь дітям.
Тому необхідно врахувати наступні поради.
Одяг необхідний дитині не тільки для
захисту від несприятливих чинників на-

вколишнього середовища, але й для теплового комфорту, але й доброго самопочуття. Хоча люди приділяють більше
уваги його естетичному аспекту, проте гігієнічне значення одягу є найважливішим
для здоров’я організму.

В Україні для всіх школярів шкільна
форма рекомендована. Вона повинна
відповідати гігієнічним рекомендаціям та
нормативам щодо урахування фізіологічних особливостей дітей, їхньому віку,
зросту тощо.
Шкільну форму дозволяється виробляти із застосуванням змішаних
тканин (з вмістом натурального волокна не менше 50%) - для дітей
молодших і середніх класів, штучних волокон - для дітей старших
класів; блузки і сорочки для дітей
молодших і середніх класів дозволяється виготовляти з використанням натуральних тканин, для дітей
старших класів - штучних тканин.
Як же купити форму, яка була
б якісною, зручною та комфортною
для дитини?
Перш за все при купівлі шкільного одягу батькам необхідно звернути увагу на маркування одягу, яке
міститься на ярлику. Саме ярлик інформує споживача про якісні та інші характеристики товару та містить реквізити підприємства-виробника. На ньому подана
інформація про волокнистий склад матеріалу, з якого виготовлений одяг. Необ-

хідно віддавати перевагу одягу з максимальним вмістом натуральних волокон.
Коли йдете купувати ранець, рюкзак
чи портфель, обов’язково візьміть із собою дитину для того, щоб приміряти його
та врахувати і бажання дитини. Вибираючи між ранцем, портфелем, рюкзаком і
сумкою, найкраще зупинитись на ранці.
На відміну від портфеля, шкільний ранець не шкодить хребту. Привчає дитину
знаходитись у правильному положенні.
Ранець або рюкзак повинні мати тверду
ортопедичну спинку, що добре прилягає
до спини, дозволяє оптимально розподіляти навантаження на плечовий пояс.
Для збереження правильної статури
школяра дуже важливі розміри та вага
ранця. Його ширина не повинна перевищувати ширину плечей дитини, а висота
– 30 см., вага разом із вмістом повинна
становити не більше 15 % від ваги школяра, а в молодших класах – 10 %, щоб
не завдавати великого навантаження на
хребет і плечі дитини.
Лямки ранця повинні регулюватися
в залежності від одягу та росту дитини.
При цьому ремені повинні бути відрегульовані так, щоб ранець знаходився суворо на спині, а ніяк не нижче попереку.

Відповідно до пункту 6.8. Державних санітарних норм і правил (ДСанПіН)
5.5.6-138-2007 “Гігієнічні вимоги до друкованої продукції для дітей” загальна
вага підручників із розрахунку на один
навчальний день у комплекті з приладдям, не враховуючи вагу ранця, не має
перевищувати допустимих гігієнічних
норм носіння ваги на відстань до 3 км, а
саме для учнів:
• I–II класів — 1,5–2,0 кг;
• III–IV класів — 2,0–2,3 кг;
• V–VI класів — 2,3–3,0 кг;
• VII–VIII класів — 3,0–3,5 кг;
• IХ–ХII класів — 3,5–4,5 кг.
Зверніть увагу на етикетку, де повинні бути рекомендації щодо віку дитини,
якій рекомендовано цей виріб.
Пам’ятайте – вся продукція для дітей, яка виготовляється та реалізується
у торгівельній мережі повинна мати висновки державної санітарно-гігієнічної
експертизи, що засвідчують безпечність
даного товару для здоров’я вашої дитини.
Завідувач відділення організації
санітарно-гігієнічних
досліджень Г.М.Макаренко

Обережно – телефонні шахраї!

ЗЛОЧИН КРАЩЕ ПОПЕРЕДИТИ, НІЖ РОЗСЛІДУВАТИ!

30.01.2017 о 17:35 год. поступило
повідомлення по телефону від оператора 102 м. Чернівці, про те, що до них
зателефонував гр..М, 1955 р.н., жит. м.
Снятин та повідомив про те, що до нього
з мобільного тел. 0919830448, зетелефонував невідомий, який хотів дізнатися
останні 8 цифр його банківської картки
"Ощад банк". Гр. М. інформацію не надав.
23.04.2017 о 15:50 год. поступила заява гр. С. 1977 р.н., жит. м. Снятин, про
те, що невідома особа через мобільний
телефон представившись працівником
"Ощадбанку" попросила назвати останні цифри соціальної картки. Після чого з
вище вказаної картки були зняті грошові
кошти в сумі 3 000 гривень.
26.04.2017 р. о 14:30 год. поступили
матеріали через секретаріат Снятинського ВП від гр. П.,1984 р.н., жит. с. Устя

про те, що 20.04.2017 р. біля 18:00 год.
невідома особа подзвонивши на його
мобільний телефон представившись
працівником "Ощадбанку" попросила назвати код, який знаходиться на соціальній картці, після чого було знято 4 700
гривень та заблоковано картку.
11.05.2017 о 17:15 год. поступили матеріали через секретаріат Снятинського
ВП від гр. М,.1966 р.н., жит. м. Снятин,
про те, що 08.04.2017 біля 11:00 год. на
її мобільний зателефонувала невідома
особа представившись працівником ПАТ
"Приват банку" та запропонувала збільшити кредитний ліміт на платіжній картці
та повідомити пін-код з СМС, щоб активувати дану операцію. Після чого з карткового рахунку були переказані грошові
кошти в сумі 6 800 гривень на рахунок
"Пари матч".
01.06.2017 р. о 12:15 год. поступили

матеріали через секретаріат Снятинського ВП від гр. Г. ,1982 р.н., жит. смт.
Заболотів про те, що 25.05.2017 р. біля
12:00 год. через сайт olx.ua він домовився про придбання батуту за суму 350
гривень. Грошові кошти переказав через
Приват24 на картковий рахунок Кондратенко Сергія Миколайовича, однак по
даний час батут не отримав та грошові
кошти йому не повернули.
06.06.2017 0 17.50 год. поступила заява гр. Б.1981 р.н., жит. м. Київ про те, що
02.06.2017 перебуваючи в с. Підвисоке,
Снятинського р-ну, невідома особа зателефонувавши йому на мобільний телефон представившись працівником «Приват банку» запропонувавши розширити
кредтний ліміт його картки, сказав ввести
чотири цифри його кредитної карточки.
Ввівши код, шахрайським способом, невстановлена особа заволоділа грошови-

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ

Княжівське родовище глини розміщене на Північний Захід від
с.Княже на відстані 0,5 км від центру села і в 16 км на Південний Захід від райцентру м.Снятин, де знаходиться ТОВ «Снятинський цегельний завод», що експлуатує родовище. Родовище знаходиться на
малопродуктивних землях спілки селян «Черемош».
Проектними рішеннями передбачається продовження розробки
Княжівського родовища глин корисної копалини відкритим способом
(кар’єр) по автотранспортній системі розробки з паралельним просуванням фронту видобувних та розкривних робіт. Проектна максимальна потужність кар’єру по видобутку глин складе 90,5тис.м3/рік.
По завершенню терміну експлуатації проектованого кар’єру, передбачається виконання природоохоронних відновлюючих робіт по рекультивації відробленого простору кар’єру під пасовище.
Режим роботи кар’єру прийнятий сезонний. Видобувні роботи
будуть вестись протягом 251 днів/рік в одну 8-ми годинну зміну. До
складу проектного виробництва входять такі складові: проектований
кар'єр; прикар’єрний виробничий майданчик викладений бетонними
плитами; тимчасові відвали розкривних порід та ГРШ розташовані у
відробленому просторі кар’єру; дороги і під'їзди. На прикар’єрному
проммайданчику розташовуватимуться: інвентарний вагончик АПК в
якому є кімната для прийому їжі, умивальник, аптечка першої допомоги; урни/контейнери для накопичення дрібного сміття; щит протипожежних інструментів; влаштовується площадка з твердим покриттям
для технічного обслуговування гірничого обладнання та автотранспорту; біотуалет.
Під час експлуатації проектованого кар’єру необхідно залучення
ресурсів:
1) Земельних – земельна ділянка для потреб кар’єру (в межах гірничого відводу) – 20,1 га.
2) Енергетичних: дизельне паливо (бензин) для гірничої спецтехніки та кар’єрного автотранспорту – 177,0т/рік (165,0м3/рік); мастильні
матеріали – 5,100т/рік.
3) Водних: привізна вода питної якості для питних та госппобутових потреб персоналу в кількості до 22,09м3/рік; привізна вода
для технологічних потреб (на полив доріг та ділянок пилення) – до
600,0м3/рік. Передбачається також використання води із зумпфа, розташованого в пониженій частині відпрацьованого кар’єру.
4) Трудових: 8 осіб.
Під час експлуатації проектованого кар’єру передбачається утворення:
1) Відходів
Всі відвальні породи (розкривні породи загальній
кількості 106,50 тис.м3, в т.ч. ГРШ 84,60тис.м3), що будуть вилучені з
ємності кар’єру в процесі його розробки, будуть тимчасово складуватись у тимчасові окремі відвали для подальшого використання під час
рекультивації відробленого простору кар’єрної виїмки. Всі тверді побутові відходи в розрахунковій кількості до 0,21т/рік збираються протягом дня в урни на території проммайданчику та щоденно вивозяться
на утилізацію згідно угоди. Всі виробничі відходи в кількості 8,40т/рік

будуть вивозитись автотранспортом завершенню робочої зміни або
відразу виїзними ремонтними бригадами на утилізацію відповідно до
призначення згідно угод з спеціалізованими організаціями.
2) Стоків Вода у виробництві використовується тільки на безвідходний полив території Вода у виробництві використовується тільки
на безвідходний полив території кар’єру. Привізна вода питної якості використовується тільки для забезпечення питних та госппобутових (миття рук) потреб персоналу. Госппобутові стоки в кількості до
18,070м3/рік, що утворяться під час миття рук персоналом, будуть
збиратись у пластикову ємність встановлену в інвентарному вагончику. По мірі накопичення стоків та наповнення ємності, вона буде вивозитись на завод для подальшого відправлення на очищення. Відходи
біотуалету направляються на утилізацію згідно угоди з спеціалізованим підприємством, що надає асенізаційні послуги.
3) Викидів в атмосферу
Під час експлуатації кар’єру на його території будуть наявні викиди
забруднюючих речовин, що утворюватимуться під час роботи двигунів
гірничої техніки та автотранспорту; неорганізовані викиди пилу гірничих порід, що буде утворюватись в процесі видобувних робіт в радіусі
роботи гірничої техніки та їх тимчасовому зберіганні у відвалах; викиди під час проведення ремонтно-профілактичних робіт, що передбачають роботи із зварки та різки металів. Викиди міститимуть такі забруднюючі речовини: оксиди азоту (в перерахунку на діоксид азоту), оксид
вуглецю, сажу, граничні вуглеводні, завислі речовини (пил грунтових
порід), оксиди заліза, оксиди марганцю, оксиди силіцію, пил абразивно-металічний, пари дизельного палива та метан. Розрахунковий
сумарний викид по всіх забруднюючих речовинах складе – 19,8435т/
рік (3,2533 г/с). Результати програмного розрахунку розсіювання показали, що максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин
(із урахуванням фонового забруднення атмосфери – 0,4 частки ГДК),
викид яких має місце на території Княжівського кар’єру глин, не перевищують нормативних вимог, тобто величину граничнодопустимої
концентрації для населених пунктів (ГДКн.п.). Рівень забруднення атмосферного повітря оцінюється як «допустимий», ступінь безпечності
– «безпечний». Можливість виникнення ризиків негативного впливу на
соціальне середовище та здоров’я населення – відсутня. Тобто можливість реалізації планової діяльності оцінюється як «прийнятна».
Негативного впливу на повітряне, водне, геологічне середовища,
ґрунти, рослинний та тваринний світ, заповідні об’єкти, мікрокліматичні умови району, техногенне та соціальне середовища під час експлуатації проектованого кар’єру Княжівського родовища глини не передбачається.
Участь громадськості: з питаннями та пропозиціями звертатись
протягом 30 днів від дати оголошення заяви про наслідки в ЗМІ в органи місцевого самоврядування.
Замовник: ТзОВ «Снятинський цегельний завод»
Виконавець ОВНС: ФОП Семчишин Г.Є.

ми коштами гр. Б. у розмірі 14 868 грн.
22.06.2017 р. о 14:30 год. поступили
матеріали через секретаріат Снятинського ВП від гр. Г.,1956 р.н., жит. с. Іллінці, про те, що 21.06.2017 р. біля 11:30
год. на її мобільний телефон подзвонила невідома особа яка представилась
працівником відділення "Ощадбанку" та
повідомила про заблокування її пенсійної картки, щоб зняти блокування треба
сказати код який прийде в СМС. Після
чого з карткового рахунку заявниці Губко
І.С., було знято грошові кошти в сумі 510
гривень.
16.07.2017 р. о 19:20 год. поступила
заява від гр. К., 1988 р.н., жит. м. Снятин
про те, що 16.07.2017 р. біля 18:04 год.
невідома особа передзвонивши на її мобільний телефон, представившись працівником служби безпеки "Ощадбанку"
та назвавши персональні дані заявниці
інформувала про спробу зняття грошових коштів з кредитного рахунку. Після
чого попросив назвати з метою захисту
коштів код СМС-повідомлення, яке прийшло на її мобільний телефон. Однак
біля 18:25 год. з карткового рахунку було
знято грошові кошти в сумі 6 470 гривень.

Галина ТЕРЕНТЬЄВА,
інспектор сектору моніторингу
Снятинського ВП

Футбол

НА ПРОХАННЯ
УБОЛІВАЛЬНИКІВ

Розклад матчів ФК «Покуття» у чемпіонаті області та ФК «Кулачин» у першості району. Перше коло.
19.08 ФК «Кулачин» – «Січовик» Завалля
20.08 «Покуття» – ФК «Битків»
27.08 «Карпати» Брошнів – «Покуття»; ФК «Стецева» – ФК «Кулачин»
03.09 «Бескид» Надвірна – «Покуття»; ФК «Кулачин» – «Аеліта» Олешків
10.09 «Покуття» – «Колос Городенківщини»; ФК «Кулачин» – «Маяк» Русів
16.09 «Юність» Рудники – ФК «Кулачин»
17.09 «Придністров’я» Тлумач –
«Покуття»
24.09 «Покуття» – «Тепловик» Ів.франківськ; ФК «Кулачин» – «Ентузіаст» Тулуків
01.10 «Карпати» Болехів – «Покуття»; «Факел» Троїця – ФК «Кулачин»
08.10 «Покуття» – ФК «Калуш»
15.10 ФК «Турка» – «Покуття»
22.10 «Покуття» – НФК «Бурштин»
29.10 «Нафтовик» Долина – «Покуття»
05.11 «Покуття» – «Вихор» Ямниця

Народний часопис

17 серпня 2017 року №31 (516)

Снятинська

7

вежа

З Ф У Т БОЛО М ПО ЖИ Т Т Ю
У вівторок 55-літній ювілей зустрів відомий у
краї футбольний функціонер, успішний бізнесмен і
просто хороша та щира людина – Богдан Ланг.
Народився Богдан Чеславович в республіці Комі
колишнього СРСР. Саме туди свого часу були вивезені
його
рідні. Пізніше
разом
з батьками
переїхав до
Коломиї, де
й
навчався у школі
та училищі.
Далі був Інститут нафти і газу,
служба
в
армії. У Снятин п. Богдана привело
кохання. Тут
він зустрів
свою половинку Лідію,
з якою вже
понад
три
десятиліття разом у парі. Має подружжя двох доньок:
Галину і Тетяну, яка проживає з сім’єю у Чернівцях. Усі
займаються підприємницькою діяльністю. Богдан Чеславович депутат районної ради попереднього скликання, очолює спортклуб «Снятин», а ще – по життю крокує
з футболом. Він є президентом ФК «Покуття» Снятин,
започаткував футбол у Рудниках, Будилові. Напередодні своїх ювілейних двох п’ятірок п. Богдан розповів,
як починалася його футбольна стежина.
–
Спочатку я грав на обласному рівні за юнаць-

кий склад команди з П’ядик. Після служби в армії частенько навідувався у Рудники, звідки родом батько. Разом з однодумцями вирішили створити у селі футбольну
команду. Купили у буровиків труби для воріт, вирівняли
поле… Бажаючих грати за команду рідного села було
чимало. Пізніше працював інструктором по спорту у
Снятинському племтехрадгоспі. Окрім футболу, активно займався волейболом, грав у теніс, шахмати. Як гравець, після Рудників, виступав за Снятин. Судив матчі
обласних змагань. Коли з сім’єю переїхали жити у Будилів, вирішив і там створити футбольну команду. Знову,
як і в Рудниках довелось починати все з нуля. Організував місцевих активістів, і тепер у Будилові команда,
яка на передових позиціях на районному рівні, у минулому році ФК «Ліга» Будилів виборов звання чемпіона
Снятинщини. Велике спасибі Дмитру Дутчаку, який на
ентузіазмі займається з хлопцями.
–
Богдане Чеславовичу, ви є президентом
ФК «Покуття». Як опинилися на цій посаді?
–
У 2003 році тодішній голова РДА Степан
Максим’юк запропонував очолити головну команду
краю. Тоді у Снятині підібрався добротний колектив,
який «робив погоду» на футбольних полях Прикарпаття. Під орудою Василя Процика виступали Петро Семотюк, Ігор Кіцул, Ігор Герліб, Іван Гахман…. У нас був потужний ансамбль у якому грали п’ять майстрів спорту:
Василь Тофан, Віктор Мглинець, Юрій Шелепницький,
Павло Сиротін, екс-капітан «Буковини» Дмитро Білоус.
Пізніше, на тренерському містку Василя Процика змінив Сергій Сащук, начальником команди був Ігор Петришин. Далі тренером працював Василь Тофан, тепер
Іван Анатійчук.
–
Сезон 2017/2018 рр. є особливим для команди, адже «Покуття» повертається до еліти
обласного футболу…
–
Це була ініціатива тренера Івана Анатійчука.
Знаю, що буде непросто, більше того, буде важко, адже

З бори духовенства
С нятинського деканату
8 серпня у Свято-Вознесенському
храмі міста Снятина відбулися збори
духовенства Снятинського деканату під
головуванням благочинного протоієрея
Михайла Марусяка.
На порядок денний було винесено
кілька питань. Серед них підсумки щорічної візитації парафій Снятинського деканату, яка цього року проводилася 13, 14
і 17 липня. З цього приводу отець-декан
звернув увагу отців-настоятелів на необхідність дотримання належного порядку
в храмах, особливо у вівтарі (на Престолі, Жертовнику); ведення облікової документації; постійного зв'язку парафій із
деканатом тощо.
Окрім того на зборах було порушене
питання необхідності створення фонду
взаємопідтримки священнослужителів,
який повинен формуватися з особистих
коштів духовенства деканату.

До роботи зборів духовенства долучився головний інспектор Снятинського
району з державного пожежного нагляду капітан служби ЦЗ Руслан Васильків,
який у спілкуванні зі священнослужителями наголосив на необхідності вживання максимальних заходів пожежної безпеки у храмах, тим більше, що більшість
із них – дерев'яні. Руслан Ігорович звернув увагу настоятелів на те, що в кожній
церкві повинен бути наявним весь протипожежний інвентар, вогнегасники повинні проходити щорічну перевірку тощо.
На зборах була обговорена ще низка
організаційних питань.
Завершилися збори спільною молитвою.
За матеріалами
офіційного веб-сайту
Снятинського деканату УПЦ КП

ЗІРКОВИЙ ШЛЯХ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ
Кожна нова книга в бібліотеці — це
подія, це завжди таємниця і знайомство,
здатне принести ні з чим незрівнянне задоволення. Саме з цією метою в бібліотеці-філії села Вовчківці пройшов День
нової книги, мета якого – ознайомити
користувачів з новинками літератури, які
нещодавно надійшли до книгозбірні.

Протягом всього дня користувачі
знайомились з книжковою виставкою
«Зірковий шлях нових надходжень», де
представлені нові книги світових та українських авторів, фантастика, історичні
романи, книги, що покращують життя,
книги для інтелектуального читання та

багато – багато іншого. В рамках Дня
нової книги у бібліотеці-філії відбувся
огляд літератури «Дегустація книжкових
новинок», під час якого користувачі мали
змогу відкрити для себе нові літературні
імена.
Книгозбірня систематично отримує
нову та цікаву літературу для різних вікових категорій
на різноманітні
теми та за різними галузями.
Тож, ми раді
ознайомити
Вас із цікавими
та змістовними
книгами.
Усі
відвідувачі, які
завітали до бібліотеки-філії
на День нової
книги з радістю
долучилися до
дегустації літературних новинок, обравши
собі цікаву літературу для самостійного
читання.
Запрошуємо всіх до нашої бібліотеки
і сподіваємося, що ви знайдете для себе
багато цікавої літератури. Надіємося, що
нові книги принесуть задоволення нашим користувачам.

проти нас будуть грати кращі команди області укомплектовані кваліфікованими виконавцями. Чимало наших майбутніх суперників мають досвід виступів і на
всеукраїнській арені. Та я, як президент клубу, погодився на цей крок, вірю, що ФК «Покуття» незабаром стане спортивним символом нашого славного міста. У нас
молода, перспективна команда, яка, якщо буде існувати
й надалі, то через два-три роки буде серед кращих в області. Наразі, основу колективу складають місцеві хлопці віком 19-20 років, які вже були чемпіонами області
серед юнаків. Тепер головне їм не загубитися у дорослому футболі. Перед стартом сезону команда провела
тренувальний збір у Попельниках, узяла участь у Кубку
гуцульських міст, який відбувався у Косові. Завершальний етап підготовки до офіційних матчів завершили на
мажорній ноті, перемігши команду Заболотова – 6:0 та
Гвіздця – 3:0.
–
Що означають ваші слова «якщо команда
буде існувати й надалі»?
–
Утримувати футбольний клуб обласного рівня
– завдання не з легких. Бракує коштів. Минулого року
нам по мірі можливостей фінансово допомагала птахофабрика «Снятинська нова», філія «Перспектив»,
підприємці Богдан Тимофійчук, Орися Книшук… Наразі
маємо незначне надходження з районного бюджету, надіємся на підтримку міської влади, підприємців, адже
команда, у першу чергу представляє місто Снятин. Ми
не маємо права загубити цю обдаровану молодь. Якщо
кожен, хто має можливість, зробить свій внесок у розвиток команди, то футбольному майбутньому у Снятині
бути!
–
Богдане Чеславовичу, спасибі за розмову.
Колектив «Снятинської вежі» щиро вітає Вас з
ювілеєм. Здоров’я Вам, благополуччя, успіху в усіх
задумах і починаннях!
–
Дякую!
Спілкувався Сергій ГРУДОВИЙ.

ВДЯЧНІСТЬ ЗА ПОДАРОВАНІ КНИГИ

Бібліотека-філія с. Шевченкове вдячна Ганні Станіславівні Гаврилюк
Здійснюйте добро, поки ви існуєте!
Дені Дідро
Дарування книг у бібліотеку — це давня форма доброчинності та надійне джерело поповнення фонду. Дарунки книг
у бібліотеку — це рух душі, безкорисна
щедрість та добра воля дарувальника. А
факт надходження дарів у бібліотеку —
це показник престижу книгозбірні, її місця
у суспільному житті.
Впродовж року в бібліотеці-філії с.
Шевченкове діє акція "Подаруй бібліотеці книгу". Книгозбірня щиро вдячна за
книги, отримані в дар бібліотеці від її читача, книголюба, людини з великим світоглядом та жагою знань — Ганни Станіславівни Гаврилюк, яка подарувала 84
колекційні видання із власної бібліотеки.
В цей економічно складний час, коли
надходження нової літератури дуже незначні, можливість перегорнути яскраві

сторінки нових цікавих видань принесуть
читачам багато задоволення, адже серед
переданих книг - детективи, романи, історичні твори С. Вилара, А. Девиля, Д.
Блека, Е. Блеквеля, А. і С. Голона, А.
Джонсона та ін.
Отримані нові книги є справжнім
скарбом для читачів-істориків, літературознавців і просто книголюбів. Така увага
до бібліотеки радує, надихає і читачів, і
саму книгозбірню. Подарована література стала відчутним джерелом поповнення бібліотечного фонду та надасть
неоціненну допомогу для зацікавлених
користувачів. Адже нові книги це завжди
свято для широкого читацького загалу.
Тож, Ганно Станілавівно, Вам щире
«Спасибі» за цінний подарунок, за те,
що не залишилися байдужою до бібліотечного життя, до книги та до людей. Хай
Бог допоможе у всіх ваших справах.

ПОЛІКУЄ КНИГИ ВМИТЬ ДОБРИЙ
ЛІКАР АЙБОЛИТЬ!
Для книг, яким потрібні ліки гарні,
Відкрилась книжчина лікарня.
Лікарем стане кожен із вас
У вільний день, у вільний час!
Книги – наші помічники у праці і навчанні. З книг ми дізнаємось про нашу
прекрасну Україну, про польоти в космос,
про навколишнє оточення і багато, багато корисного і цікавого.
Нещодавно в Орелецькій
бібліотеці було проведено бібліотечний урок «ПОЛІКУЄ
КНИГИ УМИТЬ ДОБРИЙ ЛІКАР
АЙБОЛИТЬ!». Зокрема, користувачі 5-6 класів взяли участь
у «лікарні для книг». Це незвичайна лікарня – тут лікують
книги. Головним лікарем став
доктор Айболить, якого читачі
по жеребкуванню вибрали між
собою – Драганюк Іванну та вірних помічників: Кархута Володимира та Пашковську Надію.
Книги, вони не чхають і не
кашляють, але помітно блідніють, жовтіють, сохнуть, розсипаються на окремі аркуші. Ці «терплячі пацієнти» не плачуть,
не жаліються, але вони страждають. І тут
їм на допомогу приходять вдячні користувачі. Кожен учасник поклеїв по декіль-

ка книг, а поки юні користувачі «лікували»
книги, бібліотекар провела з ними цікаві
вікторини: «Народна мудрість про книгу», «Мої улюблені письменники», «Мої
улюблені казки».
«Прислухайтесь до наших порад – і
ваші книжки завжди будуть охайними і
красивими. З деяких книжок достатньо

просто витерти пил, а потім знову поставити на полицю – вони здорові», – на
завершення промовила завідуюча книгозбірнею.
Надія ХАРІТОНИК
завідуюча книгозбірнею с. Орелець
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Районна рада товариства пасічників вітає усіх пасічників
району з професійним днем – Днем пасічника України.
Дорогі колеги!
Цієї чудової серпневої пори, коли хлібороби справляють обжинки, а в садах дозрівають соковиті плоди, Ви відзначаєте своє
професійне свято. За покликанням душі Ви долучилися до надто складної, але дуже цікавої, сповненої романтики справи, яку
наші пращури започаткували в сиву давнину та секретів якої природа приберегла ще на багато поколінь пасічників. Пізнавайте ж ці
тонкощі з притаманною українцям кмітливістю! Нехай Божа іскра
Вашого таланту спалахне в серцях дітей та онуків, які продовжать
славний родовід пасічників на нашій квітучій і благословенній батьківській землі! Бажаємо всім добра і миру, міцного здоров'я,
натхнення, щасливої світлої долі та багатих медозборів на радість людям!
За дорученням пасічників району
Голова товариства Василь СТУПАРИК

Спорт

НІХТО НЕ ЗАБУТИЙ

30 липня в с.Залуччя відбулися традиційні змагання з футболу
пам’яті Мирослава Кобевка та Миколи Оробця. Чотири команди із
сіл Русів, Потічок, Ганьківці та Залуччя розіграли нагороди турніру.
Стикові ігри: Русів – Ганьківці 0:0 (після матчеві пенальті краще пробили футболісти з Русова і вийшли у фінал). Друга гра між командами Залуччя та Потічка закінчилася з рахунком 4:1. У фіналі команди
Залуччя та Русів зіграли у нічию 1:1 і цього разу, пробиваючи після
матчеві пенальті, влучнішими виявились русівчани і стали переможцями даного турніру. Третє місце посіла команда с. Ганьківці.
Команди нагороджені кубками відповідних ступенів. Паралельно
проводилися змагання з шашок на приз пам’яті Богдана Нагорняка та Дмитра Оробця. Переможцями стала команда Залуччя, другі
– Завалля, треті – Ганьківці. У змаганнях з шахів пам’яті Михайла
Шкургана та Дмитра Солована перемогла команда с. Ганьківці, другі – Залуччя, треті – Завалля.

ТУРНІР ДО ДНЯ
НЕЗА ЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
13 серпня в сільському клубі с. Хутір-Будилів відбувся турнір з
шахів присвячений Дню Незалежності України. Кращі шахісти району, а саме сіл Прутівка, Іллінці, Потічок, Ганьківці, Кулачин, Залуччя, Завалля, м. Снятин та господарі змагань виборювали шахматну
першість. Змагання проводилися у двох вікових групах по коловій
системі. У віковій групі до 60 років переможцем став Василь Вітишак з с. Хутір-Будилів, ІІ місце посів прутівчанин Василь Волощук,
ІІІ місце за Юрієм Кузиком з Іллінців. У віковій групі більше 60 років
переможцем став Іван Дроздовський з м. Снятин, ІІ місце – Хризант
Бурдяк із Завалля, ІІІ місце – Роман Терентюк з с. Прутівка. Переможці та призери змагань нагороджені грамотами та медалями відповідних ступенів, а всі учансики пам’ятними медалями.
Дмитро ПОШИВАН
Фахівець зі спорту
РО ВФСТ «Колос»

Проби пера

ПРИХОВАНА МЕЛОДІЯ СЕРЦЯ

Поезія – це музика душі. Читаючи вірші визначних поетів
світу, рідної країни, нашого краю відчувається схована мелодія серця її автора. Досить часто, особливо юні поети, не
можуть насмілитись поділитися своєю творчістю.. Та сьогодні,
на сторінках нашого часопису, ми
знайомимо читачів «Снятинської
вежі» із прихованою мелодією
серця юної Ольги Далабожак, яка
свої почуття та переживання висвітлює у поезії, що лине з серця.
Ольга Далабожак народилась
31 жовтня 2001 року в селі Трофанівка, що на Снятинщині. Навчається у Балинцівській загальноосвітні школі. За час навчання в
школі здобула чимало досягнень.
Активна учасниця олімпіад з різних предметів, де займала призові місця як на районному так і на
обласному рівні. У вільний від навчання час складає вірші, малює
та слухає музику. Також відвідує
гурток хореографії. Бере участь
у різноманітних масових заходах
школи та села. Досить часто чарівний голос юної покутянки можна почути у стінах Будинку культури. В майбутньому Оля хоче
пов’язати своє життя з мистецтвом, стати людиною творчої
професії.

Народний часопис
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Вшанування Почаївської
ікони Божої Матері у храмі
на "Галицькому гостинці"

5 серпня – день вшанування Почаївської ікони Богоматері. Саме на честь цього свята освячений храм на "Галицькому гостинці" біля села Задубрівців. З давніх-давен
невеличку каплицю на цьому місці люди називають "темною", а саму місцину – благодатною.
«Одного дня незрячому хлопчикові-сироті наснився
ангел, який попросив його збудувати капличку. Хлопчик
здивувався і відповів, що не зможе, бо не бачить, та й інструменту і матеріалу немає. Та все це йому позносили
люди, а він спорудив маленький Божий Храм. І після цього
сталося диво – він прозрів. Дякуючи за повернений зір, за
те, що бачить світ Божий, він пішов по світу, проповідуючи
слово Боже. З тих пір капличку на Галицькому гостинці,
на роздоріжжі трьох доріг, споруджену на честь Покрови
Божої Матері, називають “Темною”. Цю леґенду з давніх
часів на Покутті передають з уст в уста...
З нагоди храмового свята у церкві Почаївської ікони Божої Матері відбулося урочисте Богослужіння. Зранку тут
було відслужено Акафіст Богоматері й освячено воду.
Божественну Літургію в цей день очолив Снятинський
благочинний протоієрей Михайло Марусяк. Окрім настоятеля прот. Павла Захарука отцю-декану співслужили: прот.
Василь Близнюкіз Заболотова, прот. Василь Захарук із Задубрівців, прот. Степан Гуменяк із Рудник та Іллінців, прот.
Іван Курилюк із Белелуї, прот. Любомир Куцак із Будилова
і Любківців, прот. Мирослав Паньків із Бучачок і Трофанківки, прот. Іван Шовкопляс із Миколаївської єпархії, прот. Василь Руданець із Красноставців, прот. Андрій Гаврилюк із
Рож-Поля, прот. Володимир Захарукіз Зібранівки, прот. Василь Мороз із Підвисокого, прот. Роман Гуменяк з Олешкова, прот. Василь Кушерський із Шевченкового, свящ. Іван
Гузак із Кіцманської єпархії і протодияк. Роман Підгірний.
За святковим Богослужінням також молилася ігуменя
Фелофея, настоятелька Свято-Прокопіївського жіночого
монастиря на хуторі Лекече Кіцманської єпархії.
Після Євангельського читання отець-декан виголосив
проповідь, у якій розкрив велич і неосяжність піклування
Божої Матері родом людсьским.
Наприкінці Божественної Літургії прот. Михайло Марусяк привітав настоятеля і всіх прихожан храму на "Галицькому гостинці" із храмовим святом і побажав неустанної
помочі Матері Божої. На завершення Богослужіння отецьдекан окропив усіх присутніх свяченою водою, після чого
віряни мали нагоду приступити до помазання освяченою
оливою.
За матеріалами офіційного веб-сайту
Снятинського деканату УПЦ КП

Шановні снятинчани
та жителі району!

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

***
Чому любов так важко віднайти,
Яка б теплом зігріла мою душу,
Змогла б весь океан переплести,
Щоби знайти очікувану сушу.?
Чому в моєму серці не знайти
Стежки, які б кохання протоптало?
По них давно я вже не можу йти.
Вони нажаль уже позаростали.
Чому посеред тисячі зірок
Сумує гірко лиш одна єдина?
Напевно, це тому, що перший
крок
Для мене не зробила дорога
людина.
***
Сиділа у саду змарнілім мати
На лавочці старенькій мов життя
Нестерпно в Бога почала прохати,
Щоб сину не спиняв серцебиття.
Просила, щоб її синок вернувся
На рідну землю, на батьків поріг,
Щоби обняв при зустрічі й
всміхнувся,
Ляг відпочить після виснажливих
доріг.
І кликала поміж дерев вечірніх
Свою кровинку в сплетене гніздо,
Чекаючи, що зробить кроки вірні,
Не пошматує мамину любов.
Та в відповідь не було чути слова
Лиш тихо птах у небі скреготав.
Від чорних сутінок відняло мову,
Серденько
вкрив
холодний

Засновник
Снятинська міська рада
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****

вона: І що робити з цією програмою?
він: Встановити і крякнути.
вона: Встановила і крякнула, але
не працює.
він: Ти як крякнула?..
вона: Як качечка)

****

Інститут, п’ята пара. Всі студенти
стомлені. Просять лектора:
– Олеже Миколайович, відпустіть,
ми дуже зморилися.
– Гаразд, коли цей шматок крейди
скінчиться — тоді ви підете додому.
Голос із заднього ряду:
– Дайте я його з’їм!

****

Хлопець вчить дівчину по телефону як користуватися фотошопом:
- Відкрий 1-е вікно, потім 2-е, потім
закрий 1-е. Вийшло?
- Вийшло.
- Що стало?
- Холодно стало.

****

Подруга запитує блондинку:
- Чого сумна?
- У посольстві анкету не прийняли
для візи.
- Чому?
- У самому кінці, у графі “Не заповнювати”, я написала “Добре”.

****

Міжнародний конкурс з в'язання
серед бабусь:
— Українська бабуся зв'язала
шкарпетки;
— Голландська бабуся не змогла
зв'язати й двох слів;
— Китайська бабуся зв'язала айфон;
— Сомалійська бабуся зв'язала
всіх бабусь і почала вимагати мільйон
доларів.

льодостав.
Вітрами заносило лист біленький
Перед блакиттю маминих очей.
Написано: «Помер ваш син
рідненький
Не витримав війни пекельної
плечей».
Гримучим, темним струменем
скотилась
Гірка сльоза з наплаканих очей.
Трава ранковою росою вмилась.
Вона так і не спала довгих днів й
ночей.
Лише сиділа у своїм садочку,
З квітками розмовляла, з піснею
дібров.
Все повторяла:
«Ти повернешся мій синочку
До рідної домівки знов і знов».
***
Духмяний вечір, у руках палітра,
Чарівний пензлик робить свій
мазок.
І фарба ллється так, неначе
вітром
Із неба сипляться зірки в пісок.
І подиху картина набирає,
Її красі, мабуть, немає меж.
В руках митця все мертве оживає,
І має право жити в світі теж.
Рожево-багряне повітря ночі
Вбирає в себе біле полотно.
Кидають тіні ліхтареві очі,

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

Сіяють темнотою як вино.
Спокійно. Десь мелодія лунає.
Останній
штрих
вкарбовує
митець.
І мов вулкани по руках стікають
Гарячі кольори з картин сердець.
Цей шторм талановитості й
натхнення
Залишив кроки у душі моїй.
І солодко,у вигляді блаження
Вчаїлася картина на стіні.

***
Злилось вечірнє сонце із імлою,
Десь заблукало в поцілунках тьми
Ти так далеко, навіть не зі мною,
Та знаю, що під одним небом ми.
Згаса останній промінь над рікою
І блиск його буття вже не знайти.
Сумує моє серце за тобою,
Не може шлях до щастя віднайти.
Коли укриється земля дощами
І вдариться у блискавки струну.
Ти знай, це я небесними сльозами
Умила твою зранену щоку.
Вже падають листки зів’ялі в воду,
Пливуть у невідому, тиху даль.
Прошу, не забувай про мою вроду,
Навіть тоді, коли в житті печаль.
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