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Шановні працівники
радіо, телебачення
та зв’язку!

Прийміть найщиріші вітання від Снятинської міської ради з вашим професійним
святом!
Ваша плідна і натхненна праця є запорукою успішної роботи по інформуванню
населення стосовно актуальних подій, що
відбуваються у районі та в місті.
Ми живемо у період прогресивного розвитку інформаційних технологій – і саме ви
безпосередні учасники і творці інформаційного процесу – ви збираєте, опрацьовуєте,
розповсюджуєте інформацію. Дякуємо вам
за об’єктивність, оперативність та ґрунтовність інформації, за сумлінну та наполегливу працю.
Бажаємо вам невпинного професійного
росту, невичерпної енергії, побільше творчих ідей, цікавих тем, натхнення, здоров’я,
гарного настрою і задоволення від роботи.

З нагоди Міжнародного дня
студента вітаємо шановне
студентство зі святом!

Студенти завжди були авангардом української молоді. Від вашої небайдужої життєвої позиції, активної участі у суспільних
перетвореннях великою мірою залежить
майбутнє України. Ви – світла надія нашого
краю, важливий чинник його соціально-економічного розвитку та духовного збагачення.
Для того, щоб здійснилися сміливі плани й справдилися заповітні мрії наших юних
громадян, в Україні створюються всі необхідні умови для отримання якісної освіти й
професійного становлення молоді.
Бажаємо українському студентству
миру, щастя, успіхів у навчанні, добрих
справ в ім’я України.

ПОСВЯТА У СОКОЛЯТА

никами, які на підтримку своєї
команди підготували плакати.
Кожна команда була нагороджена грамотами та солодкими подарунками – тортами.
Сподіваємось, що юні соколята будуть гідними представниками сокільської родини, нестимуть у світ добро та правду.
Оксана ТКАЧУК,
педагог-організатор
Снятинської ЗОШ
І-ІІІ ступенів ім. В.
Стефаника
Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»

Заповіді
«Соколят»
14 листопада у Снятинській ЗОШ
I-IIІ ступенів ім. В. Стефаника відбувся виховний захід «ПОСВЯТА У
СОКОЛЯТА», який підготували педагог-організатор Ткачук О.В та вчитель музичного мистецтва Буграк
І.В. Цього року в сокільську організацію прийняли 33 соколят (учнів 5
класу).
На свято до юних соколят завітали
рідні, учні та вчителі школи.
П’ятикласники урочисто зачитали
заповіді «Соколят», присягали бути вірними своєму народові, шанувати мову

виконав пісню «Я до тебе горнусь Україно».
Цей день вкотре показав, що в
Україні підростає молоде покоління
справжніх патріотів, які здатні шанувати, продовжувати традиції славного
минулого і в майбутньому стати гідними громадянами рідної України.
Продовженням урочистої частини
стали сокільські забави у спортивному
залі школи, які провели учителі фізичного виховання Борейко А.О. та Рожко
І.Д. Участь у них взяли юні соколята, а
учні школи були активними вболіваль-

Сердечно вітаємо з
професійним святом –
Днем працівника сільського
господарства!

Ваша праця в усі часи була і залишається нелегкою, але такою важливою та
потрібною для добробуту та благополуччя
українського народу. Ми пишаємося нашими працьовитими людьми, які є гордістю і
основою держави. Адже Україна має споконвічні міцні сільськогосподарські традиції.
Завдяки вашій наполегливості та умілому господарюванню досягнення в сільському господарстві останніх років стають
загальновизнаними.
У день професійного свята бажаємо
вам прихильної долі, вагомих здобутків,
оптимізму, невичерпної енергії та професійної удачі!

Шановні земляки!
Щиро вітаємо Вас із Днем
Гідності та Свободи!

Події двох майданів в Україні стали підтвердженням того, що українці є сильною,
суверенною і незалежною нацією. Вперше
на майдані в 2004 році. Вдруге на майдані
Гідності та Свободи 2013–2014-го років.
Ми відродилися як сучасна європейська
нація, нація гордих, вільних і відповідальних громадян, здатних відстояти свою свободу, державність і людську гідність.
І сьогодні, в час змін, нашим святим
обов’язком є відродження країни, утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, а також віддання належної шани патріотизму й мужності громадян, які восени
2004 року та у листопаді 2013 – лютому
2014 років постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини, національних інтересів нашої держави та її
європейського вибору.
З повагою, міський голова
Анатолій ШУМКО

1.Будь моральний, бо моральність
і чесність – це підстава твоєї гідності.
2.Шануй Бога і віру твоїх батьків і не
зраджуй їх ніколи, бо це підстава твоєї
чесності.
3.Шануй свою мову, бо це прекрасний скарб, що відрізняє наш народ від
інших народів.
4.Шануй звичаї і традиції своїх батьків, бо це твоя окраса.
5.Будь правдомовний і ретельний,
бо за це будуть тебе шанувати.
6.Шануй своє здоров’я і життя, а
тому позбудься шкідливих звичок, які
руйнують тебе і рідних.
7.Не роби чогось такого, за що мусиш потім соромитися, бо знай, що зло
вийде наяву.
8.Будь справедливий і
всюди виступай в обороні
правди, осуджуй кривду і
неправду.
9.Люби свій народ і
ніколи його не зраджуй,
працюй для народу і заступайся за нього.
10.Старайся сам стати
свідомим і інших навчай,
багато читай і черпай освіту з книжок.

та традиції, вивчати історію
народу, бути вірними синами і
дочками неньки-України.
Свою любов до матінкиУкраїни школярі висловлювали у віршах і піснях.
Також участь у святі взяли
учні 6-8 класів, які є активними членами молодіжної організації. Кожен сокільський
гурт оголошував свій девіз та
співав пісню. Своїм співом порадував присутніх учень 4-Б
класу Михайло Франчук, який

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.
21 листопада, у День Гідності та Свободи,
відбудеться урочисте відкриття пам’ятника
Героям Небесної Сотні у центрі міста. Після
освячення пам’ятника у районному Будинку
культури відбудеться захід присвячений буремним подіям 2013–2014 років.
Запрошуємо жителів міста та району на
святкування.
Оргкомітет Снятинської
міської ради по відкриттю
пам’ятника Героям Небесної Сотні

Шановні передплатники!

Наш часопис розпочинає передплату на І півріччя 2018 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, дізнаємось 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:
один місяць – 12, 12 грн.; квартал – 36, 36 грн.; півроку – 72, 72 грн.
Передплатний індекс: 61703.
Ваша «Снятинська вежа»

Народний часопис

Снятинська
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ПИТАННЯ ЕКОЛОГІЇ – ОДНЕ ІЗ
НАЙБОЛЮЧІШИХ ПИТАНЬ ЛЮДСТВА

На сьогоднішній день однією з найпоширеніших проблем усього людства
є екологія. Все гостріше постає питання екологічного характеру, яке має на
меті врятувати і зберегти природу від
неправильного
користування
людиною. Людина створена на
образ і подобу
Божу, сам БогТворець закликає нас порати і
доглядати, а не
руйнувати і вбивати красу цього
світу.
У день святого і славного великомученика Димитрія,
8 листопада, референт Бюро з питань
екології о. Назарій Мицко з екологічними
місіями відвідав м. Снятин. За сприянням декана о. мітрата Теодора Оробця
було організовано зустріч екореферента
з парафіянами храму Чуда Архистратига Михаїла, міською громадою та учнями школи. Екологічні місії розпочалися
Божественною Літургією у храмі, де о.
Назарій виголосив проповідь, у якій закликав парафіян не чинити екологічного

гріха, а любити Бога через турботу
до створіння.
У приміщенні місцевої ратуші
на зустрічі зі священиками були
присутні: секретар міської ради п.
Марія Орищук, громадська рада
міста, виконавчий комітет та депутати міської ради. В часі зустрічі
о. Назарій представив діяльність
Бюро з питань екології зокрема
важливість
духовно-екологічних
місій та активно обговорили екологічні питання міста для їх подолання.
Зокрема о. Теодор Оробець
наголосив, що церква не стоїть
осторонь екологічних проблем та
закликає людей до збереження
навколишнього середовища. Тема
видалась досить цікавою та дискусійною, адже чисті повітря та вода є запорукою здоров’я не тільки теперішнього, але й наступних поколінь.
Така ж зустріч була проведена і для
снятинських школярів. Учні разом із вчи-

телями мали нагоду відвідати цікавий
урок, на якому о. Назарій демонструючи
презентацію, розповів про любов Бога до
людини через створений світ та закликав
своїми вчинками бути співтворцями у Божому світі.
Тож бережімо природу, дбаймо про її
чистоту, будьмо відповідальними перед
прийдешніми поколіннями.
Олег СЛОБОДЯН
Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»

Вшанування великомученика Димитрія
біля каплиці на Августдорфі

8 листопада, в день
пам'яті святого великомученика Димитрія Солунського, після Літургії
в Свято-Троїцькому соборі Снятинський благочинний
протоієрей
Михайло Марусяк звершив богослужіння біля
Свято-Димитріївської
каплиці, що в мікрорайоні Августдорф міста
Снятина. Отцю-декану
співслужили клірики собору прот. Василь Семотюк і протодияк. Роман Підгірний.

За богослужінням разом із духовенством і вірянами молився міський голо-

ва Снятина Анатолій
Шумко.
З нагоди храмового
свята біля каплиці священики читали акафіст
великомученику Димитрію і звершили водосвяття.
На завершення богослужіння отець-благочинний привітав усіх
жителів мікрорайону із
храмовим святом, побажавши їм молитовного
заступництва їхнього небесного покровителя, і окропив усіх свяченою водою.

Про забезпечення правопорядку в районі
13 листопада в кабінеті голови райдержадміністрації Богдана Свіщовського
за участі заступника голови райдержадміністрації Ігоря Гуцуляка та міського голови Анатолія Шумка, відбулась нарада
з керівниками правоохоронних органів
району. Під час наради, керівники силових структур інформували про забезпечення правопорядку, захисту прав і

свобод громадян, стан профілактики адміністративних та інших правопорушень,
протидії злочинності.
За підсумками наради, визначено
спільні заходи, спрямовані на вирішення
проблемних питань в діяльності правоохоронних органів.
За матеріалами Снятинської РДА

вежа
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«МОВО РІДНА, СЛОВО РІДНЕ…»
9 листопада у День української писемності та мови голова Снятинської районної ради
Іван Угрин, секретар Снятинської
міської ради Марія Орищук, радник голови районної ради, журналіст Тетяна Вовк, завідуюча
загальним відділом міської ради
Ірина Неп’юк, голова РО ВУТ
«Просвіта», письменник Мирослав Попадюк, директор Музею
культури та книги Покуття Володимир Карий та редактор газети
«Снятинська вежа» Ольга Слободян вклонилися Пророку українського народу Тарасу Шевченку та поставили квіти пам’яті до
підніжжя пам’ятника. Опісля просвітяни долучилися до Всеукраїнської акції написання диктанту.
Власна інформація
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Про цікавість такоїп
поїздки і свідчать за-я
писи у книзі відгуків:т
«… Особливо вразилаП
масштабність творчос-т
ті митця, його багатат
скарбниця душевноїн
фантазії».
Тож
листопадова
екскурсія
вчителів-семінаристів
розпочалась
з
відвідин Снятинського
літературно-меморіального музею Марка
Черемшини, де господиня дому письменника Руслана Кірєєва
10 листопада до міста Снятин заві- провела досить цікаву та змістовну екстала група учителів української мови та курсію, ознайомивши гостей із життєвим
літератури з Глибоцького району Черні- та творчим шляхом Івана Семанюка. Тавецької області. Викладачі Глибоцького кож присутні мали змогу помилуватися
ліцею вирішили провести виїзний семі- картинами снятинської художниці Ганни
нар для всіх вчителів-філологів з метою Курилюк та портретами художника з Гопопуляризації української літератури та рішнього Залуччя Миколи Солтиса. На
відвідати рідні місця визначних світо- згадку Руслана Петрівна подарувала

чів української літератури та мистецтва.
Організаторами даної поїздки виступили
учителі-філологи Глибоцького ліцею Коврик Наталія Михайлівна, Бабин Олена
Олександрівна, Макух Алла Іванівна та
Мазуренко Олена Тадеушівна під керівництвом методиста районного відділу
освіти Пенюк Людмили Степанівни.
Зокрема, Наталія Коврик зазначила,
що цієї осені це вже другий її візит до
Снятина. Наприкінці вересня вона разом
з учнями відвідала музей Марка Черемшини та музей Василя Стефаника. «Це
великий плюс у підготовці до уроків та
ЗНО, – зазначає Наталія Михайлівна, –
зокрема у той період, коли вивчається
творчість велетів української новелістики
Василя Стефаника та Марка Черемшини».

усім путівники по музеї та поетичну збірочку Григорія Гришка «Сповідь». У свою
чергу гості музею презентували директору музею Руслані Кірєєвій та автору
даних рядків буклет та диск про народну
письменницю, художницю, майстриню
народної творчості Домку Ботушанську.
Після відвідин дому Марка Черемшини філологи помандрували до художньомеморіального музею Василя Касіяна,
де мали змогу ознайомитись із творчістю
видатного художника України, лауреата
Державної премії імені Тараса Шевченка
Василя Касіяна. На завершення виїзного
семінару всі попрямували до славного
Стефаникового краю у мальовниче село
Русів.
Ольга БІЛОТКА

На роботу в КП «ПокуттяКомунальник» потрібен майстер
по озелененню та працівник
льодового майданчика. За
довідками звертатись за
телефоном: (03476) 2-14-14

На роботу в КП «Водоканал»
потрібні: контролер по населенню
та тракторист на екскаватор.
Звертатись за адресою: м.
Снятин, вул. 1-го Грудня, 39.
Тел.: 2-51-79, 0976718073
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ПРУТІВСЬКОМУ БУДИНКУ КУЛЬТУРИ – 50 РОКІВ

8 листопада у с. Прутівка відбулися
урочистості з нагоди відзначення 50-ліття з сільського Будинку культури, який
до цієї дати вдалося гарно відремонтувати, вдихнути нове життя у споруду, в
якій відзначають важливі дати і свята, де
відбувається сільське дозвілля. На свято були запрошені голова районної ради
Іван Угрин, заступник голови райдержадміністрації Ігор Гуцуляк, депутат обласної
ради та меценат проведення ремонтних
робіт у сільському клубі, директор агропідприємства Богдан Тимофійчук, начальник відділу культури РДА Богдан
Юрчук, а також депутати районної ради
Микола Кейван та Уляна Іванійчук, які
згодом були запрошені до слова.
Перед початком урочистостей директор Прутівського СБК Мирослав Данилюк
привітав шановних гостей та односельців із небуденною подією, дякуючи усім,
хто прилучився до відновлення Будинку
культури, у якому активно діють творчі
гуртки, розвивається самобутня народна
творчість. Із привітальним словом виступив сільський голова Любомир Іванійчук,
який розповів про культурно-мистецькі
традиції прутівчан і вручив від свого імені
Подяки тим людям, які фінансово та матеріально допомогли у ремонтних роботах в СБК, в якому здійснено заміну вікон
на металопластикові, відремонтовано

дах, зроблено внутрішній косметичний
ремонт. Особливу подяку висловлено
депутатам обласної ради Богдану Тим-

динку культури. Як було відзначено, село
Прутівка має славні традиції – історичні,
духовні, культурні. До радянської окупа-

офійчуку та Дмитру Грицюку. Подяки
отримали сільський активіст Федір Семотюк, уродженець Прутівки, артист ІваноФраківського обласного драмтеатру ім. І.
Франка, режисер Микола Кейван, композитор-аматор Микола Плешкан та інші.
До слова були запрошені представники районної влади, які привітали прутівську громаду із ювілеєм рідного Бу-

ції це село носило назву Карлів. І багато
людей і сьогодні так називають Прутівку, у якій проживають славні господарі,
працьовиті люди, що вміло займаються
овочівництвом, а ще не цураються української пісні та слова.
Голова районної ради Іван Угрин з
приємністю сказав про те, що Прутівка є
особливо патріотичним і співучим селом,

«БУДОВА ХРАМУ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ
У ВАШИХ СЕРЦЯХ»
12 листопада Єпарх КоломийськоЧернівецький владика Василій (Івасюк)
завітав до с. Хутір-Будилів на знаменну
для цієї парафії подію – посвячення храму архистратига Михаїла. Ремонтні роботи на парафії тривали понад двадцять
років. На місці новозбудованого храму
раніше був костел, який переобладнали.

вони і просили Христа, «щоб відійшов
від них» (Лк.8,37). Справджується вислів
св. Августина: «Бог сотворив нас без нас,
але не може спасти нас без нас», тобто
без нашого бажання і власної волі».
Наприкінці Божественної літургії архиєрей вручив подячні грамоти всім, хто
прислужився до розбудови храму. Відтак

Після завершення чину освячення арихиєрей відслужив Божественну літургію.
Співслужили владиці декан Снятинський
о. м. Теодор Оробець, адміністратор храму о. Сергій Радченко та численне духовенство.
Звертаючись до парафіян зі словом
проповіді, владика сказав: «Прочитана сьогодні євангельська розповідь про
оздоровлення гадаринських біснуватих
дивує безмежністю Божого милосердя.
Побачивши яке велике чудо вчинив Христос «населення Геразинської округи почало Його просити, щоб відійшов від них,
бо великий страх огорнув їх» (Лк.8,37).
З цього можна зробити висновок: якщо
немає внутрішньої переміни, тобто коли
людина і надалі прагне залишатися в
гріхах, то їй не потрібен Бог. Саме тому

ще раз звернувся до присутніх: «Прибігайте у цей храм до Ісуса всі скривджені
і зневажені за порадами, немічні і хворі
за здоров’ям, засумовані за розрадою,
бо тут царює сам Бог. Рівночасно хочу
нагадати вам, що будова храму продовжується у Ваших серцях. Закликаю Вас
кожної неділі і свята йти до храму сповідатися, причащатися і так цю жертву
чинити до кінця днів своїх. «Ви – храм
Божий» (1Кор.3,16) і тому наповняйте цю
рукотворну святиню своєю присутністю».
Після чого прозвучало традиційне
многолітня владиці та всім жертводавцям. Наостанок відбулось мирування.
Закріпили спогад довгоочікуваної події
спільним фотом з архиєреєм та священнослужителями.
о. Богдан КИКТИК

За матеріалами Снятинської
районної ради

Митрополит Івано-Фраківський і
Галицький Іоасаф відвідав Стецеву
5 листопада, у 5-ту неділю після
П'ятидесятниці
Свято-Вознесенську
церкву села Стецева відвідав Митрополит Івано-Франківський і Галицький Іоасаф. На церковному подвір'ї архієрея
зустрічали вихованці недільної школи,
а при вході до святині владику Іоасафа
привітав настоятель храму прот. Юрій
Грабовецький із собором духовнества.
За богослужінням владицімитрополитові
співслужили:
Снятинський
бл а гоч и н н и й
прот. Михайло
Марусяк, прот.
Михайло
Мизюк, прот. Василь Джус, прот.
Василь
Руданець, прот. Юрій
Грабовецький,
прот.
Тарас
Дмитрук, прот.
Микола Марусяк, прот. Богдан
Близнюк,
прот.
Василь
Мороз, прот. Дмитро Джус і протодияк.
Петро Стецюк.
Перед Божественною Літургією владика Іоасаф освятив оновлені розписи
вівтарної частини храму.
Під час Причастя духовенства до
присутніх у храмі вірян з повчальною
проповіддю звернувся прот. Михайло
Мизюк, який на прикладі євангельської
притчі про багача і Лазаря продемонстрував правдивість слів ап. Павла:
"Людям ви¬з¬начено один раз умерти, а
потiм суд" (Євр. 9: 27).
Цього недільного дня багато стецівчан і гостей із сусідніх сіл прийшли до
храму помолитися. Чимало вірян причастилися Святих Тіла і Крові Христових.

МІСЦЯМИ ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ КРАЮ

«На завершення велороку-2017 клуб
«Вело-Покуття» обрав краєзнавчо-дослідницький маршрут, – про це на своїй
сторінці у Фейсбук написала учасниця
велотуру Наталія Курилюк. – Розпочався він з музею визвольних змагань «Покутського краю». Експозиція, розміщена
в чотирьох кімнатах, заставляє згадати
про минуле, замислитись про вічне...
Споглядаючи карту Чорного лісу, майже
столітній плакат мрій про Україну (1918
року), а потім десятки фото наших земляків, замучених по тюрмах, розстріля-

про яке знають не тільки на Прикарпатті.
«Добру славу цьому селу приніс талановитий сільський театр, народний аматорський драмгурток «Гердан», який гастролює рідним краєм та Україною, зокрема
побував на її півдні на фестивалі драматургії в м. Очаків. Також усі ми любимо
пісні у виконанні народного аматорського
чоловічого квартету «Явір», який часто
виступає на різних районних святах» –
сказав І. Угрин і вручив директору СБК
М. Данилюку грамоту для усього творчого колективу, який зберігає і примножує
скарби самобутньої культури рідного
села та Покуття.
А далі на святковій сцені Прутівського
СБК відбувся великий концерт з участю
аматорів сцени, юних виконавців, співаків і танцюристів не тільки із Прутівки,
але й сіл району, зокрема із Видинова,
Залуччя, Завалля, Белелуї. Зі сцени звучали задушевні українські пісні, зокрема
у виконанні хору «Барви Покуття», жіночого та чоловічого ансамблів с. Прутівка, а також квартетів «Явір» та «Січ»
Белелуйського СБК. У фіналі програми
прутівські театрали презентували уривок
актуального драматичного твору «Україна у війні».

них, стає моторошно…» – зазначає п.
Наталія.
Опісля глибшого пізнання історії визвольної боротьби рідного краю учасники велотуру вирушили до зберігачів майже тисячолітньої історії – рудниківського
(товщина 7 м 35 см) та джурівського дубів (товщина 6 м 94 см). «Мокре листя
липне до шин, потріскує хмиз, колеса подекуди ховзають по розмоченій вранішнім дощем глині лісової дороги, – продовжує свою розповідь Наталія Курилюк.
– Доїжджаємо до криївки в рудниківсько-

Наприкінці богослужіння Митрополит
Іоасаф звернуся до присутніх із повчальним словом, наголосивши, що сьогоднішнє Євангельське читання чітко підтверджує правдивість православного вчення
про загробне життя. "А тому нам, християнам, необхідно ретельно виконувати
Христову заповідь любові, щоб отримати
вічне життя у Царстві Небесному", - на-

голосив високопреосвященний владика.
Після проповіді архієрей благословенними грамотами нагородив громаду,
братство, сестринство і церковних хор
Свято-Вознесенського храму.
Настоятель прот. Юрій Грабовецький
від імені всіх стецівчан щиро подякував
владиці Іоасафові за архіпастирську опіку, щиру молитву і мудрі настанови.
На завершення богослужіння всі присутні мали нагоду прикластися до часточки мощей свт. Іоана Тобольського, які
постійно зберігаються на престолі храму.
За матеріалами офіційного
веб-сайту Снятинського
деканату УПЦ КП
му лісі (відкрито та освячено у травні
цього року – ред.). – …Вузький коридор,
темінь, команда з дванадцяти чоловік
легко поміщається в підземній кімнаті.
Подекуди прокапує вода, тхне цвіллю...
грибом... сльози навертаються на очі...
Як треба любити свій рідний край, свою
землю, свою Україну, щоб залишати все
те, що дороге (сім’ю, родину, репутацію,
якісь блага цивілізації), і зариватися в
землю..., в якій кожна мить може бути
останньою... – ділиться враженнями п.
Наталія.
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Снятинське відділення поліції інформує

ПОДБАЙМО ПРО БЕЗПЕКУ СВОГО АВТОМОБІЛЯ

На території України з 08 до 30 листопада проводиться загальнодержавна
оперативно-профілактична
операція
«Автомобіль».
Метою даної операції є – покращення
стану оперативної обстановки на терито-

рії району, посилення протидії злочинам
пов′язаним з незаконним заволодінням
транспортними засобами і виявлення викрадених транспортних засобів, автомобілів із підробленими реєстраційними документами. Також розшук та затримання
осіб, що переховуються від слідства та
суду за вчинення незаконних заволодінь
транспортними засобами та притягнення
їх до кримінальної відповідальності.
Снятинське відділення поліції звертається до власників транспортних засобів:
залишаючи автомобіль у нічний час на
вулиці чи подвір'ї бездоглядним, власник ризикує стати жертвою злочину. Ні в
якому разі не залишайте в транспортному засобі документи, особисті речі тощо,
адже це привертає увагу злочинців.

ТЕРОРИЗМ – НАЙБІЛЬШ НЕБЕЗПЕЧНА І
НАЙМЕНШ ПРОГНОЗОВАНА ЗАГРОЗА
Із закінченням холодної війни світ
не став безпечнішим. Замість загрози
ядерної війни з'явилася одна з найбільш
небезпечних і найменш прогнозованих
загроз, що набуває все нові форми і
розростаючись в масштабах. Однією із
загроз безпеки людства сьогодні є тероризм.
Зважаючи кооперації легальних і нелегальних структур екстремістського
спрямування і націоналістичних, релігійно-сектантських та інших організацій та
угруповань на базі взаємовигідних умов
співпраці відбувається злиття тероризму політичного і кримінального. Щоб
забезпечити захист особи, суспільства
і держав від терористичних акцій та їх
наслідків світової спільноти необхідно,
вдаючись до наукових методів, виробити
міжнародні підходи та міждержавні концепції по боротьбі з тероризмом.
Ще однією специфічною характеристикою тероризму за останні кілька десятків років стало те, що жінки стають
активними учасниками терористичної
діяльності.
Найочевидніша ознака тероризму
– насильство. Причому нерідко теракт
здійснюється саме з метою продемонструвати максимум насильства, аби домогтися розголосу, уваги, резонансу в
суспільстві.
Більшість рядових членів терористичних організацій – молодь. Чому так? У
цей період формується особистість людини. Психіка гнучка й уразлива. Неспра-

ведливість навколишнього світу ятрить
душу.
Особливу небезпеку становить високий рівень нелегальної міграції насамперед з тих країн, де діють терористичні організації. Небезпечний потенціал несуть
у собі намагання висвітлювати терористичну проблематику без глибокого проникнення у тему і розумінні її природи.
І все ж у найближчому майбутньому
тероризм залишиться. Причини цього
тривіальні.
1. Зброя стає все більш доступною.
2. Сектантський фанатизм посилюється.
3. На початку тероризм завжди був
справою груповою. В майбутньому терористами будуть окремі особи, або дуже
невеликі групи однодумців. Їх важко виявити, необхідно чекати до тих пір, поки
вони не здійснять велику помилку або не
будуть розкриті випадково.
Тероризм – явище досить складне,
динамічне та багатопланове. З огляду на все сказане вище, навряд чи нам
вдасться подолати його у ХХІ столітті, не
кажучи вже про соціальні причини, що
його породжують. Але це не означає, що
боротьба зі злочинними проявами не має
змісту. Не допустити, щоб теракти стали
буденним явищем, а вимоги терористів
– основним визначником зовнішньої політики – реально. Тому найближчим часом зусилля відповідних структур будуть
сконцентровані саме під таким гаслом.

КРИМІНАЛЬНИЙ ОГЛЯД
30.10.2017 р. о 12:00 год. поступило
повідомлення по телефону від оператора 102 м. Чернівці, про те, що в стоматологічне відділення Чернівецької РЛ
звернувся із тілесними ушкодженнями у
вигляді вибиття зубів гр. Ф., жит. с. Ревне, Кіцманського району. Зі слів потерпілого тілесні ушкодження отримав у с.
Хутір-Будилів, Снятинського району під
час святкування весілля. Проводиться
перевірка.
02.11.2017 о 13:12 год. надійшло повідомлення зі служби 102 від гр. С. про те,
що у м. Снятин із кабінету відділу освіти
невідома особа викрала ноутбук. Проводяться заходи по встановленню особи,
причетної до крадіжки.
02.11.2017 о 19:14 надійшло повідомлення зі служби 102 від гр. Х. про те,
що 02.11.2017 в період часу з 17:00 год.
по 19:00 год. невстановлена особа шляхом взлому дерев'яного вікна проникла
в житловий будинок, звідки таємно викрала гроші в сумі 500 євро, 400 доларів
США, 2 тис. польських злотих, 25 тис.
гривень, а також ноутбук марки "HP",
акустичні колонки, навігатор.
03.11.2017 р. о 15:30 год поступило
повідомлення, про те, що гр. К. між населеними пунктами с. Потічок та с. Стецева,
допустив наїзд на пішохода спричинивши йому тілесні ушкодження середньої
тяжкості тим самим поставивши у небезпечний для життя стан, не переконався
чи потребує потерпілий допомоги, не
викликав карету швидкої допомоги та з
метою уникнути відповідальності за скоє-

не, на автомобілі причетному до скоєння
ДТП з місця пригоди поїхав, чим свідомо
залишив без допомоги потерпілого.
04.11.2017 о 12:30 год. поступила протокол-заява гр. Ч., про те, що 28.10.2017
в період часу з 20:00 по 22:00 год. в приміщенні АЗС "Захід" по вул. Шевченка
в м. Снятині, невідома особа шляхом
вільного доступу з кишені куртки заявника, викрала мобільний телефон "Iphone
6-S", спричинила матеріальні збитки на
суму 18 000 гривень.
04.11.2017 о 17:15 год. поступила
протокол-заява гр. К., жит. с. Тулова, про
те, що 03.11.2017 близько 03:00 год. в м.
Снятин на території АЗС "Захід" по вул.
Винниченка, невідома особа шляхом
вільного доступу із незачиненого автомобіля з бардачка, викрала гаманець із
грошовими коштами в сумі 600 грн., посвідчення водія та технічний паспорт на
ім'я заявника.
04.11.2017 о 19:20 год. поступила
протокол-заява гр. С., жит. м. Снятин,
про те, що 04.11.2017 близько 11:50 год.
невідома особа жіночої статі в приміщенні магазину "Євро-Мікс", що в м. Снятині
по вул. Т. Шевченка, 79, із кишені, шляхом вільного доступу таємно викрала
мобільний телефон, чим спричинила матеріальні збитки на суму біля 3 000 грн.
04.11.2017 о 23:59 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що в смт.
Заболотів по вулиці Відродження бігає
людина з включеною бензопилою , в стані алкогольного сп'яніння.
Галина ТЕРЕНТЬЄВА

вежа
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Особливості проведення полювання у Н
мисливському сезоні 2017-2018 рр.
В мисливських угіддях Івано-Франківського обласного управління лісового та
мисливського господарства триває сезон
полювання на хутрових звірів та копитних тварин.
Для участі у полюванні мисливці повинні мати при собі наступні документи: посвідчення мисливця, контрольну
картку, дозвіл на користування зброєю
та мисливський паспорт на мисливських
собак.
Мисливське господарство ведуть 14
підприємств Івано-Франківського ОУЛМГ.
На Прикарпатті налічується понад 3
тисячі активних мисливців.
Згідно лімітів використання мисливських тварин державного мисливського
фонду у сезон полювання 2017/2018,
на території користувачів мисливських
угідь, підпорядкованих державним лісо-

вим господарствам, дозволено добути 29
голів оленя європейського, 2-оленя плямистого, 2-лані, 80-козулі, 110-кабана.
За порушення правил полювання
особи несуть адміністративну відповідальність за статтею 85 Кодексу України
про адміністративні правопорушення, що
тягне за собою накладення штрафу на
громадян від 102 до 1020 гривень, на посадових осіб — від 510 до 1530 гривень.
За грубі порушення правил полювання (браконьєрство) передбачена кримінальна відповідальність.
Відповідно до спільного наказу Мінприроди та Мінагрополітики "Про затвер-

дження Такс для обчислення розміру відшкодування збитків, завданих унаслідок
порушення законодавства в галузі мису
ливського господарства та полювання
с
(крім видів, занесених до Червоної книги
д
України)" майже в чотири рази збільшено
т
розмір відшкодування збитків за бракоз
ньєрство.
п
Приміром, за незаконне знищенн
ня оленя європейського зловмисник
У
зобов'язаний сплатити до 60 тисяч грий
вень, оленя плямистого – до 50 тисяч
с
гривень, козулі – до 32 тисяч гривень.
з
У 2017 році на території державних
у
лісових господарств Івано-Франківської
с
області вже складено 76 протоколів про
н
порушення правил полювання та наклан
дено штрафів на суму 33494 гривень.
м
В січні – лютому 2018 року по заверт
шенні сезону полювання мисливствозн
в
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навці та єгері проведуть первинний облік
р
чисельності мисливських тварин.
п
При такому розрахунку враховуються
показники приросту мисливських звірів
та оптимальної чисельності, тобто тієї
кількості тварин, яку може «прогодувати»
той чи інший мисливський ревір.
Адже одним із пріоритетних завдань
успішного функціонування мисливського господарства є створення належних
умов розведення та охорони диких тварин.
Прес-служба ІваноФранківського ОУЛМГ
На фото: мисливці Снятинщини

Проведено лабораторні дослідження води питної
на вміст нітратів з приватних криниць громадян
Снятинська міжрайонна філія ДУ
«Івано – Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України» інформує,
що протягом жовтня місяця поточного
року було проведено лабораторні дослідження води питної на вміст нітратів
з приватних криниць громадян, яка використовується для вигодовування дітей
віком до 3-х років згідно Постанови КМУ
№16 «Про попередження виникнення
водно–нітратної метгемоглобінемії у дітей». За результатами проведених досліджень із 24 проб 17 по вмісту нітратів
не відповідає вимогам ДСаНПіН 2.2.4171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної,
призначеної для споживання людиною»
та перевищує норми у 2-3 рази.
Для того, щоб уникнути отруєнь нітратами необхідно:
– дотримуватись чітких правил утримання криниць: надземна частина колодязя влаштовується не менш як на 0,8
м вище поверхні землі; мати дашок та
щільно закриватись кришкою; навколо
споруди повинна бути огорожа та тверде
покриття радіусом не менше 2 м.
Для підйому води із колодязя слід за-

стосовувати насос або відро прикріплене
до коловорота;
– не вживати для потреб харчування
як дітям так і дорослим питну воду, в який
вміст нітратів перевищує нормативні показники. У таких випадках використовувати для харчування дітей віком до 3-х
років бутильовану воду;
– при наявності на Вашій присадибній
території джерел забруднення води (купи
гною, вигрібні ями, надвірні туалети,
тощо) на відстані менше 20 м від криниці
здійснити необхідні заходи з їх ліквідації;
– з обережністю застосовувати в приватному господарстві мінеральні та органічні добрива.
Необхідно пам’ятати , що кип’ятіння
забрудненої нітратами води не покращує
її якість.
Перевірити якість питної води у Вашій криниці як по хімічному складу так і
по мікробіологічним показникам можна у
Снятинській міжрайонній філії ДУ «Іванод
–Франківський обласний лабораторнийН
центр МОЗ України» за адресою м. Сня-п
тин, вул. Кобринських, 20.
с
–
в
д
з
ПРОКУРОР ПОТРАПИВ У ДТП
ц
11 листопада о 05:00 у м. Бурштин отримала закриту ЧМТ, струс і забій го36-річний прокурор Снятинського відді- ловного мозку, перелом двох ключиць,р
лу Коломийської місцевої прокуратури перелом двох ребер справа. Травмованіу
на автомобілі Nissan Note виїхав за межі доставлені в обласну клінічну лікарню. н
проїжджої частини дороги праворуч,
Слід зауважити, за кермом перебувавз
з’їхав у кювет, де автомобіль перекинув- прокурор Снятинського відділу Коломий-т
ся. Внаслідок ДТП водій отримав закриту ської місцевої прокуратури Андрій Сте-н
черепно-мозкову травму (ЗЧМТ), струс фак. Цей автомобіль є зазначений у йогот
О
головного мозку, перелом ребер спра- декларації.
ва, перелом правої ключиці. Його пасаЧи перебував водій за кермом у станіл
жирка, 35-річна жителька м. Кам’янець- алкогольного сп'яніння наразі невідомо. ч
щ
Подільський
Хмельницької
області,

Народний часопис
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Нове видання

У Снятинській районній дитячій бібліотеці відбулась презентація
книжки Маркіяна Шашкевича «Читанка для діточок»

У літопис національного відродження
у західних землях України середини ХІХ
ст. золотими літерами вписане ім'я видатного письменника і громадсько-культурного діяча, славного сина Галицької
землі о. Маркіяна Шашкевича (6 листопада 1811 р. – 7 червня 1843 р.). Складно переоцінити роль митця в становленні
України. Підхопивши ідеї Гердера, перейнявшись романтичним пафосом діячів
слов’янського відродження, Шашкевич
зрозумів і відчув, що настав час, коли
український народ має усвідомити свою
самість і заявити про себе, передусім –
на ниві культури. Навіть дуже критично
наставлений до Шашкевича М. Євшан не
міг не визнати, що вже сама форма його
творчості – звертання до могутньої течії
народної мови – вказала на потребу нового змісту в мистецтві, і Шашкевич, хоч
і не спромігся на «ясне сформування...
національної ідеї», причетний до започаткування національної самосвідомості.
«Читанка» Маркіяна Шашкевича –
перший шкільний підручник укладений
живою народною українською мовою
(підготовлений до друку в грудні 1836
року, видавався у 1850 та 1853 роках).
Пізніше назва «читанка» стала популярною в Україні, під впливом цієї жанрової
назви навіть підручники для старших
класів і гімназій аж до початку ХХ ст. називались читанками. М. Шашкевич охоплює тематично підібраними творами
найважливіші сторони дитячого життя.
Так, на початку підручника даються твори, які спонукають дітей до читання, розповідають про необхідність любити свою

У погожий осінній день, 11 листопада,
в Снятинському літературно-меморіальному музеї Марка Черемшини відбулось
відкриття персональної виставки живописних та графічних портретів художника
з Горішнього Залуччя Миколи Макаровича Солтиса.
Для Миколи Макаровича 2017 рік є
особливим, адже 6 грудня митець відзначатиме свій 70-літній ювілей. А зовсім нещодавно у рідному селі втішною
мистецькою подією стало відкриття

Осіннього недільного дня, 12 листопада, завідуюча Орелецькою книгозбірнею
Надія Богданівна запросила педагога,
поета та публіциста, громадсько-просвітницького діяча, редактора і видавця
– Мирослава Петровича Попадюка на
вечір-бенефіс з нагоди його ювілейної
дати – 80-річчя з дня народження. На цей
захід завітали бібліотекарі, педагоги, поціновувачі творчості ювіляра.
Народився ювіляр 4 листопада 1937
року в с. Хлібичині Снятинського району
у селянській родині. Після школи у рідному селі та Заболотівської десятирічки
закінчив історико-філологічний факультет Станіславського педінституту. Із журналістськими матеріалами і поетичними
творами виступає з часів шкільництва.
Освітня стежина, завдовжки у сорок сім
літ, торкнулася і вчителювання на Вінниччині, і директорування у школах Снятинщини.

велику батьківщину. До цього розділу
увійшли і вужчі теми: «Що є родина?»,
«Що є село, місто, край?», «Про церкву»,
«Про інші важливі речі, що Бог для нашої
вигоди і втіхи створив». Ця книжка фактично знаменувала народження нової
української літератури для дітей.
Книга «Читанка для діточок» Маркіяна Шашкевича як
скарб нації присвячена
205-літтю уродин незабутнього поета і священика, який перший вписав це слово – читанка
– в українську мову, і
виходить у світ уперше
у вільній державі Україна, як маніфест слова у
битвах за державність
української мови в колі
світових мов на планеті,
слова, щедро і любовно
поєднаного з національною красою мистецтва.
Підготував до друку, подав науково-літературні
есе та словник маловживаних слів наш краянин, лауреат Національної премії України імені Тараса
Шевченка Ярема Гоян. Видання ілюстроване гравюрами снятинського художника, академіка Василя Касіяна.
Окрім Яреми Гояна над проектом даного видання, яке складається з трьох
томів, працювали: Степан Кубів, Олександр Святоцький, Микола та Руслан
Стефанчуки. Видання здійснено за підтримки Мистецького фонду імені коро-

ля Данила, Національної світлинотеки
«Українська мить» та Всеукраїнської
правозахисної організації «Меморіал»
імені Василя Стуса.
І зараз, у часи Незалежності, книга
набирає великої популярності в Україні.
У вересні місяці цього року, на Всеукраїнському форумі видавців у Львові, було
презентовано тритомник, а минулого тижня,
у День української писемності та мови, презентація даного видання
відбулась і в Снятинській центральній дитячій бібліотеці. Організаторами презентації
благодійного
видання
виступили Снятинська
районна рада та Снятинська ЦДБ. На презентацію до книгозбірні
завітали голова Снятинської районної ради Іван
Угрин, радник голови
райради Тетяна Вовк,
декан
Снятинський
УГКЦ Теодор Оробець, директор літературно-меморіального музею Марка
Черемшини Руслана Кірєєва, директор
музею-садиби Василя Стефаника Іванна Коцелівська, директор Музею культури та книги Покуття Володимир Карий,
директор Снятинської ЗОШ ім. Василя
Стефаника Вікторія Бойчук, директор
Долішньозалучанської школи Любомир
Романюк. Ознайомитись із презентованим виданням прийшли й учні Снятин-

ської ЗОШ №1 ім. В. Стефаника та представники творчої інтелігенції краю.
Ведуча заходу Лілія Садова привітала присутніх з Днем української писемності та мови, розповіла про неоцінений
скарб – видання тритомника «Читанка
для діточок» Маркіяна Шашкевича (мовою оригіналу та українською мовою) і
книгу Яреми Гояна «Маркіян Шашкевич.
Апостол духа. Портрет».
Далі до слова було запрошено о. Теодора Оробця, який розповів життєвий
шлях Маркіяна Шашкевича та його роль
в утвердження духовного світу українців.
Голова районної ради Іван Угрин щиро
подякував нашому славному землякові
Яремі Гояну, який презентував декілька
примірників для нашого району та висловив надію, що дане видання користуватиметься неабияким попитом як у дітей
так і дорослих.
Із творчістю Маркіяна Шашкевича
присутніх ознайомили працівники краєзнавчого відділу Снятинської ЦБС Оксана
Симотюк, Марія Мороз та Світлана Григорчук. Також одне із оповідань письменника зачитав Михайло Жураківський.
Таким чином усі мали змогу ознайомитись із творчим доробком Маркіяна
Шашкевича, яка увійшла животворним
надбанням у духовний світ українців,
слов'янських народів та зайняла почесне
місце у скарбниці європейської та світової культури.
Ольга СЛОБОДЯН
Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»

ЖИВОПИСНІ ПОРТРЕТИ МИКОЛИ СОЛТИСА
персональної стаціонарної виставки творчих робіт
образотворчого й
ужиткового мистецтва Миколи Солтиса. Це своєрідний музей краси,
для якого майстер
відвів дві кімнати
власного будинку.
І зроблено все без
найменшої
підтримки, тільки завдяки ентузіазму,
власним коштом і
власними руками.
Як
зазначає
директор
Горішньозалучанської школи Іван Оробець
у статті «Світлиця Миколи Солтиса»,
поміщеної у краєзнавчому та літературно-мистецькому журналі «Снятин»:
«Микола Макарович Солтис належить
до когорти тих митців, які не цураються
будь-якої роботи. Працелюбність і висока працездатність, а ще повсякчасна
вимогливість до себе дали можливість
простому сільському хлопцеві досягнути
вершин мистецтва».
У доробку художника чимало пейза-

жів, в тому числі із зображенням рідної
покутської природи. Та особливе місце в
творчості митця займають живописні та
графічні портрети. На презентованій виставці у музеї з полотен художника на
відвідувачів пильним поглядом споглядали світочі української літератури Тарас
Шевченко та Іван Франко, а також родичі,
друзі та знайомі Миколи Солтиса. Загалом на виставці презентовано двадцять
портретів, зроблених художником у різні
періоди життя. У кожному портреті, окрім
зовнішньої краси людини, вбачається її
душа, її настрій. Митець вміло зумів передати психологію тієї чи іншої людини,
адже вчився у кращих майстрів пензля і,
зокрема, у снятинського художника, майстра психологічного портрету Ярослава Лукавецького. Особливе захоплення
викликають дитячі портрети «Марійка»
та «Перші кроки», портрети «Материнство», «Дід Василь» та ін.
На відкриття персональної виставки Миколи Солтиса завітали члени Національної спілки художників України
Ярослав Заяць та Іван Гринчак, маестро
художньої графіки Дмитро Лазаренко,
відомий дизайнер та графік Іван Хом’як,
знаний музикант і педагог Олексій Лиско, заслужений працівник культури Іван
Мисюк, директор Музею культури та

книги Покуття Володимир Карий, директор Горішньозалучанської школи Іван
Оробець, поет, журналіст Іван Грекуляк,
а також родичі та друзі митця. Модератором заходу виступила директор музею
Руслана Кірєєва. Музичну нотку в цей
святковий день додало тріо скрипалів,
зігравши відому всім з дитинства пісню
«Два кольори».
Кожен присутній привітав Миколу
Макаровича з відкриттям такої довгожданої персональної виставки в районі
та побажали не зупинятися на досягнутому, презентувати свої роботи не лише
на районному рівні, але й обласному та
всеукраїнському, адже роботи варті уваги як поціновувачів справжнього мистецтва так і звичайного перехожого. Про
поцінування картин Миколи Макаровича
засвідчують і участі в республіканських,
обласних та районних виставках. Багато живописних робіт митця знаходяться
в приватних колекціях України, Росії, Білорусі, Польщі, Австрії, США, Канади та
Японії.
Тож запрошуємо до світлиці Марка
Черемшини зануритись у чарівний світ
вічного та прекрасного.
Ольга БІЛОТКА
Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»

«СІВАЧ ДОБРОГО, РОЗУМНОГО, ВІЧНОГО»
Освітньо-просвітницьке і письменницьке нероздільно крокують творчим
життям М. Попадюка. Він – автор двадцяти двох книг поезій, прози, публіцистики,
есеїстики. Пан Мирослав презентував на
зустрічі з користувачами свою нову сьому книгу поезій «Калинова гілка». В цій
книзі і громадянські мотиви пристрасного
звучання, і болі воєнної агресії, і хвилюючий ліричний струмінь, а ще – гостра
сатира проти всього, що заважає нам
жити, з доброзичливою посмішкою, що в
розділі байок та гумору, не залишить байдужим читача.
Мирослав Попадюк – лауреат обласних літературних премій ім. Василя
Стефаника та ім. Марійки Підгірянки,
літературно-мистецької премії ім. Марка
Черемшини. Почесний член «Просвіти».
Нагороджений Президентською медаллю «25 років Незалежності України»,
медаллю «За заслуги перед Прикарпат-

тям» та «За заслуги перед Покуттям»,
просвітницькою медаллю «Будівничий
України», член Національної спілки письменників України.
У бібліотеці була розгорнута ювілейна виставка «Життя пориву і Просвіти»,
на якій були представлені книги ювіляра.
Мирослав Петрович прийшов не з
порожніми руками: він подарував книгозбірні дванадцять своїх книг, найновішою
з яких є сьома книга поезій автора «Калинова гілка», яку презентував для присутніх.
Захід розпочався з пісні «Мати» на
слова Мирослава Попадюка і музику Петра Коржа, у виконанні ансамблю «Надія», керівником якого є Библюк Галина.
Такий подарунок надзвичайно схвилював ювіляра і викликав приємні емоції.
Зустріч проходила у формі лото-забави,
що приємно вразило почесного гостя.
Присутні демонстрували знання із твор-

чості пана Мирослава, діти зачитували
гуморески та спілкувалися із «живою
легендою» покутського краю. Надія Богданівна привітала пана Мирослава із
поважним ювілеєм та подарувала йому
квіти, подарунок і святковий торт.
Ювілейний вечір спілкування на цьому не закінчився, а продовжився він за
горнятком запашного чаю з смачним
святковим тортом. Були щемні спогади,
дружні розмови, звучали пісні…
Тепла атмосфера книгозбірні с. Орелець сприяла гарному настрою, адже
живе спілкування збагачує тих, хто приходить на подібні зустрічі. Ще Екзюпері сказав: «Найбільша розкіш – розкіш
людського спілкування». Тож, до нових
зустрічей!

Завідуюча бібліотекоюфілією с. Орелець
Харітоник Надія Богданівна
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«ІМЕНИНИ ОСЕНІ»

Осінь... Золота, пишна, щедра, багата. Такими словами називають її люди. Осінь – щедра господиня. Вона пригощає нас
рум’яними яблуками з медовими грушами, гарбузовою кашею з
квашеною капустою. Осінь-чарівниця одягає ліс у золоті шати і
застеляє землю яскравим кольоровим килимом. Її оксамитовий

вежа
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Снятинська районна станиця Братства вояків ОУН–УПА щиро поздоровляє наших ветеранів
та симпатиків, які народилися в листопаді місяці:
з 60-річчям Ступарика Григорія Васильовича (с. Ганьківці)
з 50-літтям Грушецьку Ольгу Іванівну (с. Ганьківці)
з 65-літтям Остафійчука Андрія Григоровича (с. Белелуя)
Здоров’я, щастя, удачі бажаємо.
Хай кожна днина буде гожа,
Нехай благословить Вас Мати Божа,
Нехай ангел Божий поруч вас крокує,
А Господь многая літ дарує!

***

запах непомітно розпливається вулицями, лоскочучи перехожих срібними павутинками бабиного літа.
А свято осені в дитячому садку – це завжди феєрична,
сповнена яскравих барв і дивовижних персонажів казка. Така
чарівна казка проходила і в ДНЗ «Золотий ключик». Діточки
середньої групи «Чебурашка» разом зі своїми вихователями
підготували цікавий, барвистий, театралізований виступ «Іменини осені». На свято у садочок завітала багряна осінь, лісові
звірятка, крапельки дощику, грибочки та інші казкові персонажі

НАРОД СКАЖЕ – ЯК ЗАВ’ЯЖЕ
знати про потепління.
Ожеледиця починається з туману.
Кури хвостами махають – на вітер.

Як листопад дерев не обтрусить, довга зима бути мусить.
Сильний північно-східний вітер у листопаді – бути дощу або мокрому снігу.
Грім у листопаді – на малосніжну
зиму, але на рік врожайний; якщо загримить при місяці уповні – хліб уродить на
полях, а в долинах буде поганий.
Журавлі у вирій першими відлетіли
–холоди прийшли, лебеді рушили – настала пора заморозків, гуси у вирій –
буде сніг.
Червоний колір сонця, місяця – похолодає, випаде сніг.
Ожеледиця, снігова крупка дають

З редакційної пошти

Сова кричить – холод віщує.
Грак відлетів – чекайте снігу.
Перед дощем індички «горбляться».
Якщо восени рано нанесе снігу, а над
ним хмара – хорошої погоди не чекай.
Якщо зірки на небі яскраві – на гарну
погоду, тьмяні – на дощ або сніг.
Пищить снігур – зима забариться.
Кури і птахи часто і тривалий час общипують себе – чекай сніжну й вітряну
погоду.
Коти на піч лізуть грітися, знай: ніч
буде з приморозками.
Наявність на небі хмар різного забарвлення – ознака близької негоди.

«МИЛЬНА БУЛЬБАШКА»

Автор наступних рядків – пенсіонер,
ветеран освіти, колишній вчитель-методист, відмінник народної освіти, член
Національної спілки журналістів України
(з 2006), заслужений працівник культури. як і більшість прикарпатців похилого
віку, але з мізерними пенсіями свого часу
схвально зустрів обнадійливе повідомлення Прем’єр-міністра п. Володимира
Гройсмана про підвищення з 1 жовтня
2017 року пенсій українцям. Мої колеги
сподівались на істотне підвищення! А солодкі обіцянки і запевнення уряду повернулись у формі мильної бульбашки! Хіба
це реформа пенсійної системи? Хіба відповідає вона критеріям соціальної справедливості та бездефіцитності ПФУ.
Нас, творчих людей, котрі все свідоме життя, чесно трудились на державній
роботі, маючи дипломи про вищу освіту,
сумлінно виконували різні громадські
доручення, буквально обдурили нас, насміялись, принизили. Для прикладу: мені
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втілені маленькими діточками, які розповідали вірші, співали
пісень і танцювали вітаючи осінь з її іменинами. На завершення
свята усі учасники ласували смаколиками щедрої осені.
Тож нехай чарівна атмосфера золотої осені ще довго зігріває їхні маленькі щирі серця.
Олег СЛОБОДЯН
Відео дивіться на YouTube каналі «Снятинська вежа»

вежа

Адреса редакції: м. Снятин,
вул. Шевченка, 70.
тел. 0502251210

підвищили пенсію аж на 155 гривень!
І смішно, і грішно. Хіба це справедливо
щодо вислуги років (29 років трудового
стажу), певної складності обраної професії займаної посади, нелегкої навчально-виховної роботи з дітьми в школі.
Хіба не криком душі є те, що колишні
педагоги, культпрацівники, журналісти,
поліграфісти стоять набагато нижче в
плані справедливого пенсійного забезпечення у порівнянні з працівниками інших
професій. Хіба сховаєш правду: колишні
дармоїди, любителі легкої наживи, перекупники, літуни (ті, що міняли багато
робочих місць) стоять вище за нас і почуваються в плані матеріальності краще
за нас смиренних і покірних.
Виходить чомусь у своїй рідній країні
(за винятком олігархату, держслужбовців, прокурорів і суддів усіх рівнів), ми
нібито ніхто!!! За нас краще почувають
себе в матеріальному плані і пенсійної
забезпеченості перукарі, кондитери, бу-

Засновник
Снятинська міська рада

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

фетниці, секретар-друкарки.
Хіба не ганьба для України, що журналісти-професіонали районного рівня
мають значно менші пенсії, ніж їх колеги
у Литві, Латвії, Естонії, Польщі. Управлінні відкривають у нас свій бізнес. А інші
– виїжджають за кордон у пошуках більш
оплачуваної роботи.
Ми сподівались, надіялись на відправлення справедливого розміру виплат пенсіонерам за їхнім трудовим
внеском у ту, чи іншу галузь народного
господарства. Та не так сталось, як гадалось!
Коли ж нарешті з’явиться світло в тунелі? Коли ж візьме гору і запанує істинна справедливість для кожної людини,
що проживає в Україні? Коли врешті відчуємо справжню турботу і піклування з
боку влади? Не пафосне, не бутафорне,
не задля галасливих «реформ» і пустопорожньої галочки?
Іван МИСЮК

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

Дружина повернулася додому раніше і побачила чоловіка в ліжку з вельми привабливою молодою особою. І
була настільки вражена побаченим,
що спочатку розплакалась, а потім закричала на чоловіка: – Ах ти, невдячна свиня! Як ти посмів вчинити так зі
мною, вірною дружиною і матір’ю твоїх
дітей! Все, я йду! І негайно вимагаю
розлучення. Чоловік вислухав її і відповів: – Почекай хвилинку і я поясню
тобі, що сталося. – Гаразд, давай, викручуйся, тільки май на увазі, це останнє, що я готова почути від тебе. Підбадьорений наданою йому можливістю,
чоловік почав виправдовуватись: –
Коли я збирався сідати в машину, щоб
їхати додому, ця жінка попросила мене
підвезти її. Вона виглядала такою беззахисною і нещасною, що я пошкодував її і посадив у машину. По дорозі я
звернув увагу, яка вона худа, брудна
і погано одягнена. До того ж, як вона
сказала, вже три дні нічого не їла. Із
співчуття я привіз її до нас і напоїв
гарячим шоколадом, від якого ти відмовилася з тієї причини, що від солодкого товстієш. А ця бідолашна випила
все одним ковтком. Вона була брудна,
і я запропонував їй скористатись ванною. Поки вона милася, я побачив, що
її одяг в дірках і викинув його на смітник. Далі я подумав, у що б її одягнути,
і дав їй модні джинси, які ти не одягала
чотири роки, посилаючись на те, що
вони для тебе затісні. Також віддав їй
спідню білизну, яку подарував тобі на
річницю нашого весілля, і яку ти відмовилася носити, зіславшись на мій
поганий смак. Ще я знайшов для неї
спокусливу блузку, різдвяний подарунок моєї сестри тобі, яку ти навмисне
не носила, аби насолити їй. Нарешті, я
віддав цій жінці пару твоїх туфель, які
ти придбала в дорогому бутіку і жодного разу не взула, тому що на роботі
у когось були такі самі. Чоловік перевів подих і продовжував: – Жінка була
така вдячна мені за розуміння і турботу, що, коли я проводжав її до дверей,
вона обернулася до мене зі сльозами
на очах і спитала: – Скажіть, будь ласка, а у Вас є що-небудь ще, чим не користується ваша дружина?

***

Сидить зажурений чоловік, ледь не
плаче, думку думає. Тут його колєга
підходить і питає: – Ти чо так хвилюєшся? – Та от,.. жінка пішла гуляти без парасолі,.. а тут пішов дощ! – Нема чого
турбуватися. ХХІ-е століття на вулиці.
Вона заховається від дощу в якому-небудь магазині… – Во-во-во, якраз того
я і боюся…

***

Зима, мороз. Берег озера. На озері лавочка. На лавочці сидять закутані
в шалики двоє товаришів. Один каже:
– Я тут учора на пляжі бачив двох дівчат. Уяви собі, вони голі купалися! – У
такий холод? Звар’ювати можна! Це
напевно були моржі. – Ти знаєш, одна
– точно морж, а друга – така нічогенька
собі, симпатичненька.

Для малечі
Раз пішов я у лісок,
Щоб знайти собі грибок.
Довго лісом я ходив,
Дуже ніжки натомив.
Та грибочка не знайшов,
Бо на дворі… сніг ішов.
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