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Шановні працівники архівів!

Щиро вітаю з Днем працівників архівних
установ усіх зберігачів безцінної спадщини нашого народу, яка ґрунтується на документах,
фактах і реальних подіях.
Архівні матеріали – це безцінне джерело
інформації про минуле і сьогодення нашого
краю, України, про життя людини, суспільства
і держави, яке має унікальний вплив на формування національної свідомості наших громадян та засвідчує вагомий внесок українців
у суспільно-політичний та економічний розвиток.
Завдяки Вашій професійній діяльності стали можливими доступ до документальної бази
досліджень, утвердження історичної правди
і справедливості. Сердечно бажаю творчої
енергії, вдалих пошуків, цікавих знахідок, нових успіхів у досягненні
вашої високої професійної мети.
Міцного здоров’я Вам,
щастя і благополуччя!

З ТУРБОТОЮ ПРО ДІТЕЙ

Діти — це майбутнє будь-якої нації та держави, на них покладають свої найкращі сподівання батьки, педагоги, наставники. Бог
щедро обдарував дітей Снятина різними талантами: до науки, мистецтва, спорту. Вони
прославляють рідну землю і радують своїх
батьків перемогами на різних конкурсах, олімпіадах та спартакіадах, підтверджуючи своїм
успіхом те, що наш край і його люди благословенні Господом. Окрім талантів Бог наділяє діток щирістю, добротою та любов’ю, оберігає їх
та підтримує у важку хвилину.
Одним із пріоритетних завдань Снятинської міської ради є підтримка творчої молоді
Снятина, діток воїнів АТО й дітей із малозабезпечених сімей та їх заохочення до навчання, спорту і саморозвитку. Саме тому в День
святого Миколая, найулюбленіше свято всіх
дітей, міський голова Анатолій Шумко відвідав
Снятинську ЗОШ №2, НВК «Снятинська ЗОШліцей», Снятинську гімназію та Снятинську
ЗОШ ім. Василя Стефаника, де привітав усіх
із Днем святого Миколая, побажав діткам натхнення у творчості, наполегливості у навчанні, нових здобутків у спорті та завжди залишатися щирими, добрими та привітними й вручив
грамоти, подарунки та солодощі.

Шановні парафіяни Римськокатолицької парафії
Пресвятої Діви Марії з гори
Кармель у м. Снятин!

Різдво Христове – це одне з найважливіших свят у християн. Його відзначають у багатьох країнах світу. Цей день є спогадом про
народження Дівою Марією Ісуса Христа. Світле і радісне свято Різдва Христового кожна
віруюча сім’я чекає з нетерпінням. 25 грудня
Різдво святкують західні християни-католики.
Тож від щирого серця хочу привітати парафіян Римськок атолицької
парафії Пресвятої
Діви
Марії з гори
Кармель у м.
Снятин з Різдвом
Христовим, з самим
світлим святом. Нехай біди і тяготи життя ніколи не відвідають ваш дім, нехай перебуває з
вами тільки щастя і успіх. Дай Бог вам міцного
здоров’я душі і тіла. Зі святом!
З повагою міський голова
Анатолій ШУМКО

Шановні жителі
м. Снятина та району!

В цей благодатний час, коли Ангели сповіщають всім Добру Новину, від імені Римськокатолицької парафії Пресвятої Діви Марії з
гори Кармель у м. Снятин вітаю Вас з Різдвом
Христовим і Новим роком та складаю Вам
найщиріші привітання та побажання.
У цей не простий для нас та всієї України
час, приклонившись у молитві перед Божим
Дитятком, випрошую для Вас безліч Божої
благодаті. Нехай Господь благословить Вас,
Ваші родини, всіх Ваших близьких та друзів
мудрістю, здоров’ям, миром та любов’ю.
Нехай ясна зірка Різдва Христового осяє
всі Ваші думки, нехай дасть сили і духу у щоденному житті, а також пробудить серця кожного до ревного прагнення зустрічі з новонародженим Ісусом Христом.

ХРИСТОС НАРОДИВСЯ!
СЛАВІМО ЙОГО!
З даром молитви біля ясел
Новонародженого Ісуса
від імені парафії Пресвятої Діви
Марії з гори Кармель у м. Снятин
о. Леонід Куклишин
настоятель парафії

Ірина НЕП’ЮК
Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»

У Микулинцях відсвяткували
престольне свято
19 грудня, в день пам'яті святителя Миколая Чудотворця, архієпископа Мир Лікійських, у Свято-Миколаївському храмі, що знаходиться в мікрорайоні Микулинці міста
Снятина, відбулося урочисте богослужіння з нагоди престольного свята. На запрошення настоятеля протоієрея
Михайла Мизюка храмову відправу очолив Снятинський
благочинний протоієрей Михайло Марусяк у співслужінні
прот. Василя Захарука, прот. Степана Гуменяка, прот. Василя Джуса, прот. Миколи Курилюка, прот. Юрія Грабовецького, прот. Тараса Дмитрука, прот. Миколи Марусяка і протодияк. Романа Підгірного.
Микулинський храм у цей день був заповнений вірянами, серед яких був і міський голова Снятина Анатолій Шумко зі своїм заступником Віктором Кушиком.
Після Євангельського читання отець-декан виголосив
проповідь, у якій на прикладі житія святителя Миколая Чудотворця закликав усіх до справжнього і щирого християнського милосердя.
Цього святкового дня чимало вірян приступили до Таїнств Покаяння і Причастя задля очищення від гріхів, зцілення душі і тіла і для успадкування вічного життя з Богом.

Після Божественної Літургії було звершено читання
Акафіста святителю Миколаю, а згодом - водосвяття.
Наприкінці святкового богослужіння отець-благочинний
привітав настоятеля і його парафіян із храмовим святом,
подякував за сумлінну працю на славу Божу і побажав усім
мирного неба, спокою і порозуміння в родинах і неустанного молитовного заступництва від святителя Миколая.
У свою чергу прот. Михайло Мизюк подякував собору духовенства за спільну молитву, за духовну і моральну підтримку, подякував міському голові і його команді за
небайдужість до життя микулинської громади. Особливо
отець-настоятель подякував парафіянам і жертводавцям,
працею і матеріальною підтримкою яких храм розвивається і належним чином упорядковується.
На завершення святкової відправи всі присутні були
окроплені свяченою водою, а також були помазані оливою,
освяченою напередодні на всенічній відправі.

За матеріалами офіційного веб-сайту
Снятинського деканату УПЦ КП
Відео дивіться на YouTube каналі «Снятинська вежа»

ВИСОКЕ ВИЗНАННЯ НА ДЕРЖАВНОМУ РІВНІ

Під кінець року щорічно визначають «Людину року» в різних номінаціях. Так само як в культурі, науці, медицині так і в спорті по
підбиттю підсумків участі у змаганнях визначають і кращих спортсменів. Дуже приємно, що в номінації «Майбутнє нації» серед перспективних молодих зірок українського спорту визначили і нашого
краянина – Андрія Джелепа із с.Тулуків, вихованця заслуженого тренера України з вільної боротьби Івана Курилюка. Тож у Національній
опері України м. Київ, на церемонії нагородження «Майбутнє нації»
поздоровлення та вітання приймав чемпіон Світу та Європи з вільної
боротьби серед кадетів Андрій Джелеп. Приємно отримувати нагороди з рук Олімпійців! Ми воістину пишаємось нашим спортсменом,
віримо в майбутнє нашої нації, зокрема в Тебе Андрію! Щира дяка
тренеру Івану Васильовичу, який не тільки готує спортсменів-чемпіонів, але і людей з великої букви – «Майбутнє нації».
Михайло СЛОБОДЯН
Директор Снятинської ДЮСШ «Колос»
На світлині з ліва на право: Президент Асоціації
спортивної боротьби України, олімпійський чемпіон
Ельбрус Тедеєв, чемпіон Світу та Європи Андрій
Джелеп, директор Департаменту Міністерства
молоді та спорту України Роман Вірастюк.
На роботу потрібен бухгалтер.
За додатковою інформацією звертайтесь
за телефоном 0502568185.

Народний часопис

Снятинська
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ВІДЗНАЧИЛИ ДЕНЬ ЛІКВІДАТОРІВ
НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС

За наказом колишнього президента
України Леоніда Кучми 14 грудня було
оголошено день ліквідатора аварії на
ЧАЕС. І з того часу вся наша держава
відзначає цей день і всі люди молитвами та добрими словами згадують тих
людей, хто ризикуючи своїм здоров’ям і
життям, стали на захист всього людства
та вступили у двобій зі страшним і невидимим ворогом – «мирним атомом».
26 квітня 1986 року наша земля вперше відчула чорний слід, смертельний
слід, який залишився до сьогодні та буде
відбиватися вічно на людях та всьому
живому на нашій землі. Але знаходилися люди, які в ті дні стали на захист і до-

ки задумуються над цим і ще є такі, які
кажуть, що «ми вас туди не посилали і
нічого вам не винні». Але пам’ятайте, що
настане день і ви станете перед судом –
не людським, а Божим і вам усе згадається…
14 грудня, за довголітньою традицією,
в Снятині біля пам’ятного знаку «Жертвам Чорнобильської трагедії 1986 року»
відбувся поминальний захід вшанування
ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС —
людей, які ціною свого життя і здоров’я
змогли здолати страшну трагедію ХХ століття, що сталася 26 квітня 1986 року на
Чорнобильській АЕС.
Підчас віче присутні вшанували

вежа
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У гості до Миколая
Взимку є чимало свят, яких з нетерпінням чекають дорослі та діти. Цей
святковий зимовий час розпочинається
19 грудня, коли відзначається День Святого Миколая Чудотворця - захисника,
наставника і покровителя дітей, котрий
дарує усім віру в здійснення найзаповітніших мрій, вселяє у наші душі світлі почуття, надихає нас на добро.
15 грудня 2017року Снятинським районним центром соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді організовано поїздку для дітей учасників АТО до «Маєтку
Святого Миколая» в село Пістинь Косівського району на територію Національного природного парку «Гуцульщина».
Маленькі покутяни з радістю відвіда-

ли покої Святого Миколая, взяли участь
в екскурсії його садибою та залишили
йому свої листи з найпотаємнішими бажаннями, оскільки щиро вірять - небесний опікун мандрує світом, виконує задумане ними і несе свої гостинці для всіх
чемних та слухняних. Кожен із маленьких відвідувачів з великим задоволенням
спілкувався зі Святим Миколаєм та його
помічниками – розповідаючи про себе та
родину. На завершення зустрічі всі діти
отримали солодкі подарунки від Святого
Миколая.
Щиро дякуємо всім хто долучився до
благодійної справи.
За матеріалами Снятинської РДА

Проведено зустріч зі студентами
Снятинського коледжу Подільського ДАТУ
У рамках Всеукраїнського тижня права та відзначення Міжнародного дня боротьби з корупцією, з метою реалізації
правопросвітницького проекту «Я маю
право!», головними спеціалістами Снятинського районного відділу державної
реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції
в Івано-Франківській області Бачинською
Оксаною Григорівною та Тарновецькою
Марією Іванівною 13 грудня проведено

т
інформаційну кампанію «Скажемо ко-г
рупції у навчальних закладах – НІ» середн
студентів Снятинського коледжу Поділь-ського державного аграрно-технічногон
університету.
О
Під час зустрічі обговорено питаннят
неправомірної вигоди, роз’яснено по-х
няття хабаря, а також, що треба робитис
у разі вимагання хабаря за іспит чи навчання. Крім того, ознайомлено з відпо-с
відальністю за неправомірну вигоду.
г
м
р

Проведено групову консультацію на
тему «Усвідомлене батьківство»

бровільно зголосилися піти в пекло, щоб
захистити все людство. Вони не думали
ні про що і ні про кого. Стали в ряди захисників із страшною чорною силою – це
були ліквідатори на ЧАЕС. У більшості це
були молоді люди (пожежники, медики,
водії, солдати-призовники, міліціонери,
механіки, трактористи та ін.).
У той час ніхто не думав ні за оплату,
ні за пільги, ні за те, що їм дасть держава, вони думали тільки за одне, як врятувати нашу планету від техногенної катастрофи.
У Снятинському районі була створена
наша організація в 1989 році, під керівництвом ліквдатора І категорії – Демчук
Любові Іванівни. На той час «Снятинська
Спілка Чорнобиль» нараховувала майже
400 чоловік. З кожним днем все менше і
менше стає ліквідаторів. Та не дивлячись
на це наш уряд все менше і менше згадує за таких людей як ліквідатори.
Кажуть, що в нас усе в порядку – це
не так. Пройшов 31 рік з того страшного
дня, та за цей час ліквідаторів позбавили
пільг, забули їх імена, а головне, забули
і те, що вони хворі та потребують допомоги та доброго слова.
На сьогоднішній день в районній організації «Снятинська спілка Чорнобиль»
нараховується майже 100 чоловік, але і
ті нікому не потрібні, все менше згадують
про нас, та і то якби ми самі не згадали
про себе, то ніхто би нас не згадав. Я,
голова нашої організації, хочу з криком
в душі сказати нашим чиновникам, що
не варто забувати нас, бо дякуючи цим
людям, вони можуть зараз сидіти в своїх
теплих кабінетах, в своїх м’яких кріслах
і нібито думати за народ. Але ніяк не за
тих, хто віддав своє здоров’я та життя за
їхнє сьогодення. Але ще не всі чиновни-

ДО ВІДОМА
СНЯТИНЧАН!

Джерельна вода завжди
чиста, холодна, її приємно
пити. Така вода додає сили,
здоров’я. Джерела потрібно оберігати, розчищувати,
адже там, де є джерела, водойми завжди наповнюються водою. Снятинська міська
рада звертається до жителів міста, депутатів міської
ради, виконавчого комітету
та членів громадської ради
поінформувати міську раду
про природні джерела міста,
які потребують очищення.
Подбаймо про найбільший природній скарб разом.

пам’ять жертв Чорнобильської трагедії
хвилиною мовчання та запалити свічку
пам’яті. А далі представники влади та
громадськості поставили квіти та лампадки до пам’ятного знаку. Ведуча заходу Олена Хом’як розповіла про трагічну
сторінку історії українського народу, про
трагедію, яка сколихнула весь світ, яка
назавжди змінила долю сотні людей.
Хочу подякувати Ігорю Гуцуляку та
Петру Маліборському за допомогу в організації цього мітингу, а велике спасибі висловити міському голові Анатолію
Шумко за надання грошової допомоги
жителям Снятина. Ватро зазначити, що
Анатолій Богданович ніколи не забуває
за жителів міста і двічі в рік надає нам
грошові допомоги – до річниці аварії на
ЧАЕС та до Дня ліквідатора.
Із очільників сільських рад хочу відзначити лише голову Заболотівської ОТГ
Івана Танюка, голів Тулуківської та Борщівської сільських рад, які пам’ятають
про ліквідаторів та надають їм підтримку.
Велике їм спасибі.
Дорогі наші керівники, ніколи не забувайте нас – ліквідаторів аварії на ЧАЕС і
пам’ятайте, що ми зробили для України
та і для всього людства в ті страшні дні, а
зараз ми хочемо від вас тільки пам’яті та
теплого слова. Пам’ятайте, що ще існуємо, хоч нас залишилось уже так мало.
Ліквідаторам я хочу побажати міцного здоров’я, людського щастя, сімейного
благополуччя, мирного неба, достатку та
поваги від людей, а тим кого уже немає
серед нас – вічної пам’яті.
Марія ФЛІЙЧУК
голова ГО «Снятинська
Спілка Чорнобиль»
Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»

ОГОЛОШЕННЯ

Настала довгоочікувана морозяна зима – чудова пора для
активного відпочинку. Приємно,
що у Снятині є таке місце, де
любителі покататися на ковзанах, можуть відпочити, насолодившись зимовими днями.
Поки що погода не дозволяє
залити майданчик, але сподіваємось, що скоро прийдуть
морозяні дні. Тому Снятинська
міська рада та КП «ПокуттяКомунальник» із настанням
морозяних днів запрошують волонтерів допомогти у роботі із
заливання льодового майданчика. За деталями звертатися
за телефоном 0966585852.
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15 грудня 2017 року в приміщені ра- мети, вони заохочують або карають її,і
йонного будинку культури Снятинським прагнуть бути зразком для наслідуваннях
районним центром соціальних служб або несвідомо ним стають. В ході зустрічі1
для сім’ї, дітей та молоді спільно з БФ було розглянуто роль батьківства в життів
«Карітас-Івано-Франківськ» проведено людини; обґрунтувано важливість відпо-с
групову консультацію на тему «Усвідом- відального ставлення до народження ди-х
лене батьківство». В заході взяли участь тини; проаналізовано стилі батьківської
40 осіб з сімей, які опинилися в складних поведінки стосовно дітей та їх вплив нап
життєвих обставинах.
процес формування особистості дитини;в
Довіра і страх, упевненість і бояз- визначено основні засади усвідомленогор
кість, спокій і тривога, щирість і теплота батьківства; надано рекомендації щодос
у стосунках - усіх цих рис особистість на- біблійної відповідальності батьків (татівн
буває в сім'ї. Батьки використовують ме- і матерів).
В
тоди і засоби виховання, які допомагають
Снятинський РЦСССДМ висловлює
привнести у свідомість дитини систему щиру вдячність БФ «Карітас-Івано-Фран-р
норм і правил, долучають її до мораль- ківськ» зокрема о. Мар’яну за співпрацю. м
них цінностей. Щоб дитина досягла цієї
р
ц
с
Відбулося засідання експертної ради
з
н
з питань книговидання у районі
л
Під керівництвом голови районної
ради Івана Угрина відбулося засідання
експертної ради з питань книговидання у
районі з участю керуючого справами виконавчого апарату районної ради Петра
Гнідана, радника голови районної ради
Тетяни Вовк, директора музею книги та
культури Покуття Володимира Карого,
завідуючої читальним залом Снятинської ЦРБ Олени Хом’як, директора лі-

тературно-меморіального музею Марка
Черемшини Руслани Кірєєвої та краєз-к
м
навця Василя Харитона.
Серед видань, які побачать світ у
рамках програми районної ради «Книговидання у 2018 році» – історія с. Задубрівці, новелістика Василя Стефаника з
ілюстраціями Дмитра Лазаренка, довідково-енциклопедичне видання «Снятинщина в іменах» та ін.

ДЖУРІВЧАНИ ПОБУВАЛИ НА
ВИСТАВІ «ВОНА – ЗЕМЛЯ»

Працівники Джурівської книгозбірні
та педагогічний колектив
Джурівської школи
Відділ кульступенів
тури
Снятинської І-ІІІ
РДА
повідомляє, суботнього вещо Положення про чора побували
Фестиваль-конкурс в Івано-Фран«Свято
оркестро- ківському обвої музики» (Битва ласному акаоркестрів), що за- д е м і ч н о м у
тверджене наказом музично-дравідділу
культури матичному теСнятинської РДА № атрі імені Івана
59
від 28.11.2017 Франка на виставі-притчі «Вона –
року, у встановлено- Земля» за новелами Василя Стему порядку пройшло фаника та за інсценізацією народдержавну реєстра- ного артиста України Ростислава
цію за № 98/1430 Держипільського.
Приємно були вражені акторвід 07.12.2017 року,
згідно чинного зако- ськими здібностями народної артистки України, лауреата Націонодавства.
нальної премії України ім.

Т. Шевченка Наталії Половинки та заслуженого артиста України Олега Цьона. Та
найбільш ми були горді за свого юного
джурівчанина, актора Віктора Абрамюка. Щиро вдячні всьому режисерському
та акторському складу за суботній вечір,
який залишив у наших серцях багато
приємних вражень та миттєвостей...
Любов КУРИЛЮК

Народний часопис
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Покуття пишається сузір’ям талантів, які своїми мистецькими набутками є
гордістю нашої держави. Василь Стефаник, Лесь Мартович, Марко Черемшина
- творці соціально-психологічних новел,
нових образів у європейській літературі.
Один з найпотужніших популяризаторів
творчості згаданих вище письменників є
художник, уродженець Снятинщини Василь Ілліч Касіян.
15 грудня в музеї відбулося велике
свято, свято не тільки музейне, а й всього міста, адже художньо-меморіальному
музею Василя Касіяна виповнилося 35
років.
Враховуючи особливі заслуги художника в галузі образотворчого мистецтва
з метою популяризації культурної спадщини лауреата Національної премії
ім. Т.Г.Шевченка, академіка, народного
художника – Василя Ілліча Касіяна – в
1979 році було прийнято постанову про
відкриття музею В.Касіяна в м. Снятин та
спорудження пам’ятника на батьківщині
художника.
12 серпня 1980 року була прийнята
постанова, в якій відзначалось: створити
в м. Снятин музей до 15 березня 1981
року на правах філіалу Івано-Франківського художнього музею і спорудити
на площі перед музеєм пам’ятник-бюст
В.Касіяну.
Далі послідувала клопітка робота по
реконструкції будинку, відведеному під
музей, по благоустрою прилеглої території. Над впорядкуванням експозиції працював мистецтвознавець, наш земляк із
с. Видинова – Мирослав Аронець. Одна
з найбільших заслуг по створенню музею
належить художнику-архітектору Ярославу Корниловичу Лукавецькому.
Дата відкриття музею переносилась
кілька разів. І врешті 15 грудня 1982 року
музей було урочисто відкрито для відвід-

увачів. Цей заклад став науково-просвітницьким осередком для громадськості
міста та району.
З 12 січня 2005 року розпочалась
нова сторінка в житті музею. Снятинська
районна рада затвердила перший статутний документ музею, прийняла рішення про створення самостійного музею,
який набув статусу юридичної особи.
Останні десятиліття були плідними для музею В.Касіяна на різноманітні урочистості: відкривалися виставки,
проводились
конкурси,
презентації,
уроки-лекції, майстер-класи, відзначалися ювілейні дати. Хочеться згадати
про людей, роботи яких експонувалися
в залах нашого музею, а саме – лауреати Шевченківських премій – фотомитець
Василь Пилипюк (нажаль сьогодні уже
покійний), художники Іван Остафійчук,
Ярослав Заяць, Богдан Бринський, Іван
Салевич, Орест Криворучко, Іван Балан,
художник-графік снятинщини Дмитро
Лазаренко, художниця Наталія Савчук із
м. Снятин, Ярина Космина із м. Львова
тощо. У музеї представлені книги племінника В.Касіяна Яреми Гояна, які ми можемо представити нашим відвідувачам.
Музей тісно співпрацює із студентами
та викладачами Косівського училища
та Косівського інституту прикладного та
декоративного мистецтва, Вижницького
коледжу ім. Ю.Шкрібляка, Чернівецького
вищого професійного училища №5, Прикарпатського національного університету
ім. В.Стефаника. Також за час діяльності музею косівськими студентами було
встановлено пам’ятну дошку на садибі
Касіянів в Микулинцях, де народився
художник, відновлено знак біля музею
В.Касіяна.
На свято були запрошені почесні гості: Тетяна Вовк – радник голови районної
ради, яка передала вітання від голови

ПРОВЕДЕНО УРОК-ТРЕНІНГ З УЧНЯМИ 7-8
КЛАСІВ ЗА ТЕМОЮ «СТОП БУЛІНГ»
Мабуть, майже в кожному колективі є
учні, які стають жертвами образ, утисків,
знущань з боку однокласників. Подекуди,
ці учні протистоять кривдникам, а буває й
так, що вони звикаються з роллю жертви,
бо не відчувають співчуття та не мають
відповідної взаємодопомоги зі сторони
однолітків.
12 грудня в Снятинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 фахівцями із соціальної роботи
Снятинського РЦСССДМ (Зеленко М.І.,
Том'юк С.М.), проводився урок-тренінг
з учнями 7-8 класів за темою «Стоп булінг». На уроці учні познайомилися з поняттям «булінг», розрізнювали «булінг»
і «піддражнювання», вчилися проявляти

До відома жителів міста!
Зелені насадження на вулицях, дорогах і площах повинні забезпечувати
захист населення від шуму, пилу, вихлопних газів, покращувати мікроклімат
(підвищення вологості, створення тіні),
відповідати архітектурно-художнім вимогам і умовам безпеки руху. Також зелені насадження надають місту естетичного вигляду, що покращує його оцінку
та привабливість як для самих жителів
міста так і для його гостей. Але виса-

емпатію до жертв насилля та демонстрували уміння припиняти булінг.
Сподіваємося, що ця зустріч не пройшла марно та наші школярі усвідомили
чи не найголовніше правило спілкування: Ні з кого не можна знущатися! Підтримка та взаємодопомога дуже важливі
для людини, що зазнає будь якого насилля. Наприкінці тренінгу учні протягнули
один одному «Руку допомоги», яка могла
б стати символічною підтримкою для тих,
хто мимоволі зазнав образи. Учні дійшли
висновку: «Було б набагато краще, якби
люди замість булінгу робили щось хороше один для одного».

районної ради Івана Угрина та вручила
грамоту: «Колективу художньо-меморіального музею Василя Касіяна. За сумлінну працю у царині дослідження та популяризації творчості художника-графіка
Василя Касіяна, організацію виставок
митців сучасної національної культури
та з нагоди 35-ліття музею Василя Касіяна»; Марія Орищук – секретар міської
ради, передала цінний і потрібний подарунок для музейної роботи від міського голови Анатолія Шумка – цифровий
фотоапарат; Богдан Юрчук – начальник
відділу культури, для художнього музею
представив у подарунок картину; з вітальними словами виступили -Заслужений художник України Ярослав Заяць,
директор музею книги та культури Покуття Володимир Карий, директор літературно-меморіального музею Руслана
Кірєєва, також серед запрошених були,
Сільвестр Попович, Володимир Чепига,
художник-графік Дмитро Лазаренко, Заслужений працівник культури України

для гостей лунали чарівні музичні композиції у виконанні учнів Снятинської дитячої музичної школи (директор Богдан Чепига) – Назара Томаша, Тараса Белцика
та дуету бандуристів Анастасії Зварич і
викладача Галини Збіглі. Але найбільше
гостям свята сподобалась театралізована екскурсія у виконанні юних екскурсоводів, учнів ліцею – Сергія Стригуна,
Віктора Качура та Василя Остафійчука,
які перевтілилися в образ великого художника і повели відвідувачів життєвим
і творчим шляхом митця.
Я щиро дякую нашим відвідувачам,
художникам та міським школам, з якими ми співпрацюємо, усім, хто завіталв
до нас на свято, і тим, хто доклалися до
його організації – директору Снятинської
дитячої музичної школи - Богдану Чепизі,
директору НВК «Снятинська школа-ліцей» – Оксані Самілі та керівнику драматичного гуртка школи-ліцею Людмилі
Савчук.
Музей Василя Касіяна – це справжній

Іван Мисюк, Заслужений лікар України
Володимир Ткачук, директор музею Бориса Гуцуляка Ярослав Ткачук, директор
русівського літературно-меморіального
музею В.Стефаника
Іванна Коцелівська, представники Снятинської ЗОШ ім.
В.Стефаника №1, які подарували для
музею класний журнал 1911-1912 рр., в
якому йдеться про учня Василя Касіяна,
Снятинської ЗОШ №2, НВК «Снятинська
школа-ліцей», та інші гості нашого свята.
Свято відкрила директор музею Василя Касіяна, та передала слово ведучим заходу, учням Снятинського ліцею –
Вероніці Скуповській та Роману Жуфяку.
Далі із хлібом-сіллю гостей вітали Каріна
Мосюк та Дмитро Кушерський, декламували вірші про музеї Анастасія Зварич,
Ярослав Масевич та Тетяна Фенчишин,

храм мистецтв, в якому радо зустрічають
відвідувачів і завжди готові відкривати
нові таланти. В честь ювілейного свята
в музеї відкрито виставку подарованих
робіт художників із м. Снятина, м. Чернівців, м. Івано-Франківська, м. Косова,
м. Львова, студентів Косівського училища та Косівського інституту ПДМ ЛНАМ,
студентів Вижницького училища ПДМ ім.
Ю.Шкрібляка та студентів Чернівецького
вищого професійного училища №5. Тож
ми радо запрошуємо жителів та гостей
нашого міста відвідати виставку, яка триватиме протягом грудня – січня.

Людмила БУШОВЕЦЬКА,
директор музею
Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»

Відлуння Тижня початкової освіти
в Троїцькій ЗОШ І-ІІІ ступенів
У Троїцькій ЗОШ І-ІІІ ступенів пройшов Тиждень початкової освіти в розвагах та творчості на будь-який смак:
флешмоби "Парад вишиванок", "Веселка" (шматочок веселки з парасольок або
ж поляна з грибочками), конкурси на кращий зошит з математики "Мій зошит посміхається" та з української мови "Зошитове свято", конкурс "Майстер навички
читання – 2017", веселі змагання "Funny
starts", де спортсмени проявляли швидкість, а інтелектуали – знання англійської
мови. Перший день зими ми зустріли потужною виставкою малюнків під назвою
"Зимонька-зима", на якій багато снігу та
всього того, що чекає малеча від цієї чу-

дової пори. Природа нас почула, і вже наступного дня подарувала справжню зиму
за вікном. Ще більше творчості в чудових
колажах, які створив кожен клас, теплотою зігрівають стіни коридору дитячі долоньки (працювала психолог з вправою
"Дитячі долоньки. Позитивні риси учня").
А ще... відкриті уроки, участь в екопроекті 4 класу "Дай відходам друге життя.
Збережи довкілля!" і багато-багато позитивних емоцій!!! Підводячи підсумки,
нагородили "Майстрів навички читання
– 2017" відзнаками учнів 1–4 класів. Хочемо, щоб їх ставало більше, тому хвалимо... Хай інші підтягуються і читають
книги – джерело мудрості!

ПОДБАЙМО ПРО ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ СНЯТИНА
джування дерев чи кущів на тротуарах
чи алеях повинні здійснюватися згідно
чинного законодавства та ряду правил
затверджених Державною екологічною
інспекцією.
Одним із таких наказів є Наказ Міністерства будівництва, архітектури та
житлово-комунального
господарства
України від 10.04.2006 року № 105 «Про
затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах

України», для нормального процесу росту і розвитку деревних рослин на вулиці
необхідно забезпечувати достатній розмір оброблювальної пристовбурної лунки, який повинен становити не менше
1,5 ×1,5 м.
Звичайно ж, що такі норми не завжди
можуть бути належно дотримані із-за
самої ширини тротуару чи прилягання
прибудинкової території до зеленого насадження. Але в тих місцях, де це мож-

ливо, виконавчий комітет Снятинської
міської ради просить дотриматись зазначених вимог та розширити пристовбурну лунку для нормального росту та
розвитку насаджень. Задля ефективного виконання Наказу буде створено комісію, яка перевірятиме його виконання
та прийматиме відповідні рішення щодо
його невиконання.

Снятинська міська рада
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МОРСЬКИЙ ШЛЯХ КАПІТАНА

14 грудня, з нагоди 65-річчя нашого
краянина, капітана I рангу запасу, Мирослава Андрійовича Мамчака працівники краєзнавчого відділу Снятинської ЦРБ
здійснили літературний круїз «Морський
шлях капітана» в Снятинський коледж
Подільського державного аграрно-технічного університету.
Фахівці бібліотеки ознайомили студентів із поетом-ювіляром Мирославом
Мамчаком, його творчістю, та з історією
українського флоту. Мамчак Мирослав
Андрійович заслужений журналіст України, капітан I рангу запасу, український
морський офіцер, громадський діяч,
публіцист, поет, дослідник історії українського флоту. Народився Мирослав
Андрійович над бистроплинним Черемошем у селі Княже 16 грудня 1952 року.
За більш ніж 36 років флотської служби
пройшов службовий шлях від матроса до
капітана I рангу на Балтійському і Чорноморському флотах, учасник далеких
морських походів.

Був серед офіцерів Чорноморського
флоту, які розпочали процес відродження вітчизняних Військово-Морських Сил
у 1992 році та членом організаційної групи першого Командувача ВМС України;
стояв біля витоків створення структур
Військово-Морських Сил України та був
одним із перших військових журналістів
ВМС України.
З січня 1994 до жовтня 2010 року очолював телерадіокомпанію ВМС України
«Бриз», яку вперше створив у структурі
військового відомства. Приймає активну
участь в громадському житті Севастополя і флоту.
Мирослав Мамчак є автором військово-морських досліджень і більше 500 публіцистичних матеріалів, які друкувалися
в регіональній, всеукраїнській і зарубіжній пресі.
Лауреат літературної премії Міністерства оборони України (2004 р.), літературно-мистецької премії імені Марка Черемшини (2006 р.) та премії імені
В’ячеслава Чорновола в галузі журналістики (2011 р.), володар Гран – прі III
Всеукраїнського і міжнародного телерадіофестивалю «Україна єдина» (2001 р.).
Нагороджений державними і відомчими
нагородами.
Автор переконливо доводить, що
Україна споконвічно була великою морською країною, а її військовий флот відіграв неабияку роль в історії боротьби
українського народу за незалежність.
Проживаючи в Севастополі, завжди серцем і помислами тут - на рідній землі.
Оксана Симотюк

ЗАВЕРШИВСЯ ВІДКРИТИЙ ЧЕМПІОНАТ
СНЯТИНЩИНИ З БАСКЕТБОЛУ
«ЯВІР-БАСКЕТ 2017»

Підійшов до закінчення 6-тий за ліком
Відкритий чемпіонат Снятинщини з баскетболу "ЯВІР-БАСКЕТ 2017". Протягом
майже двох місяців шість команд, які
представляли населені пункти Снятинського району та Чернівецької області,

виборювали право називатися найсильнішим в регіоні.
Позитивною особливістю цьогорічного турніру стало те, що доля абсолютно
всіх місць вирішувалася в останньому
турі. Переможця змагань визначили по
додаткових показниках. Кожна командаучасниця "ЯВІР-БАСКЕТ 2017" відчула
радість перемоги та гіркий присмак поразки. І варто відмітити рівень турніру,
що зростає з року в рік. Якщо ще у 2015
році БК "Снятин" та АБК "Залуччя" боролися за призові місця, то тепер, будучи
укомплектованими тими самими гравцями, ці команди вирішують зовсім інші
турнірні завдання.
Після завершення усіх матчів відбу-

вежа
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КРИМІНАЛЬНИЙ ОГЛЯД
11.12.2017 надійшло повідомлення зі
служби 102 про те, що в смт Заболотів
гр. В., у якої на вихованні 2-є н\л дітей,
систематично вживає алкогольні напої, в
будинку антисанітарний стан. По даному
факту зібрано матеріали для проведення
перевірки.
11.12.2017 біля 15.10 год. поступила
протокол-заява від гр. Б., жит. с. Троїця
про те, що невідома особа в приміщенні
аптеки в смт Заболотів, шляхом вільного
доступу викрала гаманець чорного кольору з грошима в сумі 521 грн. Виїздом
СОГ на місце події встановлено особу,
яка вчинила дану крадіжку. По даному
факту відкрито кримінальне провадження.
11.12.2017 р. о 15.45 год. поступили
матеріали з секретаріату по заяві гр. Л.
про те, що 06.12.2017 року невідома особа зняла з її карточки Ощадбанку кошти
в сумі 2010 грн. По даному факту проводиться перевірка.
11.12.2017 о 19.10 год. поступила
протокол-заява від гр. М., жит. с. Стецева про крадіжку з будинку. Виїздом СОГ
встановлено, що 03.12.2017 невстановлена особа, зламавши замок в міжкімнатних дверях у будинку, що розташований в с. Стецева проникла в одну з кімнат
будинку, де з шафи викрала грошові кошти в сумі 340 Євро. По даному факту
відкрито кримінальне провадження.
12.12.2017 о 13:45 поступила протокол-заява гр. Г., про те, що невідома особа в період часу з 23:30 год. 11.12.2017
по 00:30 год. 12.12.2017 шляхом вільного
доступу через незачинені двері проникла
в службове приміщення, яке розташоване на АЗС "ОККО Ретейл №15", звідки викрала мобільний телефон "MEIZU NOTE
3", сірого кольору, імеі: 861681032375243,
який належав заявниці. По даному факту
відкрито кримінальне провадження.

12.12.2017 о 16:30 із секретаріату
Снятинського ВП ГУНП поступила за-ш
ява гр. Б., про те, що 10.12.2017 близькок
10:00 год. невідома особа шляхом віль-т
ного доступу із незачиненого автомобіля,т
викрала чорну шкіряну сумку, в якій зна-д
ходився планшет "Samsung Galaxy TabБ
S2" імеі 357947074569840 та 100 Євро.
По даному факту відкрито кримінальнес
провадження.
з
14.12.2017 о 20:40 год. поступилон
повідомлення по телефону від чергово-к
го лікаря Снятинської ЦРЛ про те, що в
приймальне відділення Снятинської ЦРЛз
доставлений гр. Ю. Діагноз: ампутаціяц
правої верхньої кінцівки. Виїздом СОГ нан
місце події встановлено, що 14.12.2017д
біля 20:00 год. гр. Ю. перебуваючи наж
робочому місці в приміщенні забійногоц
цеху ТОВ ВКФ "Варто", що в м. Снятинч
під час чищення забійної лінії для птиці, зщ
власної необережності, отримав травма-н
тичний відрив правої кісті після чого бувк
доставлений в реанімаційне відділення
Снятинської ЦРЛ.
т
По даному факту відкрито криміналь-н
не провадження.
г
16.12.2017 о 13:05 зі служби "102" по-ж
ступило повідомлення гр. П., жит. с. Джу-н
рів, про те, що невідома особа викрала їїб
кошти в сумі 20000 грн. Виїздом СОГ нан
місце події встановлено, що 16.12.2017з
близько 11:00 год. невідома особа жіно-б
чої статі під приводом обміну грошовихд
коштів зайшла до житлового будинку гр.н
П., де шляхом вільного доступу таємнон
викрала зі стола однієї із кімнат житло-і
вого будинку грошові кошти в сумі 20000т
гривень.
п
По даному факту відкрито криміналь-с
не провадження.
д
Галина ТЕРЕНТЬЄВА

Снятинчанки перемагають
принципових опоненток
Жіноча волейбольна команда Снятина стартувала у відкритому чемпіонаті
Коломийської організації ВФСТ «Колос».
Окрім наших волейболісток, за перемогу
у волейбольному турнірі поведуть спортивну суперечку команди Коломийського, Косівського та Тлумацького районів. У
перший ігровий день снятинчанки, які до
слова, є діючими чемпіонками престижних міжрайонних змагань, зіграли дві гри
проти суперниць з Коломийщини. Цікаві
волейбольні протистояння приймав спортивний зал Снятинської ЗОШ ім. В. Сте-

лася церемонія нагородження, яку провели організатори турніру: заступник
голови РСГО "СРФБ" Андрій Федусів та
генеральний спонсор, представник компанії "Явір" Коземчук Михайло.
Усі гравці команд-призерів (БК "Шипинці", "The Last"
(Сторожинець),
БК
"Глибока") були нагороджені медалями.
Перемогли в індивідуальних номінаціях
та отримали пам'ятні
статуетки:
"За
висвітлення
подій турніру" - Олег
Слободян (Інформаційний центр "Снятинська Вежа")
"Найкращий захисник" – Гуцуляк Максим ("The Last")
"Найкращий атакуючий гравець" – Загудалов Нікіта ( БК "Глибока")
"MVP" – Івонуц Вадим ( БК "Шипинці")
Насамкінець відбувся вже традиційний розіграш пам'ятних призів серед усіх
гравців "ЯВІР-БАСКЕТ 2017". Щасливчики лотереї отримали дрібні аксесуари до
комп'ютера, побутові дрібнички, господарські товари, слабоалкогольні напої,
тощо.
Заступник голови РСГО”СРФБ”
Андрій ФЕДУСІВ
Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»

лісток Снятина прийшли: голова районної організації волейболу Василь Левко,
очільник РО ВФСТ «Колос» Михайло
Чиборак, екс-голова «Колосу» Степан
Кіцул та ін. Наші знову переважали суперниць у більшості компонентів гри і заслужено святкували успіх – 2:0. Важливі
перемоги на старті турніру заслуга усієї
команди на чолі з авторитетним наставником Іваном Дзендзею. Особливо цей
день буде пам*ятним для Анастасії Тріфонової. Свого часу вона тріумфувала у
пісенному конкурсі «Барви літа». Зараз
н
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фаника. Першу гру проти команди МЦ
«Коломийщина» (П*ядики) наші дівчата
провели на одному диханні. Від потужного старту гри, у дебюті якої підопічні Івана Дзензі повели 10:0, суперниці так і не
змогли оговтатись. У підсумку - більш ніж
впевнена перемога снятинських дівчат
за результатами двох партій: 25:6 ; 25:15.
Наступним суперником нашої команди
були значно серйозніші опонентки: збірна команда П*ядицької ОТГ. Перемагати
сильних суперників удвічі приємніше. А
особливо коли за тебе уболівають непересічні особистості. Підтримати волейбо-

п
Н
в
л

талановита юнка одна з творців перемог снятинської волейбольної команди.в
Якраз у день гри Настя відзначала Деньс
народження. Іменинницю, окрім партне-С
рок по команді, привітали наставник тав
спортивні функціонери міста і району. Нуц
М
і звичайно, фото на згадку.
с
у
Сергій ГРУДОВИЙ, фото автора.
На фото: Анастасія Тріфоновад
в оточенні І. Дзендзі, М,р
Чиборака, В. Левка.з
н
р
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ПОДАРУНКИ МИКОЛАЮ ВІД ДІТЕЙ БІБЛІОКРАЮ
В неділю, 17 грудня, діти недільної
школи храму Іоана Богослова і активні
користувачі бібліотеки-філії № 2 м. Снятина любовно славили шанованого святого – єпископа Миколая, який жив
дуже-дуже давно і служив Господу
Богу та людям.
Грудень – щедрий на свята місяць. З особливим нетерпінням
зустрічають діти і дорослі перше
новорічне диво – День Святого Миколая Чудотворця.
День святого Миколая – одне
з найцікавіших свят народного і
церковного календаря, а також
найулюбленіше свято української
дітвори, яка любить святого майже як казкового персонажа, котрий
цілком реально приносить їй однієї
чарівної зимової ночі подарунки. Всі
щиро вірять, що Святий Миколай
не обмине жодну хатину, обдарує
кожну дитину.
І не тільки це свято дитяче. Святий Миколай – один з найулюбленіших Божих угодників українського народу. Немає на нашій землі
жодної християнської хати, котра
не горнулася б до цього святого добродійника, чудотворця, святителя,
не зверталася б до нього в потребі
за допомогою. Кожен бо відає, що
був Миколай за свого життя помічником
для християн: багатьох в убозтві й злиднях збагатив, голодним їжу подавав, кожному при будь-якій нужді був помічником
і заступником, з’являвся там, де був потрібний. Тож і сьогодні в молитвах люди
просять у святого Миколая допомоги і заступництва. І зараз він швидко приходить
до тих, хто його кличе.

19 грудня готуються обрядодії,
пов’язані зі святом Миколая. Це стало
гарною традицією, виявом доброти і любові до найдорожчого, що є в нашому

і Данило Чепига) в неділю, напередодні
свята.
Софійка Онищук, Дмитрик Фодчук (1
кл.), Саша Гоголь, Сашка Поясик, Влад

житті – до дітей.
А ще святий чарівник у день його
пам’яті розносить дарунки дітям, вітає
з зимою, благословляє на добрі вчинки.
До храму Іоана Богослова святий доброчинець (одинадцятикласник Снятинської
ЗОШ ім. В. Стефаника Саша Бордун)
завітав зі своїми помічниками Ангелами
(учні 4-Б класу ЗОШ № 2 Саша Бурляк

і Нікіта Березінські (2 кл.), Ангеліна Козюк, Сніжана Сідлярчук (3-А), Ангеліна
Устименко, Міша Михайлецький (4-А),
Вадим Нагорняк (4-Б), Катя Маковійчук
(2-Б кл. ЗОШ-ліцей) віршами, молитвами
і сценками вітали святого гостя. Сценку
«Чекаємо на Миколая» зіграли Віка (6Б) і Світлана (4-Б) Онищук, Аня Грицак,
Влад Виноградник (4-А), Юра Косовчич

«ЗИМОВА ПРИГОДА» У МИКУЛИНЦЯХ

19 грудня – День святого Миколая. Це
найбажаніший день у році для діточок. Напередодні свята діти пишуть до нього листи зі
своїми побажаннями і вкидають їх у поштову скриньку, або кладуть за вікно і моляться
до нього, просячи передусім здоров’я собі та
батькам. А також вивчають гарні віршики та
пісеньки прославляючи Миколая та його добрі справи.
Напередодні Дня святого Миколая досить
цікавий захід відбувся в міському клубі №1,
що в мікрорайоні Микулинці, де микулинецькі
діточки на чолі з режисером-постановником
Іриною Човган поставили дитячу театралізовану виставу «Зимова пригода». Розпочав
захід о. Михайло Мизюк, який привітав усіх
з прийдешніми святами та побажав приємного перегляду вистави. А далі на сцені

микулинецького міського клубу відбувалась
по-справжньому зимова пригода, яка супроводжувалась гучними оплесками глядачів.
На свято до діток завітали секретар міської ради Марія Орищук, заступник міського
голови Віктор Кушик та завідуюча загальним
відділом Ірина Неп’юк, які привітали діток з
прийдешніми святами, побажали їм міцного
здоров’я, успіхів у навчанні та завжди буди
добрими й щирими. На завершення вистави
усі дітки отримали подарунки.
Варто сказати, що постановка вистави та
майстерне виконання ролей дітками не залишили нікого байдужими й у юних акторів відбулись перші гастролі по Снятину.
Ольга БІЛОТКА
Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»

подякував вчителям за сумлінну
педагогічну працю та за приготування дітей до зустрічі із Святим
Миколаєм.
Школярі старанно готувалися
до зустрічі з Миколаєм, адже зустріли дорогого гостя з великою радістю, даруючи йому свої вміння та
здобуті знання: розказували вірші,
співали пісні, танцювали та грали
невеликі сценки. Метою виступу
було допомогти дітям і дорослим
побачити красу, бути уважними до
людей, до маленьких речей, насолоджуватися Божим світом і дякувати Творцеві та Миколаю за дари.
Кожен із нас може бути помічником святого Миколая і допомогти уважніше ставитися одне до
одного, дарувати любов, помічати

(3-А), Валя Онищук і Катя Сухолитка (1
кл.). Усмішки на обличчях у глядачів викликала гра п’ятикласників ЗОШ № 2 Наталі Сідлярчук, Христі Огородник, Андрія
Кибіч і Віталіни Пінтелик у сценці «На
небі». З уст ведучих Аліни Усової та
Яни Матеїк лилися щирі слова молитов і подячних слів до небесного
утішителя всіх людей на землі, який
донині спускається з неба, дарує добрим людям подарунки, злим – різочки, як нагадування про помилки.
Але діти, що прославляли у Кулачинському храмі мірлікійського святого, усе життя якого було позначено
любов’ю до ближнього, були чемними, і, навзаєм, за свої старання, добру поведінку, віру в чудеса і гарний
виступ були віддячені смаколиками
від Миколая. Святкові подарунки
отримали всі діти, які були на Богослуженні. Дарувати любов один одному – це благо, що дав нам Господь,
а навчив це робити Святий Миколай.
Що свято вдалося, можна було побачити по радісних обличчях діток.
Настоятель храму о. Тарас Дмитрук і завідувачка бібліотеки Галина
Томаш дали відчути вірянам атмосферу свята у його повній мірі, запалили в серцях вогники надії, любові
та щастя. Вони прагнуть сприяти
розвиткові творчих здібностей дітей; прививати любов і повагу до традицій та обрядів рідної України; створити атмосферу добра і дружби; виховувати чуйність,
доброту, доброзичливість, увагу, милосердя, вдячність; викликати бажання
здобувати знання із цілющого джерела
народної мудрості пращурів.
Галина ТОМАШ

ПЕРША ЗІРОНЬКА ГОРИТЬ,
МИКОЛАЙ ДО НАС СПІШИТЬ
Через поле, через гай
Йде до діток Миколай.
У білесенькій торбинці
Він несе усім гостинці.
То ж бринить від щастя край –
Тут ступає Миколай.
М. Пономаренко.
Зима багата на свята. Ми всі їх
любимо, шануємо та нетерпляче чекаємо на чарівне дійство. Уже з початку грудня всюди панує атмосфера
радості, доброзичливості й очікування дива. Саме 19 грудня святкується
великий день – День Святого Миколая.
Мабуть, його люблять усі: і діти,
і дорослі. Діти – тому, що чекають
подаруночків під своїми подушками,
а дорослі – за створення передноворічного настрою. А от про історію
Миколая знають не всі. Тому, напередодні свята, працівниками бібліотеки-філії села Вовчківці для маленьких користувачів було представлено
чарівну виставу та проведено народознавчий круїз «Перша зіронька
горить, Миколай до нас спішить!»
Дітей ознайомили з легендами та переказами про Святого Миколая, про
історію його життя. В книгозбірні зібралося багато маленьких відвідувачів у передчутті казкового дійства. І
це не дивно, адже кожного разу за-

МУЗИЧНИЙ РАНОК «ДЯКУЄМ МИКОЛАЮ ЗА ВСЕ…»
З першим снігом і морозами
приходять в Україну зимові свята.
Найулюбленіше свято, якого чекає
вся дітвора – день Святого Миколая.
У вівторок, 19 грудня 2017 року,
в школі с. Красноставці відбулося
святкування Дня святого Миколая.
Свято організували вчителі, вихователі та учні школи при підтримці парафії святого Архистратига
Михаїла. Зав. бібліотекою-філією
с. Красноставці також приймав
участь у цьому урочистому заході.
Свято розпочалося виступом
директора школи п. Миколи Муринюка, який привітав присутніх
зі святом Святого Миколая та з
наступаючими новорічними та
різдвяними святами. Пан Микола
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довкола себе опале листя, перший
сніг, дрібненькі сніжинки – милуватися цією красою, дякувати Богові
за те, що Він нам дає.
Найрадіснішою хвилиною для
дітей було роздавання подарунків
Миколаєм. З невимовною радістю
та притаманною дітям простотою
вони підходили до святого доброчинця, щоб отримати подарунок та
зробити фотографію на пам’ять.
Радість, усмішка та щирість в
дитячих очах ще раз переконали
усіх присутніх на святі, якою великою справою є творити добро.
Хочеться, щоб в цей день усі були
вдвічі щасливіші, і дарували свою
любов, шану та тепло у виконаних
піснях, танцях та віршах Святому
Миколаю та усім присутнім.

ходи в книжковій світлиці проходять
дуже цікаво. Все більше читачів із задоволенням стають активними учасниками свят.
Відзначаючи Свято Миколая, діти
знають про дива, що трапляються
в ніч на 19 грудня і, що Святий Миколай у супроводі ангелів сходить з
небес і слухняним діткам кладе під
подушки подарунки. А зараз особливо важливо дати дітям відчути
атмосферу свята у його повній мірі і
не позбавляти їх веселощів.
Всім присутнім у бібліотеці подарували радість, веселий настрій та
віру в диво два Ангели, які сповіщали
про добрі вчинки, які робить Святий
Миколай. Прийшовши до книгозбірні з подарунками, Миколай привітав
всіх присутніх зі святом, побажав
щастя та здоров’я. Дітки розповідали
йому вірші, молитви, співали пісень,
серед яких і пісню «Ой хто, хто Миколая любить». Після цікавої інформації про свято діти із задоволенням
взяли участь у ланцюжку вікторин та
загадок про Святого Миколая.
Свято пройшло в атмосфері піднесеного настрою, та позитивних
емоцій.

Бібліотека-філія с. Вовчківці

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

Терміново продається
недобудований
двоповерховий
будинок в с. Устя (біля
школи). Ціна договірна.
Звертатись за
телефоном 0992862182
або 0508877016

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

Загублений
трудовий договір між ФОП Вірченко Валерієм Вікторовичем (фізичною особою)
та Александрук Людмилою
Михайлівною
(найманим
працівником) від 21.02.2014
р. за №78 зареєстрованим
Снятинським РЦЗ, вважати
недійсним.

Народний часопис

Снятинська
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Подарунки для
вихованців
дитячого будинку
«Ромашка»
День Святого Миколая, Новий рік, Різдво... Ці свята - одні
з найтепліших для душі свят в
Україні і за її межами. Вступаючи
в новий відлік часу, ми освячуємося найкращими почуттями,
бажаємо одне одному щастя,
здоров'я, статків і злагоди, безхмарного неба над оселею. В
цей час навідують близьких,
рідних та дорогих серцю людей.
Тому не обходиться й без подарунків. Подарунки від Святого
Миколая - найприємніші і найцінніші. Нам, цілком благополучним
людям, важко уявити що відчуває маленька дитина, яка залишилася без піклування батьків.
Для учнів НВК "Снятинська ЗОШ
І-ІІІ ст.-ліцей" вже стало традицією у цей святковий час відвідувати дитячі будинки. Тому, цього року знову, щоб поділитися з
дітьми теплом та добром своїх
душ, лідер учнівського самоврядування Юлія Волощук 1 грудня вирушила до Залучанського
дитячого будинку-інтернату. А
19 грудня учні 6-А та 7 класів
відвідали Оршівський дитячий
будинок "Ромашка". Діти мали
можливість розповісти вихованцям про себе, а також послухати
зворушливі історії дітей. Зустріч
пройшла в надзвичайно теплій
атмосфері. Вихованці "Ромашки" були приємно вражені таким
візитом і щиро вдячні за ті солодощі та книги, які були презентовані їм, а учні школи-ліцею
безмежно щасливі від того, що
мали можливість подарувати радість.

21 грудня 2017 року №49 (534)

вежа

День народження кросворду
Жоден людський розум
не в силах вигадати таку
головоломку, яку б інша людина,
наділена певною кмітливістю
та правильним її застосуванням,
була б не в силах розгадати.
Едгар По
Сьогодні, 21 грудня, свій День народження
святкує цікава та корисна розвага — кросворд
(у перекладі з англійської це слово означає
«перетин слів»).
Ось уже більше ста років люди розгадують кросворди... Кросворд став незмінним
супутником періодичних видань. Деякі з них
помітили зв’язок між публікацією кросвордів і
зростанням тиражів і стали спеціалізуватися
саме на хрестословах.
Вони тренують пам'ять, відточують кмітливість, підвищують грамотність, вчать працювати з довідковою літературою. Ідеальний
спосіб одночасно поглибити знання та скоротати час в дорозі. Усе це – про кросворд, найпопулярнішу гру зі словами у світі.
Творцем першого кросворду був журналіст Артур Уїнн, який емігрував до Нью-Йорка
з Ліверпуля. Він винайшов новий підхід у роботі зі словом: уклав літери в клітини, клітини

розмістив у смужки і назвав нову головоломку
"cross-word puzzle". Автор направив свій кросворд з 32 слів у газету "Нью-Йорк уорлд", де
він був надрукований 21 грудня 1913 року.
Успіх новинка мала приголомшливий: читачі засипали редакцію листами. Згодом почали видаватися збірки кросвордів по всьому
світові. Перші кросворди розгадувати було
досить складно – чимало часу забирав пошук слів в енциклопедіях. Тоді на виручку
прийшли довідники кросвордиста. Прогрес не
стоїть на місці: відтепер хрестівки (а це український варіант назви) можна розгадувати в
Інтернеті й мобільному телефоні. При цьому
користуватися електронними довідниками,
що самі пропонують можливі відповіді. А ще
стало значно простіше складати кросворди:
існують спеціальні комп’ютерні програми, завдяки яким навіть школяр може відчути себе
справжнім кросвордистом.
Лікарі вважають: головоломки лікують
від стресу та сприяють збереженню світлого
розуму до глибокої старості. Якщо людина
справляється із кросвордом, то отримує такий само заряд оптимізму, який дарує п'ять
хвилин сміху.

ЗАДОВОЛЕННЯ ДЛЯ ДУШІ
У переддень Дня народження
кросворду редактор газети «Снятинська вежа» Ольга Слободян
привітала активного дописувача
газети, укладача кросвордів, жителя м. Снятин Романа Михайловича Ружила та вручила йому
грамоту «за складання кросвордів,
висвітлення їх у газеті та з нагоди
Дня народження кросворду», а
також подарувала краєзнавчий та
літературно-мистецький
журнал
«Снятин». Як зазначив п. Роман
кросворди складає з початку 2000х рр. «Це захоплення для душі та
для саморозвитку» – каже Роман
Михайлович.

Людмила САВЧУК

ГПП (Грузинські приказки та прислів’я)
Г. 1. Один … дев’ятеро братів розділили. 2. Зайця, що рано прокинувся …
не наздожене. 3. Слухняний син – … материнського серця. 4. Совість – … серед
чесних людей. 5. Хворого лікує …, а нещасного – добрий друг. 6. Один весняний
день … годує. 7. Слуга панові: «Шкатулку вкрали: Пан заспокоїв: «Дарма, … у
мене». 8. Жінка дивиться глубше, а … –
ширше. 9. Був би …, а сідло дістану.
П (1) 1. Який сад – такий … 2. З маленького саджанця велике … 3. Дим
з багатьох коминів піднімається, та не
скрізь смачний … вариться. 4. … стукає
багато, а користі мало. 5. … – слуга зими.
6. Вовкові байдуже, що кінь і … дорого
коштують. 7. Собака наш, та … на ньому

чужий. 8. Серце дитини – …, що посієш,
то і виросте. 9. Хочеш людину пізнати –
спершу спитай, хто її … 10. Гість гостя
запрошував, а … мовчав. 11. Око бачить
далеко, а … – ще далі. 12. З однієї квітки
змія бере отруту, а бджола– … 13. Сій …,
а слави не вимагай. 14. Такий міст будуй,
щоб і твій … по ньому ходив. 15. … – не
пожежа, а спалахне, то – від людей не
втаїш.
П (2) 1. Гарний … – половина діла. 2.
… рибу любить, та не хоче лапки у воді
мочити. 3. … гадав: «Вище за мої роги,
напевно, тільки Бог». 4. Хто в … жовчі набрав, тому все гірким здається. 5. Поганий … – ганьба твоєму імені. 6. За свіжий
… і плітку дорого не плати – швидко по-

***

— Куме!
— Га?
— А що ви робите в моєму погребі?
— Та вас шукаю!
— А навіщо сало з'їли?
— Та щоб під ногами не валялося!

***

В автобусі їде літня жінка з 5-річним онуком.
Хлопчик усю дорогу безперестанку
балакає. І, як в такому юному віці буває, у дитини – мільйон запитань. Затих на хвильку, а тоді звертається до
бабусі:
– Бабусю, а скільки тобі років? Жінка не хоче відповідати.
– Бабусю, ну скажи першу цифру,
– наполягає онук.
– П’ять.
– А другу?
– Чотири.
– А третю?

***

У нас, вантажників, роздільне харчування.
Грузиш картоплю - їж картоплю.
Грузиш сир - їж сир.
Грузиш цеглу - розвантажувальний
день.

***

Поселилась жіночка в готель, приготувалась до сну, тільки лягла, очі закрила – аж тут хропіння з сусіднього
номеру.
І подушкою накрилась, і музику
вмикнула – все одно хропе.
Вона давай гатити у стіну – але все
марно. Вранці стукає в сусідній номер
і каже сусідові:
– Та чи Вам позакладало?! Чи Ви
не чули як я Вам стукала цілу ніч у стіну?
– Та жіночко, певно, що чув! Але
вибачайте, що не прийшов, добряче
втомився.

дешевшають. 7. Коли хліба просять, не
давай … 8. Балакаю – … болить, мовчу
– серце. 9. …горів, а ручка сміялася. 10.
Посадили жабу на …, а вона в калюжу
стекла. 11. не віриться, щоб … та орлині
яйця ніс. 12. На … – вино, смак – вода.
13. Не заряджена
…. – лякає двох, а
Оголошення
заряджена – одноСнятинська міська рада запрошує підприємства (орго. 14. Гордовитий
ганізації), автомобільних перевізників взяти участь у
… на гілці здох.
здійсненні пробного рейсу (протягом трьох місяців) з пеЗ пошаною ревезення пасажирів на міському маршруті загального
Роман РУЖИЛО користування від АЗС «Захід», що в мікрорайоні Кулачин,
М. Снятин до вул. Винниченка.
За детальною інформацією звертатись до Снятинської міської ради.

Шановні передплатники!

Наш часопис завершує 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, дізнаєтесь, як живеться на кожній із
вуличок Снятина, як живеться сільським громадам. З окремих
рубрик ви отримаєте інформацію про життя наших шкіл, медичні, спортивні, літературні та культурні новини краю.
На сторінках часопису ви маєте змогу привітати своїх дітей, батьків, родичів, друзів з днем народження чи днем ангела, висловити подяку чи співчуття, розмістити рекламу чи
оголошення.
На каналі «Снятинська вежа» в YouTube зможете переглянути відеосюжети найцікавіших новин краю.
Тож запрошуємо вас до щирого спілкування на сторінках
«Снятинської вежі». Ми завжди раді вам!
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