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НОВОРІЧНОРІЗДВЯНИЙ ЗАСІВ
Ось й Новий рік ступив на наш поріг
За ним прийшло по калиновім мості
При світлі Вифлеємської зорі
Різдво Христове з Колядою в гості.
Тож застеляймо стіл – і калачі
Кладім, вітаючи Дитя в ясельцях!
Вітаймо й ангелів, які вночі
Чудесну звістку сповістили серцю.
І та чудесна вість хай повсякчас
Із нами буде у новому році!
Молімось Богу – й Він наділить нас
Здоров’ям й благами на кожнім кроці.
Щоб засівалось всім нам на роки
Добром, любов’ю, миром й гараздами,
Й щоб вкинуте із щедрої руки
Зерно зродило щедро врожаями!
То виросте дорідний урожай
Без куколь… Позбудемось й полови.
Ми варті мати на
землі свій рай,
Якщо
вкраїнський
дух у нас здоровий!
Іван ГРЕКУЛЯК

Вітаємо з Різдвом Христовим!
Різдво – древнє і глибоко шановане свято... Багато
його традицій виникло не так
вже давно, але у всі часи воно
було символом відродження,
тієї чарівної ночі, коли світло
нарешті перемагає темряву і
допомагає весні оновити весь
світ!
У це світле свято хочеться побажати миру і спокою в
кожному домі, добра, взаєморозуміння, достатку, любові,
щастя, душевної рівноваги,
успіхів у всіх починаннях,
побільше радості, міцного
здоров'я та всіх благ! Нехай
справдяться усі очікування
і збудуться найзаповітніші

’’Прийшов днесь із небес, щоб спасти
люд свій весь і утішився…’’/колядка/
Всечесні отці, керівники влади району, міста, наших сіл, дорога наша молоде, возлюблені у Христі брати та сестри – вірні
Української Греко-Католицької Церкви, вітаю Вас з Різдвом
Христовим та Новим 2018 роком Божим

ХРИСТОС РОЖДАЄТЬСЯ! СЛАВІМО ЙОГО!

Щоб краще зрозуміти і оцінити
цю важливу подію в історії всього
людства,котра сталася вже більше
двох тисячоліть в місті Давида Вифлеємі, перш за все, потрібно глянути в Святе Писання Старого Заповіту і усвідомити, в якому становищі
і відношенні до Бога перебувало все
людство і вся вселенна в часі Різдва
Ісуса Христа і Його приходу
в цей світ. Найперше необхідно звернути увагу, що
через гріхопадіння перші
люди були свідомі своєї
тяжкої провини перед
Богом, тому через різні
жертвоприношення
намагалися відновити втрачений зв'язок із своїм
Творцем, перепросити
і
примиритися з Ним. Але
первородний гріх затьмарював їхній розум. Люди з
часом почали віддалятися
від Бога. Серця їхні ставали холодними, жорстокими і повними злоби. Втративши свою первісну гідність – бути
дітьми Божими, вони придумували і
створювали собі різних ідолів, обожнювали небесні світила, стихії, явища
природи, яким служили і поклонялися
як божкам, забуваючи істинного Бога.
Як результат, коли втратили віру і
зв'язок з Богом, настали часи великого упадку людської моралі, розпуста,
часи Содоми і Гомори. Верх брали
закони жорстокості і помсти. Любов
Божу, яка завжди є джерелом вічної
радості, замінили ненависть і холод в
серцях людей.
Саме, щоб спасти цей світ і вивести людський рід з неволі гріха і
смерті, Отець Небесний в тиху і Святу Вифлеємську Ніч прихилив людству ціле небо і через Пречисту Діву
Марію явив світу Свого Улюбленого
Сина. “Не бійтесь, – каже ангел, – бо
я звіщаю вам велику радість, що буде
радістю всього народу: сьогодні вам
народився у місті Давидовім Спаситель – Христос Господь”/Лк.2.11/. Над
землею залунав радісний спів ангелів:
“Слава на висотах Богу і на землі мир
людям доброї волі”/Лк.2.14/.Ця ангель-

ська пісня наповнила радістю серця
убогих пастушків, а через них і цілий
світ. “Нова радість стала, яка не бувала! Над вертепом звізда ясна, світу
засіяла…”, – колядуємо і ми в нашій
українській колядці.
Якраз Своїм Таїнственним Різдвом, яке було не в теплій оселі і не в
царських палатах, а в убогім вертепі
в яслях на сіні, Гоподь Ісус
Христос, як наш Спаситель
засвідчив, що для перемоги над злом і гріхом, не
потрібні зброя і гармати, а
потрібні любов і співчуття.
Я бажаю всім нам цієї
жертовної любові, милосердя і доброти в наших
серцях. Будьмо єдині і
духовно сильні, як діти
єдиного Бога, єдиної Його
Церкви і єдиної України. Пам’ятаймо, що не
обов’язково робити щось
велике, можна робити щось маленьке,
але з Великою Любов’ю.
Особливо тепер, коли всім нам
важко, коли на Сході України іде відкрита війна і коли ми разом – і військові і народ, складаємо єкзамен на нашу
зрілість. Бо саме там і тепер – в тих
окопах, в тих вертепах-бліндажах, під
відкритим небом в чистім полі, а не в
теплих хатах і палацах, народжується
Нова Нація, Нові Герої і Нова Україна!
З Різдвом Христовим всіх Вас, дорогі брати і сестри, дорогі наші воїни,
ми постійно молимось
за Вас і надіємось на Вас, бо Ви не
впускаєте війну в наші домівки. Нехай
Господь Бог береже Вас і Ваших рідних, береже нашу Україну і всіх українців по всьому світу сущих, вселяє в
наші серця Віру на кожній день, Надію
на майбутнє і Любов на все життя.
Веселого Всім Різдва. Миру і Божого благословення у Новому Році.
ХРИСТОС НАРОДИВСЯ!
СЛАВІМО ЙОГО!
Митрофорний протоієрей
Теодор ОРОБЕЦЬ
Декан Снятинський УГКЦ,
магістр теології

мрії!
Смачної куті, веселої коляди! Хай з Різдвом Христовим розквітне для Вас кожна
днина, хай зоря Вифлеємська освітить Вам шлях до
благополуччя і процвітання.
Нехай Новий рік змінить Ваші
турботи на радість, а будні —
на свято.
Христос рождається!
Славімо Його!

З повагою
міський голова
Анатолій ШУМКО

ЗАПРОШУЄМО НА
РІЗДВЯНІ СВЯТКУВАННЯ
8 січня
12.00 – Привітання міського голови
Анатолія Шумка
12.10 – Привітання настоятеля Собору Пресвятої Троїці, митрофорного
протоієрея, декана Снятинського УПЦ
КП Михайла Марусяка та настоятеля
церкви Чуда Архистратига Михаїла,
митрофорного протоієрея, декана
Снятинського УГКЦ Теодора Оробця
12.30 – Колядуємо разом з духовними хорами міських церков
13.30 – молитва за Україну у виконанні всіх учасників урочистостей
14 січня
18.00 – Колядки у виконанні провідних аматорських колективів та вокалістів міських клубів
20.00 – ШОУ-ГРУПА «ВІКТОРІЯ»
21.30 – DJ Anton Pugachev
Оргкомітет
Снятинської міської ради

З нами Бог, розумійте, народи, і покоряйтеся, бо з нами Бог!
З нами Бог! Сьогодні особлива Його
присутність. Сьогодні, щоби бути з нами,
Він приходить на землю як немічне Немовля у людській природі. І ця надзвичайна
подія називається Різдво Христове – це
початок відновлення зв’язку між світом духовним, небесним і світом матеріальним,
земним, який розірвала людина своїм гріхопадінням.
Бог перед створенням людини сказав:
"Створімо людину за образом Нашим і
за подобою Нашою" (Бут. 1, 26). Однак
"створив Бог людину за образом Своїм"
(Бут. 1, 27), а де подоба Божа? До уподібнення Богові людина мала прийти через
самовдосконалення. Адже Бог,
створивши людину, дав їй найцінніше – душу, обдаровану
надзвичайним розумом, всеосяжною волею, найчистішими
почуттями. Але, надавши людині
вільну волю, Творець застерігав
її від необдуманого використання цього дару. Однак людина не
оцінила отримане: знехтувавши
Божим застереженням, послухалася зухвалого й підступного
змія-диявола, бо захотіла осягнути неосяжне, захотіла бути не
подібною до Бога, а бути як Бог.
І торкнулася тієї сфери, яка для неї стала
смертоносною, розірвавши зв'язок між небом і землею, між світом духовним, життєдайним, і світом земним, матеріальним.
Так через непослух людини, через її
зухвальство у світ увійшов гріх, а через гріх
– смерть. І смерть не тільки для людини, а
для всього, що було передано Творцем під
її владу. Тому апостол Павло в посланні до
римлян пише, що "всі істоти разом стогнуть
і мучаться донині; і не тільки вони, але й
ми самі, маючи початок Духа, і ми самі в
собі стогнемо, чекаючи усиновлення, відкуплення тіла нашого" (Рим. 8, 22-23).
І нині Син Божий приходить до людини, щоб людину усиновити Богові: приходить, щоби бути з нами й навчити нас, як
ми маємо уподібнюватися Богові. Задля
цього подає нам приклад смирення через
Вифлеємський вертеп, через Хрещення на
Йордані, через сорокаденний піст у пустелі, а насамперед через Голгофський Хрест.
Тому з особливим молитовним почуттям
лунають сьогодні в душі кожного християнина слова пророка Ісаї: "З нами Бог, розумійте, народи, і покоряйтеся, бо з нами
Бог!"
Бог з нами, але чи ми завжди з Богом?
Чи наслідуємо Його смирення, прощення
кривдникам, милосердя до знедолених?

Чи спілкуємося є Ним у молитві, відвідуємо
Його дім, тобто церкву, в недільні й святкові
дні? Чи піклуємося про душі наших дітей,
онуків, рідних і близьких нам людей? Чи
не слухаємо, як наші прародичі, звабливих
нашіптувань диявола: навіщо постити, навіщо часто молитися, навіщо церква, яка
мені користь від благодійності? Їж, пий, веселися, грабуй, обманюй, збагачуйся. Тому
Господь і дає напоумлення через різні випробовування як для окремих людей, так і
для держави. Так, Господь на деякий час
допускає випробовування, по-перше, щоб
кожен відкрив перед світом себе: свою побожність, людяність чи безбожність, лукавство, а по-друге, щоб людина
у прикрощах усвідомила, ким
вона є насправді в цьому земному житті й що вона може без
Бога.
Але з нами Бог! І сьогодні
народжений Спаситель світу
стукає до кожного людського
серця і просить усіх: багатих і
вбогих, хто при владі і підвладних, котрі вдома, котрі далеко
від рідного дому, а особливо
тих, які захищають рідну землю: "Прийдіть до Мене, всі
струджені і обтяжені, і Я заспокою вас" (Мф. 11, 28). Відкриймо для Нього свої серця, щоби Він наповнив їх Своєю невимовною Різдвяною радістю. Нехай
Христова любов наповнить кожне серце,
нехай Різдвяна радість розвіє всяке зло:
заздрість, гнів, образи, прокльони; нехай
вселяє щирість, укріплює віру, наповнює
добротою, єднає взаємною любов'ю. А насамперед нехай Ісус буде з нашими воїнами і збереже живими й неушкодженими.
Із Різдвом Христовим і Новим роком
сердечно вітаю всечесних отців, Снятинську районну державну адміністрацію, Снятинську районну раду, голову міста, міську
раду та всіх покутян. Бажаю всім міцного
здоров'я, незрадливого щастя, душевного спокою і радості, сповнення всіх Ваших
мрій, надій і благословення Божого Дитяти
Ісуса. Щоби Новонароджений Спаситель
світу, обравши Своїм вертепом Вашу душу,
а серце – яслами, благословив й укріпив
Ваші сили тілесні й духовні, щоб завжди
відчували, що ми не самі – з нами Бог.
Христос рождається!
Славімо Його!

Протоієрей Михайло МАРУСЯК,
декан Снятинський УПЦ
Київського Патріархату,
доктор богословських наук
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НОВОРІЧНО-РІЗДВЯНІ ВІНШУВАННЯ УЧНІВ
НВК «СНЯТИНСЬКА ШКОЛА-ЛІЦЕЙ»

вежа

ПРИВІТАЛИ ПРАЦІВНИКІВ ФІЛІЇ
АТ «СНЯТИНСЬКИЙ РЕМ»
В найкоротший день року, 22 грудня,
відзначається День енергетика – професійне свято працівників енергетичної
галузі України. Дата свята вибрана не випадково, адже саме в найкоротший світловий день робота енергетиків найбільш
помітна.
Завдяки професіоналам своєї справи, ми можемо насолоджуватися теплом
у своїх квартирах холодними зимовими
вечорами, працювати і займатися до-

Не зважаючи на безсніжну передноворічну погоду в місті вирує новорічний
настрій. Підприємці міста прикрасили
вітрини магазинів, пожвавилась купівля
зелених красунь-ялин, в повітрі відчувається запах мандарин. Але які новорічноріздвяні свята без віншувань та коляди.
Приємно коли діти й дорослі дотримуються народних звичаїв та традицій, ходять від хати й до хати прославляючи
народження Божого Дитяти. Так, 28 грудня до Снятинської міської ради завітали

колядники з НВК «Снятинська школаліцей», які щиро привітали працівників
міської ради з прийдешніми Новим 2018
роком та Різдвом Христовим, виконавши
українські коляди та новорічно-різдвяні
віншування.
У знак подяки за гостину секретар
міської ради Марія Орищук вручила дітям солодкі подарунки.
Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»

НА ЗАСІДАННІ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ
РАДИ ПІДБИЛИ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ
Під занавісу 2017 року в Снятинській
міській раді відбулось чергове двадцять
сьоме засідання виконавчого комітету
та громадської ради «Радник». Перед
розглядом питань порядку денного заступники міського голови Віктор Кушик та
Василь Анатійчук проінформували про
роботу комунальних підприємств міста
«Водоканал» та «Покуття-Комунальник».
Зокрема Віктор Володимирович навів аргументовані приклади потрібності незначного підняття ціни на водопостачання
та каналізацію. В черговий раз порушувалось питання проблеми кадрового забезпечення КП «Покуття-Комунальник»
трактористами та майстром по озелененню міста (квітникаря-оздоблювача).
На засідання виконавчого комітету завітав директор музею визвольних
змагань імені Василя Андрусяка Ігор
Йосипович Юринець, який прокоментував важливість розширення музейного
приміщення задля поновлення музейної

експозиції предметами та фотоілюстраціями революції 2013–2014 років та антитерористичної операції на сході країни.
Як зазначив Ігор Юринець, ця експозиція
повинна бути тим куточком пам’яті та
збереження про наших захисників, який
буде повсякчас нагадувати усім про буремні події сьогодення. Також мова йшла
про музей Михайла Бажанського, зокрема Руслана Кірєєва наголосила на важливості збереження музею та музейних
експонатів.
Також присутні заслухали інформацію про роботу «варти міста» про що доповідав Богдан Іванович Кишкан.
А далі міський голова Анатолій Шумко
прозвітував про виконані роботи за 2017
рік, було розглянуто питання порядку
денного та прийнято по них відповідні
рішення.
Ірина НЕП’ЮК
завідуюча загальним відділом
Снятинської міської ради

СНЯТИНЧАНИ ВШАНУВАЛИ ПАМ’ЯТЬ СТЕПАНА БАНДЕРИ
1 січня у Снятині з нагоди 109-річчя
з дня народження голови Проводу ОУН,
Героя України Степана Бандери відбувся мітинг-реквієм поблизу пам’ятника
пророку нації. Поминальний захід розпочався зі спільної молитви виголошеної о.
Михайлом Луканюком. А далі голова ра-

йонної ради Іван Угрин, перший заступник голови райдержадміністрації Микола
Пішак, заступник міського голови Василь
Анатійчук, братчики районної станиці
Братство ОУН-УПА та громадскість міста
й району поставили квіти пам’яті до постаменту С. Бандері. У своїх виступах

представники влади зазначили, що ми
повинні наслідувати подвижницьку ідею
Степана Бандери та його побратимів і
бути гідними нащадками великих українців.
З вітальним словом виступив голова районної станиці Братство вояків
ОУН–УПА Ігор Юринець, який
коротко розповів героїчні подвиги Степана Бандери, його
подвижницьку працю задля
здобуття української незалежності.
Учень Снятинської ЗОШ ім.
Василя Стефаника Мирослав
Угрин продекламував
вірш
«Дума про Степана Бандеру»;
декламаторську майстерність
продемонстрував і переможець обласного конкурсу читчів
у номінації «Мистецька надія
Прикарпаття» Максим Неваленний; пісню про Україну виконала Заслужений працівник
культури України, покутська
співачка Параска Заренчук.
Також з вітальними словами та
патріотичними піснями виступили Василь Шиян, Петро Корж
та Володимир Чипига.
На завершення віче ведуча заходу
Ірина Томаш зачитала вірш П. Коржа
«Нас кликав до бою Бандера».
Олег СЛОБОДЯН
Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»
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машніми справами в темний час доби,
насолоджуватися переглядом фільмів,
читанням книг під затишним світлом настільної лампи і ще багато чого. Сучасне
життя неможливо уявити без електрики,
а енергетики допомагають зробити його
комфортним і продуктивним.
У святковий день в актовій залі Снятинського РЕМу відбулись урочистості
з нагоди професійного свята. Привітати
працівників РЕМу завітали представник
АТ «Прикарпаттяобленерго» Олена Степанівна, міський голова Анатолій Шумко,

Н

заступник голови райдержадміністрації
Ігор Гуцуляк, заступник голови районної
ради Петро Маліборський та директор
філії АТ «Снятинський РЕМ» Микола
Гунько. Куратор снятинських працівни-д
ків РЕМу Ольга Степанівна передала ві-с
тання від голови правління АТ «Прикар-з
паттяобленерго» Олександра Бубена,в
вручила кращим працівникам премії, гра-х
моти, дипломи та подяки. Слова вдяч-р
ності та привітання висловили представ-з
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ники районної та міської влади вручивши
л
грамоти.
Також своїх колег привітав і Миколав
Іванович Гунько, який відмітив позитив-х
ні аспекти роботи Снятинського РЕМу уд
співпраці зі Снятинською міською радою,
зазначивши що з такої співпраці берутьр
приклад й інші населені пункти, а також
подякував міському голові за новорічні
подарунки.
Ольга БІЛОТКА
Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»

28 ГРУДНЯ АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»
ВІДКРИЛО У СНЯТИНІ НОВУ
ТРАНСФОРМАТОРНУ ПІДСТАНЦІЮ
Трансформаторна підстанція 35/10
кВ «ТП-ГЕС» частково живитиме місто
Снятин, а також сусідні населені пункти:
Залуччя Долішнє, Запруття, Завалля та
Хутір Будилів. Підстанція знаходиться
в кількох метрах від Снятинської ГЕС,
звідки і походить назва підстанції. Нову
підстанцію спорудили на заміну існуючої,
яка була введена в експлуатацію в 60-их
роках минулого століття і є однією із найстарших підстанцій в області.
Роботи на новозбудованій підстанції
почались в кінці минулого року. Підстанція є частиною інвестиційної програми
компанії. Загалом у її будівництво енергетики інвестували близько 42 млн. грн.
При впровадженні проекту енергетики прийняли рішення не реконструювати
стару підстанцію, а звести абсолютно
нову, сучасну. «Попередня підстанція
«ТП-ГЕС» була застарілою, що робило
її небезпечною та ненадійною в експлуатації, – ділиться директор філії «Снятинський РЕМ» Микола Гунько. – Нова
підстанція має важливе значення і для
Снятинщини, і для компанії, адже нове
і сучасне обладнання забезпечить надійне безперебійне постачання електроенергії споживачам району».
Рішення про зведення нової підстанції було продиктоване відразу кількома

факторами. Насамперед, її попередниця дійсно була застарілою. Трансформатори, які встановлені на підстанції,
віком шістдесят з лишком років, зразка
п’ятдесятих років. Проводити обслуговування такого обладнання було пробле-

матично. «Електрична схема існуючої
підстанції не відповідає чинній редакції
Правил улаштування електроустановок,
крім того в якості елементів захисту силових трансформаторів використовувались високовольтні запобіжники, а не
вимикачі, – розповідає начальник відділу
розвитку мереж Володимир Якубовський
– нова підстанція оснащена сучасним обладнанням. Її особливістю є те, що вперше на енергетичних об'єктах компанії
застосовано комплектний розподільний
пристрій закритого типу - готову систему електрообладнання, захищеного від
зовнішніх впливів, яка займає небагато
місця, дозволяє виконувати монтажні
роботи у стислі терміни. Крім того обладнання, яке знаходиться в установках закритого типу, захищене від атмосферних
явищ, а це додатково підвищує надійність його роботи. В сучасних умовах досвід застосування подібних новітніх розробок вкрай важливий, тому реалізація
такого проекту - це черговий крок вперед
для нашої компанії».
Ще одним аргументом на користь
побудови нової підстанції була важкодоступність підстанції. «Попередню підстанцію від міста відділяв водний канал,
– розповідає начальник служби підстанцій Володимир Харченко, – це ускладнювало доступ
до підстанції
для її обслуговування.
Нова підстанція стоїть з іншої, ближчої
до заїзду сторони каналу».
На урочистому перерізанні стрічки
були присутні
к е р і в н и ц т во
компанії
та
представники
міської та районної влади, з якою філія
«Снятинський РЕМ» активно співпрацює
в рамках Меморандуму про співпрацю.

За матеріалами прес-центру
АТ «Прикарпаттяобленерго»

Народний часопис

4 січня 2018 року №1 (536)

Снятинська

3

вежа

Новини району

Під завісу старого 2017 року у селі Тулуків відкрито новий дитсадок та
два навчально-виховні комплекси у селах Красноставці та Вовчківці

29 грудня на Снятинщині відбулися
довгождані знакові події. У Красноставській та Вовчківській сільських радах,
згідно рішень районної ради, урочисто
відкрито та освячено два навчально-виховні комплекси. У Тулуківській сільській
раді відбулося свято новосілля на честь
здачі в експлуатацію новозбудованого дитячого садка, який споруджено за
кошти державного (левова частка), обласного, а також районного та місцевого
бюджетів.
З нагоди урочистих новосіль у дошкіллі району на них завітали народний
депутат України Юрій Соловей, заступник голови облдержадміністрації Ігор
Пасічняк, голова районної ради Іван
Угрин, депутати обласної та районної
ради, голова райдержадміністрації Богдан Свіщовский, перший заступник голови райдержадміністрації Микола Пішак,
начальник управління освіти РДА Уляна
Іванійчук, сільські голови, представники
духовенства та громадськості.
У кожному селі гостей щиро зустрічали з хлібом і сіллю, з усмішками та словами вдячності за покращення умов виховання дітвори у новеньких і затишних
дитсадках.
Святкова атмосфера, церемонія перетину символічної стрічки, обряд освя-

чення і Господнє благословення з уст
священиків, виступи маленьких українців та вручення подарунків (побутової
техніки) від представників влади для щоденних потреб нововідкритих дошкільних підрозділів при НВК.
Слова подяки та привітання представників державної влади та органів
місцевого самоврядування лунали особливо щиро і піднесено. Адже в складні
для нашої держави часи випробувань
все-таки є позитивні зрушення. «Все, що
ми маємо сьогодні – це заслуга багатьох
людей. Відкриття нових дитсадків стало
можливим, завдячуючи ініціативі сільських голів, активності територіальних
громад, сприянню депутатів усіх рівнів та
влади», - зазначив голова районної ради
Іван Угрин, дякуючи усім, хто чесною
справою і вболіванням доклався до того,
аби діти та їхні батьки були щасливі.
Особливу радість відчули у селі Вовчківці, де дитсадка не було десятиліттями.
Молодий і енергійний голова Іван Рурик,
якого нещодавно обрано головою асоціації сільських голів району, виступаючи
на святі відкриття Вовчківського НВК,
подякував депутату Верховної Ради Ю.
Солов’ю, обласній та районній владі за
те, що здійснилася мрія сільських дітей.
Надзвичайно світлим і добрим було

УЧНІ НЕДІЛЬНОЇ ШКОЛИ
ЗДОБУВАЛИ НОВИЙ ДОСВІД
24 грудня, в неділю праотців, група
учнів недільної школи, що діє при СвятоТроїцькому соборі міста Снятина, мали
нагоду побувати в недільній школі при
кафедральному соборі прп. Параскеви
Сербської міста Чернівців. Такий обмін
досвідом був ініційований наставниками
обох шкіл, зокрема прот. Миколою Марусяком, свящ. Володимиром Григоровичем, Марією Вакарюк, Іриною Токарчук,
й активно підтриманий настоятелем Свято-Параскевського собору прот. Миколою Семелюком.

До цієї поїздки діти готувалися заздалегідь. На одному із занять під керівництвом пані Ганни Камад, учителя трудового навчання Снятинської ЗОШ №2,
вони своїми руками зробили невеличкі
подарунки для своїх однолітків із Чернівців.
У сам день поїздки діти разом зі своїми наставниками взяли участь у Божественній Літургії у Свято-Вознесенському
храмі міста Снятина, після якої, спільно
помолившись, вирушили до Чернівців.
Тут вони побували на Літургії, яку в дитячому храмі на честь Почаївської ікони Богоматері звершував її настоятель
свящ. Володимир Григорович.
Після Літургії учні обох шкіл скуштували смачного обіду.
Після спільної трапези, перед початком занять, учні Снятинської недільної
школи вручили своїм чернівецьким дру-

зям заздалегідь приготовлені подарунки,
а взамін отримали щедрі пакунки солодощів, які дісталися їм від святого Миколая.
Згодом діти були розподілені за групами і приступили до занять. Вони мали
нагоду побувати на уроках з богослов'я,
рукоділля і церковного співу.
Після занять учні мали ще нагоду поспілкуватися із духовними наставниками і помолитися у храмі прп. Параскеви
Сербської.
Після відвідин недільної школи діти
побували на Центральній площі біля

свято відкриття дитячого садка «Дюймовочка» у с. Тулуків. Парох греко-католицької громади о. Микола Костюк,
який благословив молитвою той радісний день, сказав: «Тут розпочинається
Україна». І справді, саме таким місцем
на землі є кожен дитячий садок, адже в
ньому виховуються, навчаються і зростають найменші громадяни, які є майбутнім нашої держави, її будівничими.
Сільський голова Тулукова, учасник бойових дій на сході України Олег Панько
щиро подякував присутнім гостям – народному депутату Ю. Солов’ю, очільникам Снятинського району, заступнику
голови ОДА І. Пасічняку та, звісно, будівничим дитсадка – бригаді робітників
та особисто Василю Спасюку, директору проектно-будівельного підприємства
«Моноліт-Спас». Голова сільської ради
вручив Подяки тим, хто споруджував сучасний і комфортний дитсадок, який став
однією із кращих новобудов у районі. А
розпочиналося все ще кілька років тому.
Як відзначив на святі голова районної
ради Іван Угрин, попередній сільський
голова Тулукова Іван Курилюк своєю ініціативою першим заклав фундамент під
дитячий садок. І ось мрія багатьох втілилася у життя!
Звучали вітальні промови та новоріч-

но-різдвяні побажання з уст народного
депутата Ю. Солов’я, заступника голови
ОДА І. Пасічняка, голови районної ради
І. Угрина та голови районної державної
адміністрації Б. Свіщовського, які подарували для дитсадка холодильник. Депутат обласної ради О. Книшук, яка також
особисто вболівала за долю сільської
малечі, подарувала пральну машину.
Сонячний настрій із піснею та щедрівкою присутнім на святі подарували
талановиті учасниці ансамблю вчителів
Тулуківської ЗОШ.
2017 рік – уже історія, яка для Снятинщини позначена особливою увагою
дошкіллю, реформі в освіті, відкриттю
НВК з дошкільними підрозділами при
загальноосвітніх школах району. Як це
буває, добра і потрібна справа об’єднує
і владу, і громаду, тож, добре, що є багато небайдужих краян , які постаралися,
щоб наші навчально-виховні комплекси
були комфортними для дітей та їх батьків. Покутська малеча заслужено отримала право на дошкільну освіту із світлими і затишними кімнатами, барвистими
інтер’єрами та іграшками, сучасними меблями, ігровими майданчиками та привітними кваліфікованими вихователями.

Тетяна ВОВК

БОРЕЦЬ ЗА СВОБОДУ УКРАЇНИ
«Дай Боже нам любити Україну
понад усе сьогодні –маючи,
щоб не довелося гірко любити її,
втративши. Настав час великого
вибору: або єдність і перемога та шлях
до світла, або поразка, ганьба і знову
довга дорога до волі».
В’ячеслав Чорновіл
24 грудня В’ячеславу Максимовичу
Чорноволу виповнилося б 80 років. З нагоди ювілейної дати у Вовчківській книгозбірні відбулась година-реквієм «Борець
за свободу України», а також проведено
бібліографічний огляд книжкової виставки «Дорога болю та боротьби». Експозиція знайомить користувача з літературою
про життя та діяльність цієї непересічної
особистості, що присвятила себе боротьбі за незалежність України. Завідуюча книгозбірнею Оксана Ярославівна
зазначила,що читаючи його статті, звернення до влади, українців, відчуваєш у
кожному рядку боротьбу за істину, правду, можливість бути почутим. А чи почуємо ми його – залежить від нас.
Відомий правозахисник, політик, журналіст, публіцист і громадський діяч, лауреат Міжнародної журналістської премії
ім. Ніколаса Томаліна (1975), Державної
премії України ім. Т. Шевченка (1996) в

галузі журналістики й публіцистики, кавалер ордена Ярослава Мудрого V ступеня
(1977), Герой України (2000, посмертно)
В'ячеслав Чорновіл, започаткувавши
в Україні національно-визвольний рух
шістдесятників, разом зі І. Світличним,
І. Дзюбою, А. Горською, Л. Танюком, В.
Стусом та іншими представниками творчої молоді став символом української
незалежності. Журналістський хист, організаційні здібності, а понад усе – талант
політика, державного діяча - ставлять
ім'я В'ячеслава Чорновола до ряду видатних діячів національно-визвольних
змагань.
«Ця велика людина жила заради
ідеї. Основна ідея його життя – побудова держави, могутньої, сильної України,
з потужною розвинутою економікою, із
щасливими людьми. Держави, з якою рахувався б увесь світ. Заради цієї ідеї він
міг віддати усе – навіть власне життя. І
віддав його.
Життя В'ячеслава Чорновола раптово обірвалося в розквіті творчих сил, на
злеті його політичної кар'єри. 25 березня
1999 р. при загадкових обставин він загинув в автокатастрофі під Борисполем.
Надія ЛЮБІН
с. Вовчківці

Районні змагання з баскетболу

пам'ятника Тарасу Шевченку, на Соборній площі біля міської ялинки і на Театральній площі біля драмтеатру.
Насамкінець учні відвідали Чернівецький національний університет імені
Юрія Федьковича, колишню резиденцію
Буковинських Митрополитів, і помолилися у Трьохсвятительському університетському храмі.
З неймовірними враженнями та емоціями, що переповнюють серце, діти зі
своїми батьками і наставниками повернулися додому, знайшовши в Чернівцях
для себе нових друзів і отримавши неабиякий духовний досвід від усього побаченого і почутого.
За матеріалами офіційного
веб-сайту Снятинського
деканату УПЦ КП

З 7 по 21 грудня 2017 року в спортивних залах Попельниківської, Устянської, Снятинської ЗОШ І-ІІІ ступенів
ім.В.Стефаника та НВК «Снятинська
ЗОШ-ліцей» проходили районні змагання
з баскетболу в залік Спартакіади школярів 2017-2018 навчального року.
У напруженій боротьбі серед юнаків
команд шкіл І-ІІ ступенів призерами змагань стали: І місце – команда Орелецької
загальноосвітньої школи, ІІ місце – команда Завальської загальноосвітньої
школи, ІІІ місце – команда Видинівської
загальноосвітньої школи.
Серед шкіл І-ІІІ ступенів:
І місце – команда Попельниківської
загальноосвітньої школи, ІІ місце – ко-

манда Задубрівської загальноосвітньої
школи, ІІІ місце – команда Устянської
загальноосвітньої школи.
Не менш напружено та емоційно проходила боротьба серед дівчат. Перемогла команда Видинівської ЗОШ I-II ступенів, друге та третє місця посіли команди
Орелецької ЗОШ та Белелуйської ЗОШ.
Серед шкіл І-ІІI ступенів:
І місце – команда Задубрівської загальноосвітньої школи, ІІ місце – команда Устянської загальноосвітньої школи,
ІІІ місце – команда Попельниківської загальноосвітньої школи.
Переможці та призери змагань нагороджені грамотами управління освіти.

Турнір «Святий Миколай – 2017»
Під такою назвою 23-24 грудня 2017
року в м. Бровари проводились змагання з плавання серед дівчат і хлопців віком від 5 до 16 років. Серед 850 учасників турніру були і вихованці відділення
плавання Снятинської дитячо-юнацької
спортивної школи управління освіти райдержадміністрації Олег Вацик та Андрій
Ткаченко (тренер – Володимир Шумко),

які виступали у вікових категоріях 10-11
років та 8-9 років. Результати нас приємно вразили. Отже Андрій зайняв три
призові місця, а саме: ІІ місце – 200 м
(комплексне плавання) та ІІІ місце на
дистанції 50 м (батерфляй) і 100 м (на
спині). Вітаємо Андрія з перемогою і бажаємо вдалих виступів на синіх доріжках
у 2018 році.
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ДЕЩО ПРО КОЛЯДИ І ПРО ЩЕДРІВКИ

В Україні з давніх-давен
різдвяні та новорічні свята
були у великій пошані. Їх
святкування передавалось
з покоління в покоління через багато століть ще з часів
язичництва.
Як відомо, в дохристиянські часи слов’янські племена поклонялись різним
уявним богам, зокрема богуСонце, якого ще називали
Лада. Автор впорядкованої
збірки про українські коляди
Марко Дирда пояснює, що
в честь бога Лади кожного
року святкували декілька
великих свят. Одне з них
відзначали наприкінці грудня, коли сонце
набирало сили та почало перемагати ніч.
Те свято стали називати «Ко-Ладу». Звідси пізніше і утворилась назва «коляда».
Колядування здавна відоме багатьом
народам Європи і особливо розквітало
в українців, болгар, сербів, хорватів, поляків, білорусів, румунів. Дослідженню
колядної обрядності та пісенності присвятили наукові праці вчені цих країн: О.
Потебня, В. Гнатюк, І. Франко, І. Свенціцький, Д. Марінов, С. Добжицький, В.
Клінгер, Милчетич та ін.
Як твердить фундаментальне видання «Колядки та щедрівки» (вид. «Наукова
думка», Київ – 1965р. 804ст.), обряд колядування справляли з 24 по 31 грудня за
старим стилем (від Різдва) – 7 днів, а перед самим Новим роком увечері «водили
Маланку» і співали щедрівки, а на Новий
рік зранку посівали і вітали господарів та
бажали їм успіхів у веденні господарства.
Посівати – це вже була привілея дітвори.
Групи колядників збирались заздалегідь до свят, готувались до них, вивчали
коляди. Під час свят вів гурт парубківучасників «береза» (ватажок). У давніх
колядах славили господаря, його дружину, парубка чи дівчину, вихваляли їх та
співали різні побажання.
Із хрещенням Київської Русі 988 року
та прийняттям християнства коляди вже
тепер славили народження малого Дитяти Божого – Ісусика. Ця тема набула
великого поширення у складанні та ви-

конанні колядів у 15-17
століттях, особливо в
братських школах на території сучасної Львівщини та Київщини. Спудеї колегіумів, а пізніше
Могилянської
академії
одержували тижневі завдання на складання цих
ритуальних текстів, які
пізніше ставали різдвяними піснями та колядами.
Протягом семи днів
на Різдвяні свята звучали тільки коляди, і їх
виконавцями були
тільки хлопчики 7-10 років.
Вони колядували в господарів надворі під вікнами
на Святвечір і на Різдво.
Паралельно в цей час колядували гурти парубків та
«збирані коляди», які виконували віршовані вертепні
вистави-дійства та співали
коляди. При цьому зазначаємо, що виконавцями
колядів в минулому були
тільки хлопчики, парубки
та старші чоловіки («братство»). В новітні часи в коляді вже все більше беруть
участь жінки. Поширеними і відомими в
народі є коляди «Бог предвічний», «Небо
і земля», «Во Вифлеємі» (переважно колядують у церкві); «Нова радість стала»,
«Добрий вечір тобі, пане господарю» (колядують надворі) та інші.
Щодо щедрівок. Як твердять дослідники та вчені, щедрування відбувалося
простіше. Під Новий рік, тобто тиждень
після Святвечора, ходили групи дівчат з
піснями попід хатами й співали під вікнами щедрівки, в яких славили господаря
й господиню, передбачали прихід весни,
бажали доброго майбутнього врожаю
та приплоду від тварин. Участь дівчат і
молодих жінок у щедрівках була більш
властива центральній частині України
(Київщина, Полтавщина).
У західній частині українських земель

в щедруванні брали участь і парубки. Цікавим і захоплюючим було дійство водіння «Маланки».
Щедрівки суттєво відрізняються від
колядів. Строфічна будова вірша, римування, мелодія співу, закінчення щедрівки – все це уже не нагадувало народження Сина Божого (як у колядах), а мало
більш побутовий характер.
Спів щедрівок здебільшого закінчується рефреном – вигуком «Ой дай,
Боже!» або мелодійним
«Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!»
В народі відомі щедрівки ще з давніхдавніх часів. Їх дуже багато, та об’єднує
їх тематика і спосіб виконання. Серед відомих
є такі: «Прилетіла ластівонька», «Щедрик, щедрик,
щедрівочка», «Ой чи є, чи
нема пан господар вдома»,
«Ой сивая тая зозуленька»,
«У сьому двору, як у вінку»
та ін.
В областях Західної
України
спостерігається
здавна різниця між колядою і щедрівкою, і ніхто тут
на Святвечір чи Різдво не
щедрує, а тільки колядує,
тобто славить малого Сина
Божого. Так, крім таких, є
ще так звані «парубоцькі» коляди.
Останніми
роками
спостерігається на каналах телебачення, як телеведучі і кореспонденти, говорячи про Різдвяні
свята, ототожнюють коляди із щедрівками, цим
самим допускають змішування понять. Але ж,
як було сказано вище,
це різні дійства в часі і в
тематиці та способі виконання.
Нещодавно, 13 грудня цього року, на великій
площі у Вінниці велелюдний гурт людей виконував хоровий спів Миколи

ЗВЕРНЕННЯ ДЕПУТАТІВ РАЙОННОЇ РАДИ ДО ВИЩОЇ РАДИ ПРАВОСУДДЯ
Відповідно до ч. 1 ст. 21 Закону України «Про судоустрій
та статус суддів» місцевими загальними судами є окружні
суди, які утворюються в одному або декількох районах чи
районах у містах, або у місті, або у районі (районах) і місті
(містах).
Враховуючи викладене, проводиться відповідна робота
по реорганізації діючих судів та створенню окружних судів.
Державною Судовою Адміністрацією України було підготовлено декілька варіантів об’єднання місцевих судів ІваноФранківської області.
Остаточний варіант передбачає, зокрема, створення
окружного суду на базі Снятинського районного суду ІваноФранківської області та Городенківського районного суду
Івано-Франківської області із центром у м. Городенка.
З метою забезпечення доступу громадян до суду та забезпечення максимально-високої якості і належного рівня
надання судових послуг, просимо розглянути нашу пропозицію, у разі реорганізації та об’єднання судів, створивши
Снятинський окружний суд, об’єднавши Снятинський та Городенківський районні суди з центром у місті Снятині.
При цьому зазначаємо, що географічно місто Снятин, в
якому знаходиться Снятинський районний суд Івано-Франківської області, розташоване на відстані 100 км від обласного центру та 30 км від міста Городенка. Снятинський
район географічно межує з Чернівецькою областю і є південно-східними воротами Івано-Франківської області та Галичини, має зручне автосполучення, оскільки через Снятин
проходить автошлях Н-10 державного значення. Снятинський район має залізничне сполучення із обласним центром. На 5 залізничних станціях (Завалля, Снятин, Видинів,
Олешків, Заболотів) зупиняються приміські дизель-потяги,
а на станціях Снятин та Заболотів більшість пасажирських
потягів та деякі швидкі, тобто є сполучення зі Львовом, Івано-Франківськом, Києвом та іншими населеними пунктами
України. Місто Городенка розташоване на автодорозі Р-20
регіонального значення, немає залізничного сполучення,
що суттєво ускладнює громадянам транспортну доступність
до суду.
Просимо також врахувати, що до складу Снятинського
району входять 49 населених пунктів: місто, селище та 47
сіл, а населення району налічує 65975 тисяч осіб, а в Городенківському районі – 53730 тисяч осіб.
При розгляді даного звернення просимо врахувати, що
на даний час штатна чисельність працівників Снятинського

районного суду становить 24 працівники з яких 4 судді, така
ж сама штатна чисельність працівників у Городенківському
районному суді. Порівнюючи базові показники роботи даних
судів, зазначаємо наступне:
У 2016 році у провадженні Снятинського районного суду
перебувало 2658 справ та матеріалів, надійшло – 2256, розглянуто – 2036.
У 2016 році у провадженні Городенківського районного суду перебувало 1726 справ та матеріалів, надійшло –
1567, розглянуто – 1491.
В першому півріччі 2017 року у Снятинському районному
суді перебувало на розгляді 1982 справ та матеріалів, надійшло – 1401, розглянуто – 1508. За перше півріччя 2017
року у Городенківському районному суді перебувало на розгляді 961 справ та матеріалів, надійшло – 730, розглянуто –
689. Таким чином, навантаження та показники Снятинського
районного суду значно перевищують навантаження Городенківського районного суду Івано-Франківської області.
Приміщення Снятинського районного суду збудоване в
1975 році і використовується з того часу за призначенням.
За останні декілька років проведено капітальний та поточний ремонти приміщень суду, зокрема: перекрито дах, проведено ремонти залів судових засідань, кабінетів, коридорів, проведена заміна дверей та вікон, встановлено нову
систему опалення.
Оскільки діюча спеціалізація судів показала свою дієздатність, ефективність, відповідність найкращим європейським стандартам та враховуючи виправдані значні витрати країни на формування кваліфікованого суддівського
корпусу, апарату суддів та створення потужної матеріально-технічної бази, з метою забезпечення доступу громадян
до суду та забезпечення максимально високої якості і належного рівня надання судових послуг, враховуючи вищевикладене, вважаємо за доцільне при створенні об’єднаного
окружного суду Снятинського та Городенківського районів,
центр залишити у місті Снятині.
На підставі вищенаведеного, просимо Вас, підтримати
наше прохання та звернутися до ДСА України щодо утворення Снятинського окружного суду.
Прийнято на другому пленарному засіданні
17-ої позачергової сесії районної ради
28 грудня 2017 року

Леонтовича «Щедрик». Після закінчення
співу вийшла на підвищення жінка-диригент і сказала дослівно так: «Щедрик» –
це є найкраща коляда Різдвяних свят».
Даруйте, але ж сама назва поетичномузичного твору каже, що це не коляда,
а щедрівка. Хто коли чув, щоб цей твір
співали в церкві на Різдво чи будь-які
колядники мали цю, з дозволу сказати,
коляду у своєму репертуарі? Сам автор
М. Леонтович добре знав різдвяні традиції нашого народу, свято дотримувався їх
і, звичайно, не міг так легко переступити
через народні звичаї.
На теренах нашого краю, в усіх областях Західної України коляди і щедрівки мають чітке розмежування у часі виконання, у тематиці та способах привітання
жителів. Тому не слід змішувати їх і підмінювати поняття.
З приводу цього хотілося б почути
думки вчених, дослідників, краєзнавців
та служителів церкви. Адже підміняти
одне другим – це нівелювати їх історико-побутову сутність у житті і традиціях
нашого народу і давати наступним поколінням неправдиві відомості про особливості святкувань на початку Нового року.
Шановні читачі! Я живу в гущі народу,
бачу і сам активно переживаю Різдвяні
свята, в молодому і юнацькому віці брав
активну участь у колядах і щедрівках, а
тому мені дивно слухати, коли декому
байдуже твердити, що
на Різдво щедрують, а
на Василія чи Водохреща (Йордан) колядують.
Вважаю, що на телебаченні теж повинні розуміти різницю в цих дійствах
і видавати в ефірі, що
насправді робиться в народі і відповідає історико-традиційній правді. Усі
речі слід називати своїми
іменами.
Христос народився!
Славімо Його!

Іван АНДРУШКО
с. Джурів.
Худ. Василь ОРОБЕЦЬЗАЛУЦЬКИЙ

З редакційної пошти

Шановна редакціє! Пропоную дві коротенькі оповідки на гру слів – коли співрозмовники одне і теж слово по-різному розуміють.

Перша оповідка

Це було ще в радянські часи. Сусідка, що
працювала контролеркою на базарі, а чоловік
був ветлікарем відмічали круглу дату свого народження. З цього приводу запросили сусідів на
обід. Звичайно, що на столах було що поїсти і
чим запити, або що випити та чим закусити.
І ось сусідка, що мешкала через вулицю,
каже чоловікові:
– Люлику, закрий калитку, бо пацюк втече.
В нього було негаразд із замком на штанях.
Чоловік на слова дружини ноль уваги, бо наминав недоїдки, що були на столі.
Молоденька сусідка, що сиділа за столом з
іншого боку звернулась до сусіда:
– Та вуйцю, Ви чому не слухаєте дружини,
біжіть та закрийте калитку, бо надворі вже темніє і пацюк може пропасти.

Друга оповідка

Молодший син мешкає через хату. Молода
сімейна направила свого маленького синочка
на якийсь час, щоб жив з бабою та дідом.
Бабуся доручила дідусеві купити внучку черевички. Коли дід приніс черевички, то, звичайно, що внук з радістю став їх надівати. Один черевичок надів доволі легко, а ось другий чомусь
не вдавалось надіти. Бабця й каже внучкові:
– Та ти Ілику, висунь язичок, бо він перешкоджає взути черевичок.
Внук і постарався, бо висунув перед бабусею
свій язичок з рота настільки, на скільки йому це
вдалося. Тут вже й дід приєднався і каже:
– Внучку, та треба висунути не свій язичок, а
той, що в черевичку.
І коли внук виконав вказівку діда, то черевичок легко взувся як і перший.

З пошаною Роман РУЖИЛО
м. Снятин

Народний часопис

Снятинська

4 січня 2018 року №1 (536)

П одбай м о про безпеку
л юдей похи л о г о віку

До святкування готуємось заздалегідь
У 2021 році Снятинщина відзначатиме 150-ліття від дня народження новеліста світової слави Василя Стефаника.
З ініціативи першого заступника голови
обласної ради Василя Гладія 26 грудня у
літературно-меморіальному музеї Василя Стефаника у с. Русів відбулася перша
організаційна нарада з метою підготовки
плану заходів з метою гідного вшанування та популяризації творчості майстра
соціально-психологічної новели.
На
батьківщину письменника прибули науковці Прикарпатського Національного
університету ім. В. Стефаника разом із
його ректором Ігорем Ципендою.
У нараді взяли участь голова районної ради Іван Угрин, голова районної
державної адміністрації Богдан Свіщовський, начальник відділу культури
райдержадміністрації Богдан Юрчук,
працівники музею В. Стефаника та його
директор Іванна Коцелівська.
Розпочав і вів нараду перший заступник голови обласної ради Василь Гладій, акцентувавши увагу присутніх на
вагомості спільного обговорення плану

заходів, які покроково реалізовуватиме
обласна та районна влада разом із науковцями, представниками творчих кіл
Прикарпаття. Ректор Прикарпатського
університету, професор Ігор Цепенда
розповів про напрацювання науковців,
а також і студентів та їхні творчі плани
у зв’язку з підготовкою до ювілею Володаря дум селянських. Учасники наради:
авторитетні стефаникознавці Степан
Хороб, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української
літератури, а також його колега, літературознавець та професор Роман Піхманець надали літературознавче обґрунтування теми.
Усі учасники наради, гості Снятинщини, а також її очільники - Іван Угрин та
Богдан Свіщовський - обмінялися думками та озвучили плани на перспективу у
зв’язку із підготовкою комплексу заходів
з метою широкого відзначення 150-ліття
В. Стефаника, що має відбутися на всеукраїнському рівні.
За матеріалами Снятинської
районної ради
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вежа

27 грудня відбулась нарада – навчання соціальних робітників та працівників
відділення соціальної допомоги вдома
Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Снятинського району. У нараді взяв
участь провідний інспектор Снятинського
райвідділу УДСНС в Івано-Франківській
області М. Процюк, який ознайомив присутніх зі станом пожежної безпеки в районі та протипожежними заходами, яких

потрібно дотримуватись в побуті одиноких людей похилого віку та осіб з інвалідністю.
Також на нараді розглядався державний стандарт соціальної послуги догляду
вдома. Виголошено подяки та вручено
подарунки соціальним робітникам, які
надалі будуть працювати в селищній
раді Заболотівського ОТГ Снятинського
району.

Подарунки д л я одиноких

Всеукраїнська учнівська олімпіада
з трудового навчання
07 грудня 2017 року в приміщенні
Снятинської ЗОШ № 2 І-ІІІ ступенів проходив ІІ етап Всеукраїнської учнівської
олімпіади з трудового навчання (обслуговуючі та технічні види праці). Метою
олімпіади є виявлення творчих здібностей учнів та сприяння підвищенню значущості трудового навчання як складової
загальної середньої освіти. В олімпіаді
взяли участь учні 9-х та 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів району. Олімпіада складалася з двох турів:
теоретичного, де учні працювали з тестовими завданнями та практичного туру –
виконання комплексної роботи. Дівчата

9 класу виготовляли за здалегідь приготовленими лекалами новорічний чобіток
для подарунків. Використовуючи електричні швейні машини, учениці 11 класу
виготовляли накладну кишеню як один з
елементів одягу. Хлопці 9 та 11 класів виготовляли підставку для телефона. Кожна учнівська робота була належно оцінена членами журі.
Учасники олімпіади та їх наставники
щиро вдячні дирекції школи та учителям
трудового навчання за належно підготовлені до роботи кабінети.
Снятинський РМК

Акція «Стань патронатним вихователем»
З метою інформування населення про
інноваційну соціальну послугу сімейного
патронату та пошуку кандидатів у патронатні вихователі, 26 грудня Снятинським
районним центром соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді проведено акцію на
тему «Стань патронатним вихователем».
Під час акції було розповсюджені інформаційні листівки «Ми стали патронатними вихователями». Найкращий
спосіб захистити дитину – це підтримати
рідну сім’ю. Завдання сімейного патронату – не дати дитині втратити рідних маму
і тата, які через складні життєві обста-

вини не можуть деякий час нею опікуватись.Учасників акції було ознайомлено з
суттю послуги сімейного патронату; хто
може стати патронатним вихователем,
вимогами до кандидатів у патронатні вихователі; про державні гарантії патронатним вихователям та порядок організації
діяльності сім'ї патронатного вихователя.
Дізнайтеся детальну інформацію за
телефоном (03476) 2-11-39 або завітайте
до районного центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді за адресою
м.Снятин, вул. Воєводи Коснятино, 48.

У передсвяткові Новорічні дні до підопічних відділення стаціонарного догляду
завітав Дід Мороз зі Снігуронькою для новорічних привітань та вручення подарунків одиноким стареньким та інвалідам.
За Новорічним дійством підготовленим
дітьми працівників відділення з великою
увагою дивилися підопічні відділення.

МИРНИХ СВЯТ ВАМ НАШІ ЗАХИСНИКИ!

Зібрана та готова до відправки допомога нашим бійцям на Схід.
Дякуємо прихожанам церкви Пресвятої Троїці (декан Михайло Марусяк),
прихожанам Вознесенської церкви (протоієрей Микола Марусяк), прихожанам
церкви Святого Івана Богослова (отець
Тарас Дмитрук), прихожанам церк-

СПИТАЙ У ПОЛІЦЕЙСЬКОГО

ДО ВІДОМА СНЯТИНЧАН!

никами поліції, щодо виконання службових обов’язків.
Тож редакція газети та YouTube каналу «Снятинська вежа» розпочинає рубрику «Спитай у поліцейського». Участь
у нашій рубриці може взяти будь-хто.
Свої питання можете залишати анонімно, висловити в усній чи письмовій
формі завітавши до міської ради (в кабінет прийому громадян (1-й поверх)),
або в редакцію газети (2-й поверх міської ради), виславши свої запитання на
е-пошту snyatyn.vega@gmail.com а також безпосередньо взяти участь у зйомках рубрики. Детальніше за телефоном
0502251210 або 0971712217. Чекаємо
Ваших запитань та активної участі в нашій рубриці.

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.

ОГОЛОШЕННЯ

За матеріалами Територіального
центру соціального обслуговування
Снятинського району

Волонтерство

До відома жителів міста та району!
Поліція – орган виконавчої влади,
який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічного порядку та громадської
безпеки. Згідно опитувань, 2016 року
рівень довіри населення до поліції становив 40–55 %. Тому не дивно, що і в
жителів нашого міста та району є безліч
запитань до працівників Снятинського
відділення поліції. Деякі з питань прозвучали на передноворічному засіданні
сесії Снятинської міської ради. Спільним рішенням депутатів міської ради,
начальника Снятинського відділення
поліції Романа Запоточного та редакції
«Снятинської вежі» було домовлено про
щомісячні розмови редакції з представ-

Також відвідав Дід Мороз лежачих
хворих підопічних з подарунками та побажаннями здоров’я, благополуччя та захищеної старості.

ви Архистратига Михаїла (с.Завалля),
прихожанам церкви Святого Миколая
(с.Микулинці, отець Михайло Мизюк),
учням та вчителям Снятинської ЗОШ
№2. Окрема подяка пані Стефанії Сід-

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 «Покуття-Комунальник» із настанням морозяних днів запрошують волонтерів допомогти у
роботі із заливання льодового майданчика. За деталями звертатися за телефоном 0966585852.

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

лярчук, Ганні Камад, Людмилі Шайдюк
та Іллі Єрійчуку за придбання та виготовлення м'ясних виробів.
Дякуємо голові Ганьківської сільської
ради Василю Шияну, котрий власноруч,
спільно зі своїми небайдужими односельчанами збирав допомогу нашим бійцям
на Схід. Велика подяка громаді сіл Ганьківці та Вишнівка!
Також щира подяка громаді села
Залуччя Долішнє з
настоятелем отцем
Тарасом
Дмитруком, які зібрали та
передали гостинці
нашим бійцям на
Схід.
Окрім продуктів
харчування було зібрано кошти за які
закуплено засоби
особистої
гігієни,
сигарети та спідня
білизна.
Дякуємо всім небайдужим людям,
всім тим, хто допомагає з перших
днів нашим воїнам!
Нехай Господь береже Вас та Ваші родини!!!
Творімо добро разом з нами!!!
За матеріалами ФБ сторінки
Тетяни СКІЦКО

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

На роботу
потрібен
бухгалтер.
За
додатковою
інформацією
звертайтесь
за телефоном
0502568185.
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Міський голова Анатолій Шумко, виконавчий апарат
міської ради, депутатський корпус, члени громадської
ради, працівники адмінапарату щиро вітають з ювілеєм
Василя Пупенка, Олега Васкула, Івана Глібчука,
з днем народження
Ольгу Слободян, Володимира Чипигу, Катерину Москалик,
Галину Корбут, Олексія Лукинюка, Галину Стефанюк, Руслану
Кірєєву, Людмилу Солодіну, Тамару Ясінську, Василя Соника,
Романа Єлісєєва, Романа Киктика, Ігоря Петришина, Надію
Буряк, Стефанію Северин, Сергія Демчука, Степана Садового,
Івана Калитчука, Оксану Муринюк, Василя Анатійчука, Наталію
Блиду, Василя Гаврилюка, Василя Личука, Божену Бурачинську,
Івана Андрійчука, Івана Анатійчука, Романа Шувальського,
Іванну Заболотну, Ганну Кнігніцьку, Тетяну Шеремету, Івана
Бецу, Володимира Довганюка, Уляну Харук, Миколу Пішака,
Романа Білика, Петра Коржа, Катерину Білоконь, Ірину Попович,
Оксану Ганжу, Ольгу Кулик, Надію Погорецьку, Марію Дзвізінську
Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні й літа,
А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай до хати заверта!
Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім,
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим.
Хай постійний успіх, радість і достаток
Сипляться до вас, немов вишневий цвіт,
Хай життєвий досвід творить з буднів свята,
Господь дарує довгих-довгих літ!

вежа

Товариство пасічників району вітає
усіх бджолярів Снятинщини з Новим
2018 роком та Різдвом Христовим.
Дай Боже Вам любові і тепла,
Добра в сім'ї і затишку в оселі,
Щоб щастя світла музика текла
В різдвяні свята, щедрі і веселі!
Хай здійснює бажання рік Новий,
Хай вся родина Ваша процвітає,
З чудовим святом, радості і мрій
Ми щиро і сердечно всіх вітаєм!
Голова товариства Василь СТУПАРИК
Снятинське районне Товариство
пасічників щиро вітає пасічника, заступника
голови районного товариства пасічників
Василя Петровича Пупенка
з козацьким ювілеєм!
Нехай Вас оточують вірні і люблячі люди, а життя
буде сповнене позитивних емоцій.
Бажаємо здоров’я багато-багато,
Хай щастя і мир залишаються в хаті!
Хай горе обходить завжди стороною,
А радість приходить і ллється рікою!
Хай світлою буде життєва дорога,
Любові від рідних та колег і ласки від Бога!
Голова товариства пасічників
району Василь СТУПАРИК

До вітань приєднується редакція газети «Снятинська вежа»

СНЯТИНСЬКА РАЙОННА СТАНИЦЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО
БРАТСТВА ОУН-УПА ІМЕНІ ГЕНЕРАЛА РОМАНА ШУХЕВИЧАТАРАСА ЧУПРИНКИ вітає учасників бойових дій ОУН-УПА, політв’язнів
та репресованих, воїнів АТО, волонтерів, районну та міську владу, всю
покутську родину зі святом Різдва Христового та Новим Роком!
Шлемо щирі вітання, святкувати свята з радістю та
надією на вільне та щасливе життя у вільній Україні!
Нехай Господь і Новонароджений Христос своїм Божим Благословенням
дарує всьому українському народові щастя, миру, злагоди, здоров’я та многії
літа. Згадаймо в цей святочний вечір усіх, хто віддав своє життя на вівтар
свободи України. Христос Родився! Славімо Його! Слава Україні! Героям Слава!
Голова Снятинської районної станиці
Всеукраїнського братства ОУН-УПА
Ігор Юринець

10 січня своє 55-річчя
святкує хороша подруга
Мірош Надія Іванівна
З днем народження щиро вітаю,
Щастя й радості, звісно, бажаю.
Бажаю достатку і море любові,
Щоб всьго у тебе було доволі.
Здоров’я і сили щоб не полишали,
Щоб квіти оселю твою прикрашали,
Щоб в небі безхмарному сяяло сонце
І щиро всміхалось тобі у віконце.
Твоя подруга
Тамара

Іду до Тебе
на Різдво!

ЩО УКРАЇНІ РІК ПРИНІС
От-от впаде останній лист календаря,
Природу вкриють збілені пейзажі,
Холодна хуга з свистом прилетить здаля
І знову рік життя під ноги ляже.

У легкім зблиску запорошених льодів
Злітають душі безневинних в небо,
Хоч зброю він щодня тримав на поготів
Їм всім й по смерті України треба.

Спочатку ніс солодку мрію для утіх
І порошив сніжок для всіх наївних,
Та під кінець злорадний вчувся гіркий сміх,
Бо сніг запорошив в заметах бідних.

Минає тихо рік із смутком полину,
Народ в нужді. Верховним все безкарно.
Щодень в безвір’ї ще очікують весну,
Та мрії про тепло знов згинуть марно.

Сімнадцятий не зніс омріяне тепло:
Безвіз і пенсія – не та надія.
Корупція, тарифи, рекет, всяке зло –
Весь люд в безправ’ї – лиходій радіє.

Не зупиняйсь, природи цей нестримний час,
Калину й сніг не змусить стать ясною.
Упав на брук листок із гілки яворин,
Щоб хтось на нього брудно став ногою.
Іван АНДРУШКО

Христос родився!
Різдво величне
До нас прийшло, моя кохана…
Тож я до Тебе лину звично
В цей День святий
ще спозарана.
Хай і надалі, як раніше,
Господь добром
благословляє!
Для мене Ти є наймиліша,
Бо я Тебе у серці маю.
Іван ГРЕКУЛЯК

НАРОД СКАЖЕ – ЯК ЗАВ’ЯЖЕ
Січень – перший місяць року. Він
дарує нам одні з найяскравіших свят
у році - новорічну ніч та різдвяні свята. За народними уявленнями січень
має два обличчя: одне - старе, одне
- молоде. Старе обличчя звернене в
минуле, а молоде - в майбутнє. Січень називали місяцем воскресіння
Дня, хоча день додавався в перших
числах січня незначно, однак весь
січень додає цілих півтори години.
Січень здавна вважався найморознішим місяцем. І з ним також пов'язано
безліч народних прикмет.
6 січня — Свят-вечір
На багату кутю зоряне небо – кури
добре нестимуться і вродить горох.
Як на Святий вечір (під Різдво) є зірки на небі, то будуть кури нестися, а як
зір у цей вечір нема, то і не буде яєць.
З кубельця витягували сінину: якщо
довга, то рік буде врожайним, а коротка
– на недорід.
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Дивляться після вечері у вікно: якщо
чисте й зоряне небо, то буде сухе й урожайне літо, і навпаки.
Іній або сніг – на мокре літо і дорід
зернових.
Сніг іде – врожай на яблука.
Ожеледь на деревах – вродять горіхи й садовина.
Місячна ніч – врожай на баштани.

Засновник
Снятинська міська рада

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

7 січня — Різдво
Як за два тижні перед Різдвом
рясний іній, то перед Петром буде на
гречці рясний цвіт.
Який день Різдва, такий і на Петра (12. 07.), бо як по Різдвові, так і
по Петрові.
На Різдво гарна погода, сніг – до
урожайного року.
Якщо Різдво на новому місяці, то
рік буде неврожайним.
Якщо 7 січня тепло, весна буде
холодною.
На Різдво завірюха – бджоли добре роїтимуться.
На деревах рясний іній – озимина
дасть добрий урожай.
Якщо на Різдво буде багато бурульок понад стріхою, то вродить ярина,
особливо ячмінь.
На Різдво йде сніг – заврожаїться
озимина.
Якщо сонячний день – дорід на хліб.

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

Дружина каже чоловікові:
– Який дивний цей маляр, бігме!
Мені вибілив кухню за один вечір на
раз-два, а у сусідки і за два тижні ніяк
не впорається…
– Ну просто твоїй кухні – п’ятдесят, а
сусідчиній – двадцять, – відповідає чоловік, не відриваючись від газети.
– Ти про метри? – з подивом перепитує жінка.
– Я про роки.

***

Одружений син прийшов з роботи, а
йому мама каже:
– Твоя дружина мене сьогодні образила!
– О, а як це? Її ж вдома немає. Вона
ж поїхала у відрядження.
– Від неї сьогодні прийшов тобі лист
на електронну пошту. Знаєш, що вона у
кінці листа написала?!
“Маріє Іванівно, будь ласка, не витирайте листа, хай ваш син також прочитає!”.

***

Жінка до чоловіка: – Ах ти зараза, я
ж тебе просила, а ти ж мені обіцяв, що
не будеш! Ти знову пив? – Та ні, кохана!
Як ти могла таке подумати! Певно що
не пив! – А ну скажи: “В надрах тундри
видри в гетрах тирять в відра ядра кедрів”. – Пив!

***

Одеса. Чоловік отримав файну премію і вирішив щось подарувати дружині, тим більше вона вже багато разів
натякала на те, що таку гарну жінку, як
вона, треба частіше обдаровувати. –
Софочко, що тобі подарувати на свята
– смартфон чи гроші? – питає чоловік
у неї. – Фіма, подаруй мені таки шубу,
і щоб в одній кишені був смартфон, а в
другій – гроші!

***

Зустрілися два колеги при п’ятниці.
Після якогось там келішка один починає повідати: – Слухай, їду якось вночі,
раптом бачу на дорозі жабу. Підібрав
її, приїхав додому, ліг спати, а жабу поклав поруч з собою. Вранці прокидаюся – а зі мною лежить файненька блондинка! Скажи, ти мені віриш ? – Та вірю,
чого би ні. – А дружина, холєра, – ні!
Леся ЯВОРСЬКА

Оголошення

Снятинська міська рада запрошує підприємства (організації), автомобільних перевізників взяти
участь у здійсненні пробного рейсу
(протягом трьох місяців) з перевезення пасажирів на міському маршруті загального користування від
АЗС «Захід», що в мікрорайоні Кулачин, до вул. Винниченка.
За детальною інформацією звертатись до Снятинської міської ради.

Шановні снятинчани
та жителі району!

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

Головний редактор Ольга Слободян
Верстка Олег Слободян
Друк: ПП Бенев’ят Роман Михайлович
м. Чернівці вул. Кобилянської, 11
Тираж 300.
Обсяг 2 друковані аркуші.

