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У пам’ять про Бориса Гуцуляка

АНТИЧНИЙ БОГ ВОГНЮ ЗІ СНЯТИНА

Покуття Володимир Карий,
директор Снятинського літературно-мем о р і а л ь н о го
музею Марка
Черемшини
Руслана Кірєєва, начальник
відділу
культури Снятинської РДА
Богдан Юрчук,
завідуюча відділом обслуговування Снятинської ЦРБ
Олена Хом’як та письменник, журналіст,
літературний редактор книги-альбому
«Борис Гуцуляк. Великий скарб маленького міста» Володимир Чипига.
Під час презентації присутні мали
змогу поринути у світ Бориса Гуцуляка
переглянувши уривки з фільму про майстра величних скульптур, відзнятого в
1985 році Павлом Федюрком («Укртелефільм»).
На завершення пам’ятного заходу
двоюрідний брат Б. Гуцуляка Ярослав
Ткачук розповів присутнім про тернистий
шлях Бориса Володимировича до визнання та щиро подякував за гідне пошанування пам’яті Бориса Гуцуляка.

А серед них фотохудожник, співавтор
фотоколажів у книзі Ярема Проців (м.
Івано-Франківськ), дизайнер та автор
верстки презентованого видання Андрій
Москалик, журналіст, радник голови районної ради Тетяна Вовк, художник Дмитро Лазаренко, заслужений художник
України Ярослав Заяць, художник, автор
барильєфу Миколі Плав’юку на фасаді
міської Ратуші Василь Андрушко, голова
обласної організації Національної спілки
письменників України Євген Баран, видавець, директор музею культури та книги

2 лютого минуло 75 років з дня народження видатного покутського майстра
бронзової скульптури Бориса Гуцуляка,
який, нажаль, 2009 року передчасно відійшов у вічність. З нагоди цієї пам’ятної
дати у Снятинському районному Будинку культури відбувся захід у ході якого
проходила презентація книги-альбому
«Борис Гуцуляк. Великий скарб маленького міста», яка, за підтримки районної
програми «Книговидання» та фінансової
підтримки міської ради, побачила світ у
видавництві «Друк Арт» наприкінці минулого року та складається із двох розділів
«Скульптура» та «Колажі».
На презентацію цього унікального виУВАГА! ВІДЕОКОНКУРС!
Снятинська міська рада
запрошує жителів міста та району
взяти участь у відеоконкурсі
«Проблеми благоустрою
Снятина»
Мета конкурсу: побачити проблеми
благоустрою нашого міста очима жителів
та гостей Снятина, щоб зробити наше покутське містечко красивішим та ошатнішим…
Вимоги конкурсу:
– у своїх відеоматеріалах пропонуємо
відзняти порушення благоустрою міста та
тих, хто його порушує (викидання сміття
та недопалки від сигарет, ламання гілок
дерев, молодих саджанців, ходіння по
клумбах, нищення комунальної власності
(дитячі та спортивні майданчики) та ін.);
– відеозйомку можна проводити
смартфонами або будь-якою іншою відеотехнікою;
– участь у конкурсі можуть взяти як
діти шкільного віку так і старші жителі;
– вказати місце та дату відеозйомки.
Матеріали просимо надсилати на
е-пошту snyatyn.vega@gmail.com або
заносити в редакцію газети «Снятинська вежа» (2-й поверх міської
ради)
ПІДСУМКИ КОНКУРСУ
ПРОВОДИТИМУТЬСЯ ЩОМІСЯЦЯ!!!
ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ
ЧЕКАЮТЬ ГРОШОВІ ПРЕМІЇ!!!

Шановні снятинчани
та жителі району!

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

дання завітало чимало гостей не тільки
зі Снятина, але й Коломиї та Івано-Франківська. Розпочався захід зі спільної молитви виголошеної священнослужителями міста о. Миколою Марусяком та
о. Михайлом Луканюком. До слова були
запрошені голова районної ради Іван
Угрин, колишній голова РДА Петро Гриник, міський голова Анатолій Шумко, які
зазначили, що щасливі тим, що снятинська земля дає світові таких талановитих
митців, які прославляють славне Покуття
на цілу Україну та далеко за її межами.
А далі зі сцени лунали добрі щирі
спогади про покутського велета Бориса
Гуцуляка від поважних гостей заходу.

Ольга БІЛОТКА
Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»

А РОКИ ЛЕТЯТЬ…
Вечір зустрічі випускників

У перший тиждень лютого Снятинська
ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Василя Стефаника, наче
рідна мати, гостинно відчинила двері для
своїх, уже дорослих, дітей-випускників.
«А роки летять…» – під таким гаслом
пройшов вечір-зустріч шкільних друзів.
Роки пролетіли – і випускники, як ті птахи,
що прилітають із теплих країв, повернулися у стіни рідної школи, де пройшли одні
із найкращих років їхнього життя. Перші
успіхи і невдачі, перше кохання, перше
побачення, перший поцілунок та перша
двійка – все вони пригадали у цей вечір.
Приємно, що на свято завітали випускники 1963 року випуску, які закінчили
школу 55 років тому, разом із своїм класним керівником Бордун Славутою Федорівною. Їхні шкільні історії зворушили всіх
присутніх у залі. І дай Боже нам всім доче-

кати того, щоб відсвяткувати такий ювілей.
Для всіх гостей вечора був проведений
святковий концерт. Учні школи дарували
випускникам музичні композиції, танцювальні номери, пантоміми, веселі гуморески та щирі привітання.
Вечір зустрічі випускників став уже доброю традицією, яка об’єднує однокласників-випускників та дарує приємні моменти
у нашому швидкоплинному житті.
Наостанок хочу побажати усім випускникам міцного здоровʼя, сімейного благополуччя, творчих успіхів, невичерпної життєвої енергії та щоб завжди знаходився
час зустрітися зі своїми шкільними друзями і вчителями. Памʼятайте, школа завжди
чекає на вас!
Підготувала вчитель-випускниця
Снятинської школи №1
Ірина Човган
Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»
Продовження теми на стор.3
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ПЛАН РОБОТИ
Снятинської міської ради та її
виконавчого комітету на 2018 рік
І. Сесії міської ради
1. Про виконання міського
бюджету за 2017 рік (І квартал),
зав. відділом обліку та звітності,
постійна комісія з питань планування бюджету та фінансів.
2. Про розподіл вільних залишків міський бюджет (І квартал), зав. відділом обліку та звітності, постійна комісія з питань
планування бюджету та фінансів.
3. Про план роботи міської
ради та її виконавчого комітету
на 2018 рік (І квартал), міський
голова, секретар ради.
4. Про затвердження Програми
соціально-економічного
та культурного розвитку міста на
2018 рік (І квартал), міський голова зав. відділом обліку та звітності, постійна комісія з питань
планування бюджету та фінансів,
заступники міського голови, постійно діючі комісії міської ради.
5. Про проведення Дня депутата та затвердження графіку звітів депутатів міської ради перед
виборцями (ІІ квартал), секретар
ради, голови постійних комісій.
6. Про роботу постійних комісій міської ради (ІІ квартал),
секретар ради, голови постійних
комісій.
7. Про роботу правоохоронних органів щодо забезпечення
законності та правопорядку на
території м. Снятин (ІІІ квартал),
міський голова, заступники міського голови, зав. загальним відділом.
8. Про хід виконання міського
бюджету за 9 місяців 2018 року
(ІІІ квартал), Міський голова, зав.
відділом обліку та звітності, заступники міського голови.
9. Про хід виконання Програми
соціально-економічного
і культурного розвитку міста та
виконання міського бюджету за
9 місяців 2018 року (IVквартал),
міський голова, зав. відділом обліку та звітності.
10. Про роботу редактора газети «Снятинська вежа» в 2018
році (IVквартал), редактор газети
«Снятинська вежа».
11. Про виконання програми
соціально-економічного та культурного розвитку міста за 2018 рік
та роботу виконавчого комітету
міської ради щодо забезпечення
соціально-економічного і культурного розвитку міста (грудень),
міський голова, секретар ради,
заступники міського голови.
12. Про вирішення поточних
питань щодо врегулювання земельних відносин на території
міської ради (протягом року), завідуюча відділом земельних відносин, голова комісії з питань
земельних відносин та охорони
навколишнього середовища.
13. Про вирішення поточних
питань управління комунальною
власністю громади міста (протягом року), заступники міського
голови, завідуючий юридичним
відділом Калівошко А.В.
ІІ. Засідання виконавчого
комітету
1. Про затвердження калькуляцій по наданню населенню
комунальних послуг та погодження штатного розпису комунальних підприємств міста Снятин
(січень), директор КП «ПокуттяКомунальник», директор КП «Водоканал».
2. Про план роботи міської
ради та її виконавчого комітету на
2018 рік (січень), секретар ради.
3. Про перспективний план
озеленення міста Снятин (лютий), заступник міського голови Анатійчук В. М., директор КП
«Покуття-Комунальник».
4. Про хід розроблення містобудівної документації з виготов-

лення генерального плану населеного пункту м. Снятин (лютий),
завідуюча відділом земельних
ресурсів Макотяк К.М.
5. Про стан комунальних
доріг міста
та використання
коштів на їх утримання (березень), заступник міського голови
Анатійчук В.М., директор КП «Покуття-Комунальник».
6. Про господарську діяльність філії « АВЕ-Коломия» ТзОВ
«АВЕ-Івано-Франківськ» в м. Снятин (квітень), заступник міського
голови Анатійчук В.М. директор
ТзОВ «АВЕ-Івано-Франківськ».
7. Про підсумки проведення
опалювального сезону 2016-2017
років та заходи з підготовки до
опалювального періоду 20172018 років (травень), директор
КП «Водоканал», директор КП
«Покуття-Комунальник».
8. Про роботу адміністративної комісії міської ради (червень),
заступник міського голови
Кушик В. В.
9. Про дотримання Порядку
розміщення зовнішньої реклами
на території міста Снятин (липень), заступник міського голови
Анатійчук В. М., завідуючий юридичним відділом Калівошко А. В.
10. Про хід реалізації міських
Програм розвитку (серпень), заступник міського голови Анатійчук В. М.
11. Про готовність комунальних служб міста до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018
років (вересень), директор КП
«Покуття-комунальник», директор КП «Водоканал».
12.
Про
дотримання
суб’єктами господарювання і громадянами міста «Правил благоустрою м. Снятин» (жовтень),
заступник міського голови Анатійчук В.М., директор КП «Покуття-комунальник».
13. Про роботу комісії міської
ради з розгляду скарг громадян
(листопад), заступник міського
голови Кушик В. В.
14. Про роботу виконавчого
комітету міської ради щодо виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку
міста за 2018 рік (грудень), секретар ради, завідуючі відділами
міської ради.
15. Про вирішення поточних
питань
житлово-комунального
господарства та управління комунальною власністю громади
міста (протягом року), заступники
міського голови.
ІІІ. Засідання постійних комісій міської ради
Засідання постійних комісій
міської ради проводити не менше одного разу в квартал згідно
окремих планів роботи комісій
та ведення протоколу засідання
(протягом року), голови постійних
комісій.
IV. Інші заходи
1. Здійснення організаційних
заходів з проведення сесій міської ради (протягом року), апарат
міської ради.
2. Контроль за виконанням
рішень, доручень сесій міської
ради та рекомендацій постійних
комісій (протягом року), апарат
міської ради.
3. Сприяння депутатам міської ради у здійсненні ними депутатських повноважень (протягом
року), апарат міської ради.
ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішенням сесії
Снятинської міської ради
від «25 січня 2018 року»
№ 277-14/2018
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ЧИщення САДУ НА ВОДОЗАБІРНІЙ СТАНЦІЇ «КАЛАМІТНА»

Протягом минулого тижня на водозабірній
станції «Каламітна» працівниками КП «Водоканал» та «Покуття-Комунальник» проводилась
чистка старого яблуневого саду, який був посаджений ще 50 років тому. За словами працівників
сад довгий час знаходився у занедбаному стані.
Минулого року тут було вирізано дикорослі кущі,

а цього року вирішено почиститип
самі дерева, якіт
вже восени раду-л
ватимуть сокови-д
тими
екологічнок
чистими плодами
найменших жите-т
лів нашого містеч-т
ка, вихованців ДНЗв
«Золотий ключик».
У роботі пра-н
цівниками
ви-р
к о р и с т о в у в а в с ян
гілкоподрібнювач,л
що дозволить ви-д
користовувати дляд
опалення адмінбу-б
динку комунальнихТ
служб як великі гіл-в
А
ки так і дрібні.
Окрім старого саду працівники комунальнихг
підприємств міста дбайливо доглядають і моло-т
дий сад, виноградник, розмножують туї та кущі
самшиту, якими пізніше озеленюють Снятин.
Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»

ВШАНУВАЛИ ПАМ’ЯТЬ ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНОГО
ДІЯЧА ТА КРАЄЗНАВЦЯ МИХАЙЛА БАЖАНСЬКОГО
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6 лютого редакційна колегія краєзнавчого
і літературно-мистецького журналу «Снятин»
та міські активісти вшанували пам’ять відомого
снятинчанина, краєзнавця, громадсько-політичного діяча Михайла Бажанського, який народився цього зимового дня 108 років тому.
Саме Михайло Бажанський започаткував
у далекому Детройті (США) видання журналу
«Снятин» зазначивши, що це видання «…має
пригадати багато гарного про рідні
сторони. Має пригадати себе друзям, які родилися чи жили на снятинській землі…»
З того часу пройшло чимало
років, але добра традиція Михайла Бажанського знайшла своє
продовження в його рідному місті Снятині. І зараз, члени редакційної колегії журналу невтомно
працюють над випуском чергового сімнадцятого випуску журналу
«Снятин» пам’ятаючи про його засновника.
Тож з нагоди пам’ятної дати секретар міської ради Марія Орищук,
завідуюча загальним відділом Ірина Неп’юк, члени редколегії Ольга Слободян,
Володимир Карий, Марія Марусяк, Тетяна Вовк,
Мирослав Попадюк, Іван Оробець, Руслана Кірєєва та громадський активіст Василь Микитюк
поставили квіти шани до пам’ятника Михайла
Бажанського та вшанували його пам’ять щирими словами.
Довідка
Початкову освіту отримав у місцевій народній
школі, гімназії та польській середній школі в Коломиї. Учасник (з 1921) та організатор пластунських організацій на Снятинщині (1922–1923).
Член УВО, політв'язень (1927–1928). З 1929 — у
Чехо-Словаччині, слухач Українського вільного університету (Прага). Співорганізатор І з‘їзду
Союзу Українських Пластунів Емігрантів (СУПЕ,
1930), редактор «Молодого Життя» та «Пластової Трибуни»; член та керівник пластових таборів в Карпатській Україні (1930–1938). Голо-

ва Українсько-литовського товариства в Празі
(1936), курінний Старшо-пластунського Куреня
ім. О. Вахнянина (Прага, 1936–1939), секретар
Українського європейського Об‘єднання.
Член уряду Української Карпатської Держави
(1938–1939).
д
Директор Дослідницького Інституту Україник
у Львові (1941–1943), редактор видання «Сур-т
ми» (1941–1943). Референт Літературно-мис-р
тецького клубу (1941–1943) тан
член Культурної Ради м. Льво-«
ва. В'язень німецьких таборівп
(з 1943), організатор таборуй
для переміщених осіб (Ашаф-п
фенбург, 1945–1949), співробіт-Ж
ник тижневика «Неділя», член
Спілки Журналістів у Німеччині.
Курінний VI Куреня СУПЕ «Закарпатці» (з 1946), голова Контрольних Комісій СУПЕ (1945) та
Головної пластової старшини
(1946–1949), голова Пластовоїп
Області Ашаффенбург (до 1949).д
З 1949 — в Детройті (США).Є
Член так званої Дієвої Головноїх
пластової старшини, голова їїр
Контрольної Комісії (1950–1952).
д
Співробітник ряду українських періодичнихЗ
видань, редактор Бюлетеня «За чаром Срібноїс
Землі» (1950–1958), тижневика «Український
Прометей» та журналу «Снятин» (з 1968). Голо-з
ва Літературно-Мистецького Клубу в Детройті
(1951–1956), редактор «Книги митців» (1954).
Член Головної Пластової Ради (1952–1958),
член та генеральний секретар Головної Пластової пулави (1958–1962). Голова Метрополітального відділу Українськиого Конгресового
Комітету в США (1962–1965), голова Комітету
Поневолених Народів (1962–1964). Фундатор
музею-архіву та української бібліотеки (понад 12
тис. томів), переданих Українському Науковому
інституту Гарвардського університету (1974). Автор близько 100 окремих творів та публікацій.
На честь Михайла Бажанського названо
сквер, збудовано пам'ятник, витворено зображення на стеллі, засновано музей.
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«Школа має честь запросити»

Знову – зустріч
Вже вкотре першої
п’ятниці лютого НВК «Снятинська ЗОШ І-ІІІ ступенівліцей» гостинно відчиняє
двері для своїх випускників.
Ми, ніби, прийняли естафету від школи-інтернату і продовжуємо цю чудову традицію.
От і цього року стежки
наших випускників різних
років випуску школи-інтернату і школи-ліцею злились в одну-єдину дорогу
до рідної домівки, адже
для багатьох з них школа
була справжнім домом.
Тут пройшло їхнє дитинство і юність, тут
вони були щасливими і безтурботними.
А для нас, їхніх вчителів і вихователів,
головним завданням було виховати не
тільки розумних, але й порядних людей.
Далі кожен пішов своєю дорогою

життя, обрав професію. Є серед наших
випускників вчені, військові, священики,
лікарі, педагоги, робітники. Школа гордиться ними. Бо «… всяка чесна робота
– і прибиральниці, і шахтаря, і професора – перед Творцем однаково важлива.
Кожна чесна робота – це служіння наше
Господові» – сказав папа Іван Павло ІІ.
І знову побачення зі школою. Учні ліцею – десятикласники, дев’ятикласники
та другокласники – підготували святковий концерт з інтерв’ю, цікавими сценка-

Під такою назвою уже традиційно
проводиться фестиваль колядок і щедрівок у місті Коломия, яку організовує
Єпархіальна комісія Коломийської єпархії УГКЦ та відділ культури Коломийської
районної ради. Цього року Снятинський
деканат представляли учні Орелецької
ЗОШ I-II ступенів та Снятинська ЗОШ I-III
ступенів імені Василя Стефаника.
Переповнений зал Народного дому
затамував подих, коли на сцені пролу-

Наша зустріч незабутня
Нагадала знов і знов
Про дитинство і про юність
Про навчання і любов
Традиційно, в першу п’ятницю лютого, Снятинська школа №2 І-ІІІ ступенів
гостинно вітала усіх випускників на вечорі-зустрічі «Школа має честь запросити».
Школа запросила всіх випускників, але
найбільша увага приділялась ювілярам

Протягом свята для випускників проводилися конкурси, забави, сценки, мініатюри зі шкільного життя, щоб вони могли
знову повернутися у дитячі роки. Цікавими гумористичними танцями порадував
присутніх танцювальний гурт 11 класу
«Лісок». Випускники переглянули сатиричний відеофільм про шкільні роки та
зустріч через 10 років, відзнятий учнями
10 класу спільно з класним керівником.

1993, 1998, 2003, 2008, 2013, 2017 років. Вечір підготували учні 10-го та 11-ого
класів під керівництвом класних керівників Куравського Олега Ярославовича та

Всіх присутніх у залі своїм дивовижним
і чарівним голосом зачарувала Стратейчук Єлизавета (10 клас), виконавши пісні:
«Святкова», «Вальс для випускників».

Москалик Любов Євгенівни спільно з педагогом-організатором Переклітою Оксаною Василівною.
Урочисту частину свята відкрив директор школи Ахтемійчук Володимир Теодорович, який звернувся до випускників
з вітальним словом. А далі свято продовжили ведучі-дівчата 10-ого класу Стратейчук Єлизавета та Хім’як Христина, які
запрошували випускників ювілейних років на сцену. Кожен випуск разом зі своїми класними керівниками презентував
підготовлені мультимедійні презентації,
відео-спогади та ділилися хвилюючими
розповідями про ті далекі шкільні роки.
Розважальна частина вечора відбулася у вигляді передачі «Світське життя», де роль ведучої Катерини Осадчої
грала учениця 10 класу Гуцуляк Віра, а
співведучим був класний керівник 10-го
класу Куравськй Олег Ярославович.

Цього вечора випускники мали змогу
зустрітись з друзями-однокласниками,
вчителями і повернутись у світ дитинства, відчувши себе школярами. У залі
панувала дружня і весела атмосфера.
Всім присутнім сподобався вечір, а представники ювілейних випускних років
щиро подякували організаторам святазустрічі.
Тепла зустріч, гарний настрій і море
вражень нагадали чудові слова:
Хоч літа пливуть нестримно,
Вже на скронях сивина,
Будьте учнями сьогодні –
Школа в нас усіх одна!
Єлизавета Петращук,
Володимир Сухолиткий,
учні 10 класу,
члени гуртка «Юний журналіст»
Снятинської ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів

ми, піснями. Випускники ділилися спогадами про рідну школу, своїх наставників,
друзів. Розповідали про досягнення, успіхи, про власних дітей і онуків, багато з
яких також, до речі, навчаються в нашій
школі.

Хай гордо сьогодні височить наша
школа-ліцей, дивлячись на світ новими
вікнами. Вона сповнена сил, пишається
досягненнями своїх випускників.
Немов потоки з гір, біжать літа,
І нам не наздогнати їх ніколи,
А в снах зринає юність золота
У стінах найріднішої нам школи.
Вчитель зарубіжної літератури
ГРИГОРЧУК Зоя Семенівна

ПОДОРОЖ СТОРІНКАМИ КНИГ
ЖЮЛЯ ВЕРНА «РОМАНТИКА ПРИГОД»
3 лютого виповнилося 190 років від
дня народження відомого письменника,
класика науково-пригодницької літератури Жюля Габріеля Верна. А ще у 2018
році виповнюється 150 років від написання його найвідомішої книги – бестселера
«Діти капітана Ґранта». З цієї нагоди
працівники Снятинської центральної районної бібліотеки для дітей підготували і
провели захід: «Подорож сторінками книг
Жюля Верна».
Біографічні відомості були проілю-

3

вежа

стровані слайдовими матеріалами, про
творчість письменника розповів книжковий вояж «Кращі книги епохи». Сюжет
книги «Діти капітана Ґранта» присутні
змогли побачити за допомогою трейлера
до кінофільму. А інсталяція «Романтика
пригод» занурила всіх у світ морських подорожей. На завершення бажаючі мали
нагоду перевірити свої знання, відповівши на цікаві запитання вікторини.
Валентина Буцьо

ОЙ, РАДУЙСЯ, ЗЕМЛЕ…
нали перші акорди колядки, у виконанні
юних аматорів із Орелецької школи (художній керівник Володимир Пашковський
та Галина Гавдуник). Діти дарували глядачам мелодійний і злагоджений спів, переплітаючи віншуваннями, посіваннями.
Вишукані строї, сценічний образ учасників, вільне поводження на сцені справили
гарне враження на представників церкви
та всіх глядачів Коломийщини.
Продовжив святкову програму дитячий
колектив
"Передзвін", учнів
Снятинської ЗОШ
І-ІІІ ст. ім. Василя
Стефаника
(музичний керівник – Ігор Буграк,
хореографпостановник – Ірина Човган), який
презентував на
різдвяному фестивалі
"Віночок
українських колядок та щедрівок".

Яскраві
сценічні
костюми,
креативний
підхід
до
виконання
зачарували
глядачів.
Щирі дзвінкі
голоси
дітей прославляли
народження
Ісуса
Христа та
Його Матір – Діву Марію.
Найбільшою нагородою для юних колядників стали теплі гучні оплески залу,
дипломи та подарунки від організаторів
фестивалю. Щиро дякуємо отцю Михайлу Луканюку, настоятелю храму Різдва
Пресвятої Богородиці УГКЦ с. Підвисоке, за те, що супроводжував, молитовно
настановляв та підтримував нас на фестивалі, голові адміністрації п. Богдану
Свіщовському та отцю-декану Теодору

Оробцю за сприяння і надання транспорту. Свято колядок стало чудовим
підтвердженням того, що наші прадавні українські традиції є кому зберігати й
розвивати.
Світлана ПАШКОВСЬКА,
вчитель християнської
етики Орелецької ЗОШ,
Ірина ЧОВГАН,
практичний психолог
Снятинської ЗОШ
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ОБЕРЕЖНО, БОТУЛІЗМ!
В січні місяці 2018 року на Снятинщині зареєстровано випадок захворювання
на ботулізм. Причиною цього імовірно
стало вживання м’яса домашнього консервування.
Хочеться ще раз нагадати чим небезпечні продукти домашнього консервування. Адже при вживанні продуктів, які були
заготовлені з порушенням технологічного
процесу: неякісне миття продуктів (м’яса,
риби, овочів, фруктів), не дотримання
температурних режимів при стерилізації та зберіганні можуть спричинити таке
грізне захворювання, як ботулізм. Ботулізм – це гостре інфекційне захворювання, яке виникає в результаті вживання
продуктів, які містять отруйні речовини
(токсини), що виробляються бактеріями
ботулізму. Цей токсин є одним з найсильніших від усіх відомих біологічних отрут,
він в 375тисяч разів активніший від отрути гримучої змії.
Збудник ботулізму значно поширений
у навколишньому середовищі і у вигляді спор живе у ґрунті та воді, що може
привести до забруднення продуктів рослинного походження, грибів. В процесі
термічної обробки спори не завжди знищуються, а в умовах відсутності або недостатності кисню вони перетворюються у вегетативні форми, які утворюють
токсин, що накопичується в харчовому
продукті. Стерилізація продуктів в автоклавах в умовах підвищеного тиску,
температури 120° і тривалої експозиції
вбиває не тільки вегетативні форми, але
і спори ботулізму. Тому консерви промислового виробництва не являють небезпеки в відношенні можливості виникнення
ботулізму. Теплову обробку консерв в домашніх умовах неможна вважати «стерилізацією», так як температура дії на продукт не перевищує 100°С і не знищують
спори ботулізму.
Сприйнятливість людини до цієї хво-

роби висока. Інкубаційний період захворювання триває від кількох годин до
доби (рідше – до 2-3 днів). Його тривалість залежить від кількості ботулотоксину, що потрапив в організм хворого.
Зазвичай захворювання починається
раптово. У людини порушується зір, виникає м’язова слабкість і з’являється сухість у роті. Турбує «туман», роздвоєння
предметів, «сітка» перед очима, далекозорість. Відчувається наявність чужорідного тіла в глотці, першіння в горлі, погіршується ковтання їжі.
Профілактика ботулізму базується на
чіткому дотриманні правил обробки продуктів, приготування (консервування),
зберігання грибних, м’ясних, рибних консервованих продуктів, копчених м’ясних
напівфабрикатів, рибних продуктів домашнього виготовлення. В жодному разі
не слід купувати на ринках консервовані продукти домашнього виготовлення
з рук. Для консервування овочів, грибів
слід відбирати лише свіжі, непошкоджені плоди, ретельно очищені від землі.
Зім’яті та злежані, надгнилі овочі і фрукти переробляти не можна. Не менш важливо дотримуватись і правил варіння та
нормування солі та оцту. В кислому середовищі мікроб ботулізму розвивається
значно повільніше. Якщо кришка здулася
«бомбаж» або відкрилась – банку необхідно викинути, продукт зіпсувався. В
жодному разі не можна куштувати, такі
консерви знищують.
Отже, будьте дуже обережні з консервованими, в’яленими, копченими продуктами домашнього приготування.
Завідувач відділення
організації санітарногігієнічних досліджень
Снятинської міжрайонної філії
ДУ «Івано-Франківський ОЛЦ
МОЗ України» Г. М. Макаренко

Снятинський РВ У ДСНС України в області інформує
Стали свідком неправомірних дій
співробітників оперативно-рятувальної служби? Телефонуйте до сектору
з питань запобігання та виявлення
корупції У ДСНС України в Івано-Франківській області
Сектор з питань запобігання та виявлення корупції утворений в У ДСНС
України в Івано-Франківській області відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 04 вересня 2013 року № 706
”Питання запобігання та виявлення корупції” з метою запобігання проявам корупції в управлінні та його структурних
підрозділах на місцях.
Сектор є структурним підрозділом У
ДСНС України в Івано-Франківській області. Його керівник підзвітний начальнику Управління та підзвітний і підконтрольний відповідному відділу апарату ДСНС
України.
Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Управління ДСНС України в Івано-Франківській області очолює
Сем’янчин Роман Васильович.
Контактні телефони: (0342) 78-4294 (внутрішній 117), моб. 097 79 33 951,
На роботу в КП «Водоканал»
потрібні трактористи на екскаватор.
Звертатись за адресою: м.
Снятин, вул. 1-го Грудня, 39.
Тел.: 2-51-79, 0976718073
На роботу в КП «ПокуттяКомунальник» потрібен майстер по
озелененню, економіст, електрик та
працівник льодового майданчика.
За довідками звертатись за
телефоном: (03476) 2-14-14
Голова міської ради, депутатський
корпус, члени виконавчого комітету та громадської ради висловлюють щире співчуття члену виконавчого комітету Спасюку
Василю Михайловичу з
приводу смерті тестя
Чугринського Петра
Йосиповича
Нехай наше співчуття
полегшить ваше горе.

електрона адреса spzvk@if.ua, поштова
адреса м. Івано -Франківськ, вул. Дністровська, 30
Крім цього, про факти корупційних
правопорушень з боку працівників відомства Ви можете повідомити по цілодобовому «телефону довіри» У ДСНС України
в Івано-Франківській області 53-71- 41, а
також скористатись поштовою скринькою
«Скринька довіри» з питань запобігання
та протидії корупції, яка функціонує в адміністративному приміщенні Управління
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул.
Івана Франка, 6.
Одночасно звертаємо Вашу увагу на
те, що про корупційні правопорушення та
інші службові зловживання з боку посадових осіб ДСНС, Ви можете повідомити
письмово за адресою: 01030, м. Київ, вул.
О.Гончара, 55а, звернутися з електронним листом на адресу terminova_upk@
mns.gov.ua, або за телефоном (044) 28912-41 (цілодобово)*
* Просимо залишати номер телефону, за яким представники зможуть з Вами
зв'язатися (анонімність гарантуємо).

Допомога населенню
07.02.2018. на пункт зв’язку частини ДПРЧ-15 міста Снятин Снятинського РВ УДСНС України поступило
повідомлення, про те що в селі Устя,
Снятинського району потребує допомоги житель цього населеного пункту, який впав у колодязь глибиною
23 м. До місця події було направлено пожежно-рятувальний підрозділ
ДПРЧ-15 міста Снятин. По прибуттю до місця події було виявлено, що
потерпілому вже надана допомога
сусідами по витягненню з колодязя.
Працівниками пожежно-рятувального
підрозділу потерпілому було надано
психологічну допомогу та проведено
роз’яснювальну роботу з правил безпеки під час робіт в колодязях та передано працівникам швидкої медичної
допомоги.
Снятиський РВ УДСНС України
в Івано-Франківській оласті

вежа
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Головні новини світу та України
У
У США створили національний центр з відбору мігрантів

Президент США Дональд Трамп
створив національний центр з відбору
іммігрантів і здобувачів американської
візи.
“Федеральний уряд повинен поліпшити те, як різні міністерства та управління виконавчої влади ведуть координацію і використовують розвідувальну
та іншу інформацію, щоб визначити, які
особи становлять загрозу національній
безпеці, безпеці кордонів, внутрішній
або громадській безпеці. Щоб досягти
цієї мети, уряд США має розробити інтегрований підхід до використання даних
в установах, пов’язаних з національною
безпекою”, – цитує РИА текст меморан-

думу, оприлюдненого Білим домом.
Новий центр створять у рамках міністерства внутрішньої безпеки у координації з Держдепартаментом, Мін’юстом
і офісом директора національної розвідки. План по реалізації проекту повинен
бути представлений через півроку.
Трамп неодноразово заявляв, що
США необхідний більш ретельний відбір
іммігрантів, щоб захиститися від тероризму та організованої злочинності. При
цьому, він називав,мігрантів, які приїжджають у США через візові лотереї,
“найгіршими з найгірших” представниками своїх країн.

На Тайвані подвоїлася кількість
постраждалих від землетрусу

Землетрус магнітудою 6.4, в результаті якого загинули 2 людини, стався пізно ввечері 6 лютого.
Кількість постраждалих в результаті
сильного землетрусу на Тайвані зросла
до 214 осіб. Про це повідомляє Reuters.
За даними Центрального телебачення Китаю, в результаті землетрусу, який
стався пізно ввечері, постраждали 219
осіб, 173 людини не виходять на зв'язок,
передає РИА Новости.
Землетрус магнітудою 6.4, в результаті якого загинули 2 людини, стався пізно ввечері 6 лютого поблизу тайванського прибережного міста Хуалянь.

Дві людини опинилися під уламками
готелю Маршал, який обвалився в результаті землетрусу.
с
Через стихійне лихо також обвалили-с
ся чотири інші будівлі, в тому числі дват
готелі і військовий госпіталь. Крім того вр
місті зруйновані, або не можуть бути ви-с
користані через землетрус два мости. б
"Президент попросив кабінет міні-р
стрів і відповідні міністерства негайно за-с
пустити "механізм при стихійних лихах" іч
найшвидшим чином працювати над усу-С
ненням наслідків", - йдеться в заяві адмі-в
ністрації президента Цай Инвень.
К

с
Д
8-9 лютого внаслідок впливу актив- нницькій, Житомирській, Черкаській, міс-Ф
ного циклону очікуються складні погодні цями Київській та Чернігівській областяхо
умови.
сильний сніг, мокрий сніг, налипання мо-р
Вдень 8 лютого в Одеській, Микола- крого снігу, хуртовини (приріст сніговогоф
ївській, Вінницькій, Черкаській, Кірово- покриву на 10-20 см), на дорогах оже-в
градській області сильний дощ та мо- ледиця. В Кіровоградській, Полтавській,б
крий сніг, місцями ожеледь, налипання Дніпропетровській, Харківській областіт
мокрого снігу. Посилення вітру до 15-20 сильний дощ та мокрий сніг, місцямиЛ
м/с.
ожеледь і налипання мокрого снігу, нат
Протягом 9 лютого в Івано-Франків- дорогах ожеледиця. Уночі на Лівобереж-н
Р
ській, Чернівецькій, Хмельницькій, Ві- жі посилення вітру до 15-20 м/с.
р
п
Реєстрація на ЗНО вже стартувала
д
6 лютого стартувала реєстрація на учасник ЗНО має підготувати комплектд
ЗНО-2018. Кожен, хто має намір отри- інших необхідних документів.
т
Реєстрація для випускників шкіл, стумати атестат про закінчення середньої
освіти, має зареєструватися на участь у дентів коледжів та учнів профтехосвітиб
незалежному тестуванні.
відбуватиметься в їхніх навчальних за-З
Для цього необхідно за допомогою кладах.
Д
відповідного сервісу сформувати та розА от випускники минулих років, якіЗ
друкувати реєстраційну картку, яка є од- цьогоріч хочуть скласти ЗНО, мають за-м
ним із обов'язкових документів для здій- реєструватись самостійно або у спеці-З
снення реєстрації. Після цього майбутній ально створених пунктах реєстрації.

УВАГА! ШТОРМОВЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

м
З
ц
2018 року", - сказав С.Дячук.
а
Варто зазначити, що в обґрунтуван-П
ня прийнятої ухвали суд присяжних наголосив, що "суд вважає ризик їх (обвинувачених - ред.) переховування від суду
більш ніж значимим, не дивлячись на те,
що обвинувачені беруть активну участь
у судовому слідстві".
Крім того, суд зауважив, що наразі у
засіданнях досліджено 94 епізоди зі 128,
очікується проведення слідчого експерименту, результатів комісійної експертнобалістичної експертизи, яка ще триває.
Як повідомляв УНН, у травні 2015
року Святошинський райсуд почав розгляд по суті справи проти п’яти ексберкутівців: Павла Аброськіна, Сергія
Зінченка, Олександра Маринченка,
Сергія Тамтури й Олега Янішевського.
Їх обвинувачують у розстрілі активістів
Майдану на вулиці Інститутській у Києві
в лютому 2014 року.

Справа розстрілів на Майдані: п'ятьом ексберкутівцям продовжили арешт

Святошинський районний суд Києва
продовжив ще на 60 діб запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для
п'ятьох екс-бійців спецпідрозділу МВС
"Беркут", які обвинувачуються у розстрілах активістів Євромайдану у лютому
2014 року. Відповідну ухвалу сьогодні
оголосив головуючий суду присяжних
суддя Сергій Дячук, передає кореспондент УНН.
"Суд присяжних вважає за необхідне
продовжити щодо всіх обраний раніше
запобіжний захід у вигляді взяття під
варту на максимальний строк. У цій частині повністю задовольнити клопотання
прокуратури та повністю відмовити у задоволенні клопотання сторони захисту
в обранні більш м'якого запобіжного заходу… Продовжити строк тримання під
вартою на строк 60 діб, тобто до 6 квітня
2018 року включно. Ухвала оскарженню
не підлягає… Оголошується перерва у
судовому засіданні до 11:30 13 лютого

Українська книга ввійшла в список найкращих книг Європи

Книга "Тореадори з Васюківки" Всеволода Нестайка опинилась на одному
щаблі з найкращими книжками Європи.
Про це повідомляють представники
навчальної програми Європейської комісії eTwinning, за сприяння якої склали
літературний рейтинг.
Європейські вчителі вирішували, які
дитячі книги є найкращими в кожній країні Європи. Відомо, що в складі журі були
педагоги з Болгарії, Польщі, Португалії,
Іспанії, Чехії, Греції та Литви. Результати
оцінювання стали базою для створення
мапи Європи з найкращою дитячою лі-

тературою.
У Великій Британії найкращою книжкою для малечі визнали всім відомого
"Гаррі Поттер та філософський камінь",
у Бельгії – "Пригоди Тінтіна". Із відомих
казок до списку потрапили також французький "Маленький принц", шведська
"Пеппі Довга Панчоха" та італійська казка "Піноккіо". В Україні найкращою дитячою книгою визнали "Тореадори з Васюківки" Всеволода Нестайка.

За матеріалами інтернет видань

Народний часопис
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Снятинська

Учнівські проекти
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«ПОСАДИ ДЕРЕВО – ЗБЕРЕЖИ ПЛАНЕТУ»
У наступній номінації «Декоративний
виріб» місця розподілились наступним
чином: І місце здобув
вихованець Снятинського центру дитячо-юнацької творчості
Тарас Камінський, ІІ
місце посіли вихованці Потічківського НВК
Вікторія Остафійчук
та Микола Луців, а
почесне ІІІ місце дісталось учниці НВК
«Снятинська
ЗОШліцей» Діані Огорук.
Всі призери та переможці були нагороджені грамотами та грошовими преміями у
сумі 1000, 700 та 500 грн. відповідно за І, ІІ
та ІІІ місця. Також цьогоріч, окрім переможців та призерів, було нагороджено ще сім
учасників конкурсу заохочувальними гро-

Минулого тижня на базі НВК «Снятинська ЗОШ-ліцей» відбулось підбиття під-сумків конкурсу «Податки і бізнес очима діатей», який розпочався у листопаді минулого
вроку. На конкурс було представлено більше
-сімдесяти робіт учнів шкіл
-району.
За-ступник
наіч а л ь н и к а
-Снятинського
-в і д д і л е н н я
Коломийської ОДПІ ГУ
ДФС в Івано-Франківській
хобласті Ми-рослав Остаофійчук, голо-ва ГО «Малий
,бізнес Покутітя» Дмитро
иЛ а з а р е н к о
ата заступник
-начальника управління освіти Снятинської шовими преміями по 200 грн.
Також грошову допомогу було вирішено
РДА Віра Гнатюк привітали присутніх лідерів учнівського самоврядування та підбили надати дітям-сиротам з Хлібичина та хворопідсумки конкурсу «Податки і бізнес очима му хлопчику на лікування із Заболотова.
А далі лідери учнівського самоврядудітей» у трьох номінаціях «Літературний
тдоробок», «Художній малюнок» та «Декора- вання представляли на розсуд почесного
журі та учасників конкурсу «Посади деретивний виріб».
Отже, у номінації «Літературний доро- во – збережи планету» свої проекти. Кожен
ибок» перемогу здобули учні Рудниківської учасник намагався якомога краще розкрити
-ЗОШ Олександра Порох та Ігор Шендрук. суть проблеми, розказати про подальші дії
Друге місце здобула учениця Снятинської задля досягнення своєї мети. Кожен проект
іЗОШ №2 Соломія Гончарик, почесне третє був досить цікавим, оригінальним та потріб-місце дісталось учениці НВК «Снятинська ним. На завершення усіх доповідей прези-ЗОШ-ліцей» Вероніці Скуповській.
дент учнівського самоврядування СнятинУ номінації «Художній малюнок» пере- щини Юлія Волощук подякувала учасникам
могу здобула учениця Хутір-Будилівської за участь у конкурсі та побажала перемоги
ЗОШ Каріна Оробець, другою стала учени- найдостойнішому.
О. Слободян
ця Снятинської ЗОШ №2 Юлія Погорецька,
відео дивіться на YouTube
а третє місце здобув колектив учнів 3 класу
-Попельниківської ЗОШ.
каналі «Снятинська вежа»
у
ПЕРЕМОГ ЗАБАГАТО НЕ БУВАЄ
,
ь
– Василю Семеновичу, розкажіть
Жіноча волейбольна команда Снятина продовжує переможну ходу. У друго- про очолювану вами організацію.
уму турі відкритого чемпіонату Коло– Федерація волейболу Снятинщини
,мийського району наші дівчата у Кутах створена у 2012 році. Я очолюю федерацію
-без надзусиль перемогли суперниць з з моменту створення. Ми є громадська ор-Молодятина та Джуркова. Своїми вра- ганізація. Існуємо за кошти меценатів, частженнями від гри снятинських волейболіс- ково з фінансуванням допомагає районна
5ток, кореспонденту «Снятинської вежі» рада. Другий рік поспіль проводимо відкри-поділився голова федерації волейболу тий чемпіонат Снятинщини серед чоловіків.
-Снятинщини Василь Левко:
Сімнадцять команд-учасниць ведуть безя
– Дівчата молодці, грають з бажанням компромісні волейбольні баталії у спортив,перемагати, і це у них непогано виходить. них залах Снятина, Заболотова, Джурова,
.Під орудою досвідченого наставника Івана Стецеви.
вДзендзі їм торік не було рівних у відкритоВарто відмітити, що ВК «Залуччя» є своіму чемпіонаті Коломийщини. Надіємся, що єрідною спортивною візитівкою Снятинщицьогоріч вдасться утримати високо підняту ни, флагманом обласного волейболу. Також
планку. Наші волейболістки вже мають до- маємо ветеранську команду, яка три роки
свід виступів і на всеукраїнських змаганнях. поспіль здобуває призові місця в обласноиНадіємся і на молоде поповнення. Іван Юрі- му чемпіонаті з волейболу серед ветеранів
йович активно залучає молодь до волейбо- (40+).
Минулого року відбувся сьомий між-лу. Чимало дівчат, яким по 11-12 років є донародний волейбольний турнір «Кубок Заосить перспективними.
Відрадно, що люди хочуть грати у волей- луччя», який організовує голова спортивно,
хбол. Їх треба підтримувати. Трапляються й го товариства «Колос» Михайло Чиборак.
-такі випадки, коли команда має бажання Представницькі змагання відвідав голова
априїхати до нас на гру, але не має коштів. обласної ради Олександр Сич та його пер-Тоді я з власної кишені компенсую гостям ший заступник, наш земляк Василь Гладій.
-витрати на дорогу. Адже спорт – це здоров'я Вважаю, що волейбол на Снятинщині має
-нації. Ми маємо відволікати підростаюче майбутнє, вірю, що наші волейболісти пропокоління від планшетів і комп'ютерів. При- довжуватимуть гідно представляти рідний
кро, що основний тягар лягає на нас під- край на обласній та всеукраїнській арені.
ьприємців, меценатів, активістів, а державна
Спілкувався Сергій ГРУДОВИЙ
підтримка наразі слабенька.
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Новини області
На Прикарпатті презентували книгу про
жертв нацистів та більшовиків

В Івано-Франківській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. І.
Франка відбулася презентація книги
"Нереабілітована пам’ять". У ній на
основі архівних матеріалів досліджено
трагічні сторінки історії Прикарпаття
40-50-х років ХХ століття на прикладі
історій людей, які потрапили в жорна
нацистського та більшовицького тоталітарних режимів.
"Вивчення і відкриття героїчного
чину вояків УПА та діячів ОУН – це повага до нашої держави і нації, і в першу чергу – повага до самих себе. Частина оповідей розкриває важкі долі
людей, яких закрутив вир війни і кинув
в урвище біди. Ряд цих людей стали
жертвами військового часу, а деякі морально надломилися і перетворилися
в злочинців", - відзначив відповідальний редактор книги, депутат обласної
ради Сергій Адамович.
Науковець також відзначив, що
книга писалася як науково-популярна,
щоб якнайбільше людей могли її прочитати. Для цього історики опрацювали близько тисячі кримінальних справ
Галузевого державного архіву Управління Служби безпеки України в ІваноФранківській області, які донедавна
були недоступні і невідомі широкому
загалу.
Присутній на презентації голова
обласної ради Олександр Сич від-

значив,
що
основною перевагою книги
є те, що вона
заповнює прогалини між академічним викладом історії
та шкільними
підручниками.
"Наукові
дослідження важко читати пересічній
людині, одночасно сторінки шкільних
підручників є надзвичайно схематичні і спрощені: загальна теоретична
інформація про боротьбу ОУН-УПА,
про структуру, про підрозділи, про
головних керівників. Але насправді
людські історії цієї боротьби важко
зрозуміти, не читаючи конкретних матеріалів. Ми всі розуміємо, який був
аморальний режим перших і других
совітів на нашій землі. Але коли читаєш про душогубців, вбивць, грабіжників, які прийшли до нас зі сходу як
визволителі, ще більше розумієш суть
цього режиму. Це надзвичайно важливо", - наголосив Олександр Сич.
Керівник депутатського корпусу також додав, що книгу "Нереабілітована
пам’ять" розповсюдять у бібліотеках і
школах області.
Інформує Івано-Франківська
обласна рада

В Івано-Франківській області запрацювала
Дорожня патрульна поліція

Щойно на патрулювання вийшли
перші два наряди дорожньої поліції,
інформує кореспондент Фіртки.
"Це особливий вечір. Для вас це
відповідальна місія, адже ви виїжджаєте за межі міста. Бажаю вам вдалої
зміни", - звернувся до патрульних т. в.
о. заступника начальника Головного
управління Національної поліції в Івано-Франківській області Олег Йосипів.
Патрульна поліція Івано-Франківської області відтепер патрулюватиме
частину дороги державного значення
Н10 від Івано-Франківська до Снятина
— автомобільний шлях національного
значення.
Автошлях проходить територією
Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.
Два екіпажі цілодобово стежити-

муть за дотриманням водіями правил
дорожнього руху на під'їздах до ІваноФранківська й Тисмениці, а також - на
маршруті Марківці-Отинія-КоломияЗаболотів-Снятин.
Відтак, крім доріг обласного центру, під контролем патрульних будуть
траси й у трьох районах області: Тисменицькому, Коломийському та Снятинському.
Разом зі збільшенням штату патрульної поліції Івано-Франківської
області збільшуватиметься й площа
патрулювання.
В обласній патрульній поліції переконують, що це – не повернення
дебелих «сержантів Петренків», які
влаштовуватимуть «засідки у кущах»,
а зовсім інший підхід до роботи.

На Франківщині пасажирський бус злетів у кювет

7 лютого на Івано-Франківщині трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі пасажирського буса. Про
це повідомили очевидці в спільноті
AutoLife IF , пише Фіртка.

"Аварія трапилась на дорозі до
містан Надвірна, за селом Тисмениччани. Пасажирський бус «Мерседес
Спрінтер» злетів з дороги", - йдеться
у повідомленні.

На Прикарпатті 20-річна дівчина попрощалась з життям

5 лютого у Долинському районі в
с. Старий Мізунь зафіксовано випадок самогубства. Про це повідомляють в Управлінні з питань цивільного

захисту ІФ ОДА. Близько 02.00 год в
приміщенні літньої кухні виявлено тіло
20-річної прикарпатки.

Звернулись до Києва: франківські комунальники
шукають новий механізм для годинника на Ратуші

Як повідомлялось раніше, в ІваноФранківську на міській Ратуші зупинився годинник. Годинник вийшов з ладу
близько двох тижнів тому. За словами

керівника КП «Івано-Франківськміськсвітло» Віктора Синишина, проблема
виникла у самому механізмі.

Мережа аптек у Франківську потерпає від «коктейлів
Молотова». За палія обіцяють 50 тисяч

Починаючи з грудня в Івано-Франківську підпалили вже п'ять аптек мережі "Здорова родина". Першу — на
вул. Коновальця, другою горіла аптека
на вул. Короля Данила, третьою — на
вул. Федьковича. Четвертий випадок

підпалу трапився на вул. Хоткевича.У
ніч з неділі на понеділок, о 00.55 годині
по вулиці Г. Хоткевича трапилася пожежа п'ятої аптеки. Чи був це підпал
– встановить слідство.

Зарплати без судочинства: в Апеляційному
суді нарікають на кадрову кризу

В Апеляційному суді Івано-Франківської області відбулась пресконференція голови суду Богдана
Гриновецького.Говорили про «Стан
здійснення правосуддя місцевими судами області у 2017 році». Минулого

року на розгляді в Апеляційному суді
Івано-Франківської області перебувало 8554 судових справ та матеріалів,
з них судом закінчено провадження у
8230 справах усіх категорій.

МОЗ підтвердило, що 25-річна жінка у
Франківську померла від кору

В
Івано-Франківську
померла
25-річна жінка через ускладнення від
кору. Цю інформацію під час брифінгу
підтвердив директор Центру громад-

ського здоров'я МОЗ України Володимир Курпіта.
За матеріалами агенції
новин «Фіртка»

Народний часопис

Снятинська
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Шановні стоматологи!

Щиро вітаємо вас з професійним
святом! Ми високо цінимо ваш внесок у здоров'я людей. Тож хочеться
побажати вам великого професіоналізму. Нехай ваша праця приносить
людям радість, а вам задоволення!
Бажаємо миру, добра, благополуччя, радості, успіхів. Здоров’я вам і
вашим близьким! Нехай вам свята
Аполлонія
дасть своє заступництво!
Виконком
Снятинської
міської ради

Виконавчий апарат міської
ради, депутатський корпус, члени
громадської ради, працівники адмінапарату, редакційна колегія журналу «Снятин» та редакція газети
«Снятинська вежа» щиро вітають
міського голову Анатолія Шумка з
днем народження
Нехай Ваша доля буде багатою
на міцне здоров’я і людське щастя.
Хай Вас завжди підтримують рідні
люди, у Вашому домі панують мир і
добро, мудрість та виваженість. Нехай щедра доля буде прихильною до
Вас, даруючи радість життя та незрадливу вдачу! Нових Вам успіхів,
твердості і віри,
невичерпної
енергії, справжньої товариської підтримки,
творчої наснаги
на многії літа!

6 лютого своє 35-ліття зустріла
Іванна Миколаївна МАРУСЯК
Хочемо побажати всіх земних
благ,
якими
Всевишній
може нагородити
жінку:
здоров’я
та
краси, щастя
і радості, взаємної любові і
відданої дружби, людського
тепла і внутрішньої гармонії, невичерпного терпіння і жіночої мудрості, неймовірних відчуттів
душевного польоту і найпрекрасніших фантазій, творчого натхнення
та божого благословення у всіх починаннях!
З повагою редакційна колегія
журналу «Снятин»: А.Шумко,
О.Слободян, В.Карий, Р.Кірєєва,
Т.Вовк,
А.Королько,
М.Марусяк,
І.Оробець та
М.Попадюк

СКАРБИ
МАЛЕНЬКОГО МІСТА

Борисові Гуцуляку
Премся у дороги дальні,
Шукаєм скарбів гору,
Чекаєм їх десь в астральнім,
А, вони, бач, – ось поруч.
Ласкою купані в Пруті,
Із мажорної гами,
Серцем його перекуті
Для поезії й драми.
Все це дароване Богом,
Жаль, їх світ весь не чує.
Славлю із криці я слово,
Що в металі банкує.
Мирослав ПОПАДЮК
с-ще Заболотів

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

ВІН БУВ ТАКИЙ ОДИН

Борисові Гуцуляку
Сам бог Гефест послав його у Снятин,
У душу влив любов і силу до вогню.
У творчості розкутий і крилатий
Та в серці грів надію чарівну.
Він грів метал до зблиску світла сонця
І мудрістю душі кував мистецьку річ.
Вранішній промінь заглядав в віконце
І тішивсь, що дала ковальська піч.
Йому скорилась і латунь, і бронза,
Залізо гнув до глибини понять.
Поезія і музика! Не проза!
Він для життя виковував розп’ять.
У прагненнях творця – твердий, як криця.
Він знав, що хоче, й знав, як це зробить.
Залізо ще лиш у вогні іскриться,
А у душі цей образ вже зорить.
В огні астралу грів модерн-шедеври,
Беріг, леліяв, як своїх дітей.
Не продавав за долари чи єври,
Бо славу ніс із зоряних грудей.
В житті привітний, товариський, щирий,
Такий у дружбі народивсь з вогню.
Та в кузні він горів в залізнім вирі
І долю гартував для вічності свою.
Світ вклониться його вогненній долі
Він пам’ятник заклав в «забавках» на віки.
І Снятин вдячний його вмінню й волі…
В пошані славу зносять земляки.
Іван АНДРУШКО
с. Джурів
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Результативний
«Кулачин»
Минулих вихідних у матчах районних змагань з футзалу зафіксовано
декілька несподіваних результатів.
Зокрема, у І лізі один з фаворитів змагань Будилівська «Ліга» сенсаційно
поступився Снятинському «Колелдж
ПДАТУ» - 1:3. У свою чергу, лідер друголігових турнірних перегонів МФК
«Стецева» зазнав поразки від ганьківських футзалістів. Натомість найрезультативнішою командою XIV та
XV турів у ІІ лізі був МФК «Кулачин».
Впевнена перемога у снятинському
дербі та виграш у МФК «Потічок», робить МФК «Кулачин» чи не головним
конкурентом команди з Стецеви у боротьбі за перше місце.
Тимофій ЛЕВЧЕНКО

Засновник
Снятинська міська рада

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

***

Ранок, вокзал, чоловік з виваленим
язиком на підборідді підбігає на автобусний вокзал на зупинку… Не бачить
свого автобуса, питає в людей, ті ніц
не знають, дядько швидко біжить до
диспетчера. Захекано питає: – Повічте
ми, а де автобус на Ужгород? – Уже
пушов, – відповідає диспетчерка. – Но
фрас би го взяв! А куди?!

***

Внучка допомагає бабці ліпити вареники з вишнями та й питає: – Бабусю, а кров смачна? – Ох, дитино, та
звідки ж я знаю, я її не пробувала! – А
тато сказав, що ти йому всю кров випила! – Твій тато без мозгів! – Ну так
мозги ти йому ще минулого літа з’їла!

СКУЛЬПТОР

Пам’яті Бориса Гуцуляка
Його скульптури – світу дивина,
Дивлюсь на них і бачу Україну,
Бачу тебе, Борисе, навіть в снах
Ти – геній, митець, легенда-людина.
Диво-мистецтво сенс його життя,
Покликання таємне до арт-світу,
Його молитва й щирі почуття,
Його роботи – милі його діти.
Який то дивний неповторний світ:
«Дорога на Голгофу»,
«Сам прикутий у кайданах»,
«Через терни до зірок» і
«Спалах жінки» - це
Величні твори, Богом дані,
твори дивних літ.
Стояв серед скульптур осяйних
Немов апостол правди і науки
Талановитих творів чарівник,
Творив він з охоти – не з принуки.
Цей дивний світ для нас він залишив,
Великі скарби маленького міста,
В безсмертних творах людської душі,
В душі Геракла Снятина вогнистій.
Через поезію металу і книжки
Сприймав по-своєму життя й свободу,
Нехай, як Прут, пливуть у даль роки,
Він залишивсь у пам’яті народу.
Бо тут жила його свята любов
І шлях його тернистий до астралу,
Його безсмертну душу під свій покров
Навіки Божа Матінка забрала.
Це він нам заповів планету див,
Був в Снятині господарем металу,
Але йому ще й до тепер (о, диво з див!)
Ні бронзи, ані мармуру
на пам’ятник не стало.
Справжнім митцям хіба
меморіал зведуть?!
Для них найкращий
пам’ятник – це пам’ять.
Як виряджають їх в останню путь,
Їм аплодують… Браво, Борис, браво!
Огонь твоєї кузні моє серце палить.
Степан ГРИГОРЧУК
с. Джурів

***

Приїхав один закарпатець з Мадяр
і привіз пральну машинку. Випробував її та й пішов до кума хвастатись:
– Знаєте, куме, яка у ня стіралка ?
Сама миє, полоще, потом сама усьо
уджимає. – Та юй, куме, а у мене сама
сипле воду, порошок, сама кладе цуря,
миє, полоще і сушит! – Імпортна? – Ко,
Марічка? Нє, наша.

***

Супермаркет. Дуже велика черга.
Нарешті до каси добрався чоловік із
лотком яєць… Касирка питає: – Прошу
пана, у Вас тільки яйця? Хлоп червоніє, зеленіє, черга вся падає зі сміху…
До чоловіка доходить, що відступати нікуди, і він, зібравши всю волю в
кулак, відповідає: – Ні, прошу пані, у
мене ще й душа є!

***

Літня жінка заходить в аптеку: –
Доцю! А дай мені мої пігулки від головного болю. Ось ці – біла пачка з
синьою смужкою. – Та ви що! Це ж
протизаплідні таблетки! – стурбовано
вигукує провізорка. – Та я знаю, доцю!
Я вранці внучці в чай кладу і цілий
день голова не болить.
Леся Яворська

Урядова програма «Доступні ліки»
продовжує діяти у 2018 році
1 квітня 2017 року стартувала Урядова програма «Доступні ліки». Її мета
– забезпечити кожного громадянина
України необхідними лікарськими засобами, які покращать якість їхнього життя
і запобіжать виникненню ускладнень та
передчасної смертності.
Дія програми продовжується й надалі. 5 лютого 2018 року Міністерство
охорони здоров’я затвердило новий реєстр препаратів, які пацієнти з серцевосудинними захворюваннями, діабетом
ІІ типу та бронхіальною астмою можуть
отримати безоплатно або з незначною
доплатою.
До оновленого реєстру ліків увійшло
239 препаратів від 48 виробників, з яких
18 виробників українських і 30
– іноземних. Нагадаємо, раніше у програмі брали участь
198 препаратів. В новому
переліку міститься 47 препаратів, що на 100% відшкодовуватимуться за державний
кошт. Реєстр доповнений двома діючими речовинами для
лікування серцево-судинних
захворювань та діабету ІІ типу
— Лозартан (11 препаратів) та
Глібенкламід (3 препарати).
В другому півріччі Міністер-
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ством охорони здоров’я планується забезпечити хворих ще по три нових нозологіях: лікування виразки і хронічних
гастроентерологічних патологій, депресивних станів, анемії вагітних у першому триместрі.
Зростає кількість аптек, що приєднуються до програми. Станом на середину
лютого на Снятинщині таких налічується одинадцять, які розміщені в різних
населених пунктах району, а отже забезпечена рівноправна доступність та
зручність для всіх жителів району.

Як стати учасником програми?
1. Зверніться до лікаря ЗПСМ (сімейного лікаря) чи лікаря-терапевта
дільничного, робочим місцем яких є амбулаторії загальної практики/сімейної
медицини та отримайте правильно виписаний рецепт, який є дійсним протягом місяця.
2. Завітайте до аптеки з позначкою
«Доступні ліки» (див. таблицю) та покажіть рецепт. Отримайте ліки безкоштовно або з частковою доплатою.
Андрій ФЕДУСІВ,
заступник головного лікаря
Снятинського районного
Центру ПМСД з медичного
обслуговування населення

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

