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Дорогі
односельчани!
Сьогодні презентуємо для Вас наш місцевий часопис «Моє село — Угорники» у новому вигляді — журналі, який тримаєте у своїх руках. З огляду на
потребу та виклики сучасності ми стараємось, щоб інформувати Вас про всі
події нашого рідного села, напрацювання, перспективи, застереження, оголошення та інше, щоб кожен мешканець скористав з поданої інформації.
Нове видання — журнал «Моє Село — Угорники» поділений на сім розділів
діяльності громади, за кожну ланку якої відповідають відповідні люди, щоб
громада розвивалася вповні. Рівночасно дане видання є для нас своєрідним літописом, адже кожна підшивка журналу зберігатиметься в сільській
бібліотеці і через десятки років буде передана нашим наступним поколінням, які, читаючи наш журнал, будуть писати історію громади, яку ми з Вами
творимо. На сьогоднішній день ми намагаємося вирішити найактуальніші
проблеми нашого щоденного життя, які конче потрібні для нас. Це розширення земель сільської ради — новий генплан, який вирішить питання нового цвинтаря, нових забудов та інше…; будівництво дитячого садочку; нове
приміщення для відділення сімейної медицини, будівництво каналізаційної
системи та багато іншого, що стараємось втілювати в життя, не зважаючи
на труднощі, які долаємо спільно. Так, спільно, бо кожний з Вас є частинкою
діяльності і розвитку громади. Радію і передаю цю радість Вам з нагоди
презентації нового видання. Нехай Ваш кожний крок в життя буде для Власного добробуту і рівночасно для розвитку нашої громади.
З повагою сільський голова Любов Атаманчук

Сільський голова, депутатський корпус та
громада с. Угорники складає щирі слова подяки
п. Роману Онуфріїву за вагому підтримку
у видавництві місцевого часопису
«Моє село — Угорники»
Редакційна колегія:
Любов Атаманчук
Марія Петрунів
Любов Юрків
Галина Мартиненко
Роман Онуфріїв (за згодою)
о.Юрій Трухан (за згодою)
Оксана Довган
Марія Тарновецька
Юлія Яловенко
Контакти:
с. Угорники, вул. Просвіти, 4
тел. 55 42 43
e-mail: ygornukupress@ukr.net

Моє село — Угорники

Місцевий часопис громади с. Угорники
Івано-Франківської міськради
Журнал виходить один раз у квартал
(на підставі рішення виконкому сільської ради
№ 24 від від 22 травня 2012 року

Верстка і друк

Наклад 1000 прим. Зам. № 4375.
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розбудова нашого села —

новий проект генплану
газопостачання, електропостачання,
телефонізація, радіофікація)
— Охорона навколишнього середо
вища
— Інженерно-технічні заходи
— Першочергові заходи
— Баланс території

***

І

вано-Франківською філією Українського державного науководослідного інституту проектування
міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю. М. Білоконя
розроблено проект генерального плану
села Угорники Івано-Франківської міської ради (далі-генплан). Мета розробки
проекту генплану: визначення принципових напрямків функціонального зонування, розвитку планувальної структури
і важливих інженерних проблем із врахуванням вимог охорони навколишнього середовища. Генпланом визначений
містобудівний розвиток села у віддаленій перспективі.
Замовником проекту генплану є
Угорницька сільська рада. Підставою
для розроблення проекту генплану є
рішення Угорницької сільської ради від
22.11.2007 р. «Про розробку генерального плану села Угорники».
Склад та зміст проекту генплану
(основні положення):

— Природні умови та інженернобудівельна характеристика
— Загальні відомості про населений пункт та його розвиток
— Аналіз раніше розробленої містобудівної документації
— Населення і житловий фонд
— Установи і заклади культурнопобутового обслуговування і система
розселення
— Містобудівна оцінка і територіальний розвиток населеного пункту
— Архітектурно-планувальна організація території села
— Пам’ятки архітектури, археології,
історії, культури, пам’ятні місця
— Промислово-виробничі,
комунальні та інші території
— Транспорт
— Капітальне будівництво та інші
галузі
— Інженерне обладнання (водопостачання, каналізація, теплопостачання,

З проектом генплану можна ознайомитися за адресою: с. Угорники,
вул. Просвіти, 4 (приміщення Угорниць
кої сільської ради), тел. 787033.
Відповідальна особа за організацію
розгляду пропозицій громадськості —
Угорницький сільський голова Атаманчук Любов Зіновіївна (с. Угорники,
вул. Просвіти, 4, тел. 787033).
Пропозиції до проекту генплану можуть подаватися в Угорницьку сільську
раду (с. Угорники, вул. Просвіти, 4, тел.
787033) особами, визначеними частиною сьомою Порядку проведення громадських слухань щодо врахування
громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011р. № 555.
Відповідно до частини шостої статті 21
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» пропозиції громадськості мають бути обґрунтовані
в межах відповідних законодавчих та
нормативно-правових актів, будівельних норм, державних стандартів і правил. Подані пропозиції розглядаються
у місячний строк.
Громадські слухання з обговорення
проекту генплану відбулися 06 квітня
2012 р. о 15.00 год. в приміщенні народного дому с.Угорники за адресою:
вул. Повстанців, 100.

історія — це не минуле, а наше майбутнє
Дорогі односельці, у приміщенні сільської ради передбачено створення музею села. розпочато збір
матеріалів для музею. Звертаємося з проханням до вас долучитись до цього проекту. У кого збереглися
старовинні речі (сільський реманент, предмети побуту, одяг, вишиванки, фото та інше), просимо
приносити у сільську раду
або звертатись за телефоном 55-42-43.
Наперед вдячні за Вашу небайдужість.

Оргкомітет
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офіційні документи
Угорницька сільська рада Івано-Франківська
міськрада Івано-Франківська область
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 27 травня 2008 року N 34
Про порядок встановлення огорожі
власниками земельних ділянок на
території сільської ради.
Встановлення суцільних високих
огорож власниками земельних ділянок
спричинило до числених скарг мешканців суміжних будинковолодінь щодо
обмеження їх інтересів. З метою приведення до належного вигляду приса-

Угорницька сільська рада стала
переможцем обласного конкурсу на
кращий колективний договір за 2011
рік. Вітаємо сільського голову п. Любов Атаманчук та профорганізатора п. Світлану Семанів

дибних ділянок зі сторони вулиць, дотримання норм інсоляції, запобігання
затінення сусідніх земельних ділянок,
виконавчий комітет сільської ради
вирішив:
Огорожу земельних ділянок зі сторони вулиць власникам будинковолодінь дозволяється встановлювати не
більше 1,7 м від рівня землі.
1.1. На межі будинковолодінь огорожу встановлювати висотою не більше 1,7 м. від рівня землі з її прозорістю
не менше 50%.

За встановлення огорожі, що не
відповідає п.1, власників будинковолодінь притягати до адміністративної відповідальності з подальшим приведенням огорожі до норм.
При будівництві, реконструкції або
заміні на нову огорожу роботи проводити за погодженням виконкому сільської ради.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на інженера-земле
впорядника Бойчук Л.І.

УГОРНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Івано-Франківська міськрада
Івано-Франківська область
Шосте демократичне скликання Десята сесія

Середина герба жовтого кольору із
золотою та синьою облямівкою. Наявність на гербі синьо жовтих кольорів,
як кольорів державного прапора України, символізують Українську державу.
У верхній частині Герба вказано назву села, у нижній частині датування
першої згадки про село. Зображення
гір символізує назву поселення.
Золотистий колір символізує сонце
та золотисті жита. В центрі Герба зображено Юрія Переможця на білому
коні із списом, який уражає дракона,
що є символом борців за віру і народ,
боронить красу і правду, заступається
за покривджених, виступає проти всього нечесного, грішного та шкідливого.
Спис, нахилений вниз до центру, символізує мирний жест наших предків. Білий колір на гербі символізує чистоту
і благородність.
Порядок використання герба
села Угорники.
Зображення герба села Угорники
застосовується:
• на фасаді будинку сільської ради;
• у залі засідань сільської ради;
• у службовому кабінеті сільського
голови;
• на бланках (для використання на
грамотах, вітальних листівках, іншій
церемоніальній, неофіційній кореспонденції);
• у місцевому часописі «Моє село
Угорники».
Зображення герба села Угорники може використовуватися:
• як елемент святкового оформлення населеного пункту;
• на почесних грамотах, вітальних
листівках, пам’ятних адресах, важливих документах;
• під час проведення релігійних,
господарських, політичних, культурних,
спортивних та інших заходів;
Не дозволяється використання герба села Угорники без згоди сільської
ради у випадках, непередбачених цим
Положенням.
Контроль за виконання Положення
покласти на сільського голову Атаманчук Л.З.

РІШЕННЯ
від 24 лютого 2012 року
Про затвердження символіки села
Угорники.
Відповідно до ст.ст. 22,43 Закону
України «Про місцеве самоврядування
в Україні», за погодженням мандатної
комісії з питань депутатської діяльності
етики законності та правопорядку з метою утвердження місцевого самоврядування, сільська рада
вирішила:
1. Затвердити символіку (герб)
села Угорники (опис згідно додатку).
2. Затвердити Положення «Про зміст,
опис та порядок використання символіки села Угорники (згідно додатку).
В місцевому часописі «Моє село
Угорники» опублікувати рішення, графічне зображення Герба, Положення
про зміст, опис та порядок використання символіки сільської ради.
Вважати, що Герб селаУгорники є
символом територіальної громади і до
його зображення слід ставитись з пошаною.
Любов Атаманчук

Додаток до сесії сільської ради
від 24 лютого 2012 року
ПОЛОЖЕННЯ
про зміст, опис та порядок
використання символіки села
Угорники
1. Зміст символіки.
Герб є офіційною символікою села
Угорники.
Власником герба села Угорники є
Угорницька сільська рада. Еталон зображення, оригінал герба та дане Положення зберігаються в виконавчому
комітеті Угорницької сільської ради.
2. Опис символіки.
Герб села Угорники являє собою
щит синього та жовтого кольорів, на
якому розміщено зображення Юрія Переможця на білому коні.

Любов Атаманчук

Секретар сільської ради
Романна Гудима
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Актуальні проблеми сьогодення
необхідно задати самому собі. Чому так? Що я зробив, чи зробила для того, щоб не виникали такі ситуації? Де вночі бувають мої діти, і як себе поводять? Звичайно, можна.
В першу чергу треба починати з самого себе та своїх
рідних. Застерігати від необдуманих вчинків нашу молодь.
Самим не викидати сміття де попало і звертати увагу несвідомим нашим односельцям, які не задумуючись, засмічують
наше село.
Звертаємося до всіх односельчан і дорослих, і малих:
любіть своє село, дбайте про чистоту і охайність наших Угорник. Чисте, охайне село завжди виглядає святково. А це наше лице, наш з вами спільний дім,
наш рівень культури та свідомості.

П

риємно пройтись селом у Великодні свята, коли вулиці
прибрані, кожен господар впорядкував своє подвір’я та
прилеглу територію, а спільними зусиллями учнів школи, виконавчого комітету, сільської ради прибрано сквери, ліквідовано стихійні сміттєзвалища та приведено у належний санітарний стан інші громадські місця. Усе навколо гарно та чисто. Тоді і на душі тепліше і очам приємно. І звичайно хочеться, щоб свята не закінчувались. Але настають будні, і знову
на вулицях села, зупинках, біля пам’ятника С. Ленкавському
появляються купи сміття, особливо вранці після активного нічного відпочинку наших односельців. Прикро дивитися на розкидані спорожнілі пляшки, одноразові склянки, лушпиння соняшника, пачки від сигарет і часто, на превеликий жаль, хліб
та інші неспожиті продукти харчування. Усі спокійно проходимо поруч, нічого не бачачи та не чуючи. А, можливо, питання

М

Проект виконано повністю

инулого року обласна рада оголосила конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування. Сільська рада прийняла
участь у конкурсі та стала її переможцем.
Відповідно було виготовлено проектнокошторисну документацію на зовнішнє
освітлення навколо сільського стадіону
та освітлення вул. Тополиної №№ 22-26.
Вартість реалізації проекту 65 550.0
грн. Фінансування з обласного бюдже-

Шановні односельці!
Просимо прибирати прилеглі до ваших обійсть території,
викошувати траву, впорядковувати живоплоти.

Так не слід себе поводити

ту 49.239.0 грн., місцевого бюджету
11 811.0 грн., з боку організації партнера (ТзОВ «Місто-НВ» 4 500.0 грн. За ці
кошти побудовано нову лінію (встановлено 8 опор) по вул. О.Рошкевич, а також замінено старі лампи вуличного
освітлення на нові енергозберігаючі по
вул. Тополиній.
Отож, завдяки участі та перемозі
у конкурсі у селі освітлено важливу ділянку дороги, біля Угорницької школи
та сільського стадіону.
Нагадуємо! Побутове сміття з домогосподарств, в обсязі до
чотирьох мішків, вивозиться за раніше затвердженим графіком
(третьої, четвертої суботи місяця). Хто проводить ремонтні роботи і має потребу у вивозі будівельних відходів, звертайтеся
до сільської ради для замовлення додаткової машини.
Попереджаємо! На території села немає місць, передбачених для сміттєзвалищ. Тому несанкціонований вивіз сміття (у канави, біля озера, на «Синяві», у відпрацьований
кар»єр біля Підлужжя та ін.) буде каратися відповідно до
чинного законодавства. Дане питання перебуває на особливому контролі в екологічній інспекції міста та природоохоронній прокуратурі.
Не будьте байдужі!
Якщо бачите, що хтось викидає сміття, телефонуйте
у сільську раду за номерами 55-42-43, 78-70-33.
Разом вживаймо заходів до порушників, поважаймо
себе, та не допускаймо забруднення нашого села!
Виконком.
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про нове відділення сімейної медицини

З

доров’я громадян ми завжди ставимо на перше місце. Мешканці села
до цього часу зверталися до лікарів міської поліклініки №3, що в м. ІваноФранківську по вул. Івана Франка, а також до відділення медицини, що в нашому селі по вул. Тополиній. І знову, не маючи власного медичного приміщення, рішенням суду Угорницьке відділення медицини є скасоване, тобто приміщен-

О

ня, яке ми орендували є забране. Сесією депутатів нашого села
прийнято рішення про переобладнання старого приміщення сільської
ради під відділення сімейної медицини. Приблизний
бюджет становить
3000000 гривень.
Сільська рада виграла тендер проекту ООН, і тепер
ми розпочали ро- Проект відділення сімейної медицини в с. Угорники
боти. Також важлива підтримка зі
здоров’я односельчан. Окрім сімейного
сторони п. Романа Онуфріїва та мецелікаря, у даному приміщенні плануютьнатів, які у всілякий спосіб дбають про ся кабінети лікарів різної спеціальності

та обладнати палату для стаціонарного лікування.
Сімейна медицина — комплекс наукових і практичних заходів для організації сімейної лікувальної практики.
Сімейну лікувальну практику необхідно розглядати, як таку, яка забезпечує тривалу опіку за здоров’ям громадянина і всіх членів його сім’ї, незалежно від характеру хвороби, стану органів і систем організму у всі періоди
життя людини.

Освячено наріжний камінь
під будівництво дитячого садочка

дним з пріоритетних питань є дошкільний заклад в нашому селі.
За клопотанням управи села і депутатського корпусу та за сприяння депутата міської ради жителя села Романа
Онуфріїва з державного бюджету виділено кошти на побудову дитячого садочка.

На свято Зіслання Святого Духа,
після урочистої святкової Літургії в парафіяльному храмі св. влкмч. Юрія Переможця, громада, традиційно, вирушила до символічної могили загиблих
героїв, які віддали своє життя за рідне
село та Україну. Священики митр.

прот. Роман Голейко — парох, ієрей
Юрій Трухан — сотрудник, відслуживши поминальну панахиду, освятили наріжний камінь під будівництво дитячого
садочку, який буде будуватися навпроти школи. Дана земельна ділянка дає
можливість побудувати садочок за всіма стандартами та вимогами.
«Прагнемо, щоб наші діти мали
добре дошкільне виховання на засадах національних традицій, добробуту
людей, любові до Бога, Церкви та
Батьківщини нашої України…. Будемо
старатись, щоб вже в цьому році закласти фундамент та розпочати будівельні роботи…» — зазначив Роман
Онуфріїв у привітальному слові, після
освячення наріжного каменя під будівництво дитячого садочку.
В свою чергу сільський голова
п. Любов Атаманчук привітала громаду
села з святом, зазначивши важливість
дошкільного виховання наших дітей і з
радістю наголосила, що це є важливий
соціальний проект для нашого села,
адже ж село повинно мати власний садочок, а не перебувати у інших приміщеннях, не своїх, що є ненормально,

з огляду педагогічної думки. Виховання
дітей потребує стабільності та умов
і це є ціллю для будівництва власного
дошкільного закладу.
п. Богдан Монастирецький.
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«ЖИВА ПАРАФІЯ — МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ
З ЖИВИМ ХРИСТОМ»

Д

орогі у Христі! Господь наш Ісус
Христос перед вознесінням на
небо звернувся до своїх учнів із
закликом: «Ідіть, отже, і зробіть учнями
всі народи, христячи їх в ім’я Отця і Сина
і Святого Духа; навчаючи їх берегти все,
що я вам заповідав. Отож я з вами по
всі дні аж до кінця віку» (Мт. 28, 18–20).
Цей заклик Христа звіщати Добру Новину стосується не лише перших Христових
учнів — апостолів, він зобов’язує Церкву
в усі часи, аж до кінця віків. Українська
Греко-Католицька Церква, здійснюючи
це доручення Божественного Спасителя, п’ять років тому вустами єпископів
Священного Синоду окреслила мету свого служіння як «Святість об’єднаного Божого люду». Святість — це Божий дар,
покликання кожного християнина. «Це ж
саме воля Божа: освячення ваше», — нагадує св. Павло в Посланні
до солунян (1 Сол. 4, 2–3). Місцем,
де найчастіше зароджується, зростає
і дозріває святість християнина, є парафія. Тому Синод Єпископів УГКЦ
2011 року, бажаючи духовного відновлення всієї нашої Церкви, звернув особливу увагу на парафію — основну
частку Божого люду, яка під проводом
єпископа як свого отця і вчителя віри,
змагає до святості. Програма, що її затвердив Священний Синод, називається «Жива парафія — місце зустрічі
з живим Христом». Завданням цієї
душпастирської програми є допомогти
всім вірним нашої Церкви навчитися
«жити на вподобу Богові» (1 Сол. 4, 1),
щоб таким чином зростати у святості
і в єдності в Ісусі Христі. Над основними складовими елементами живої парафії хотів би я застановитися в цьому
Пастирському посланні.
Боже Слово
«Слово Христове нехай у вас перебуває щедро: навчайтесь у всякій мудрості й напоумляйте одні одних», —
настановляє нас св. Павло в Посланні
до колосян (Кол. 3, 16). Через Боже
Слово ми пізнаємо Христа, зустрічаємося з Ним і входимо у живі відносини
з Ним. «Незнання Святого Письма —
це незнання Христа», — казав св. Єронім. Ми хочемо в наших парафіях наслідувати перших християн, щоб Слово Боже стало основою нашого церковного, парафіяльного, родинного,
суспільного і особистого буття. Наполегливо заохочую душпастирів до належної підготовки проповіді на основі
проголошеного Божого Слова, так щоб

це Слово ставало «живим і діяльним»
в житті ваших парафіян, здатним кормити їх, давати їм відповіді на актуальні проблеми сьогодення та надихати їх
на служіння.
Боже Слово має принести видимі
плоди у нашому щоденному житті, бо
лише ті, хто це Слово зберігає, тобто
виконує, назвуться блаженними у Господа (пор. Лк. 11, 28). У наших парафіях не повинно бути жодної родини, яка
б не мала Біблії. Всіх вірних закликаю
до щоденного читання Святого Письма, найкраще — через участь у біблійних гуртках при парафії та через молитовне читання вдома. Ще одною незамінною книжкою для нашого духовного
зростання має стати нещодавно проголошений Катехизм УГКЦ «Христос —
наша Пасха» як підручник віри для всіх
вірних нашої Церкви — дітей, молоді
й дорослих. Митрополит Андрей (Шептицький) називав Катехизм фундаментом християнського життя.
При цій нагоді прагну підкреслити,
що кожен віруючий має обов’язок що-

разу глибше пізнавати правди святої
віри протягом усього свого життя, а духовенство не має права уникати
обов’язку навчати віри своїх вірних не
лише проповіддю, але й катехитичним
служінням. Коли йдеться про катехизацію, то в нашому розумінні — це постійний процес входження в таїнство
Церкви, який стосується не лише дітей,
які готуються до прийняття Святих Таїнств. Постійна і безперервна у віковому сенсі катехизація дітей, молоді, дорослих і старших — необхідна умова
живої парафії. Наостанок підкреслю,
що так само як і Святе Письмо, Катехизм нашої Церкви має бути настільною книгою кожного члена наших
спільнот, оскільки він є дуже цінною
допомогою для правильного розуміння
і читання Божого Слова.
Святі Таїнства і молитва
Боже Слово є основою християнського життя, а його джерелом і водночас вершиною — Пресвята Євхаристія.
Зібрана на Божественній Літургії параПІДГОТУВАННЯ ДО ПЕРШОЇ
СПОВІДІ І УРОЧИСТОГО
СВЯТОГО ПРИЧАСТЯ!
З липня-місяця при нашій парафії починається підготування
до першої сповіді та урочистого
причастя. Заняття будуть відбуватися щодня окрім суботи та неділі протягом місяця липня.
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фіяльна громада єднається зі своїм невидимим Головою — Христом, і з усіма
святими й ангелами, творячи в такий
спосіб таїнственне єднання неба
й землі, дочасності й вічності. Служба
Божа, яку законно поставлений священик служить у єдності та від імені свого
єпископа, є також часом будування
Церкви — Тіла Христового, Головою
якого є сам Господь. Немає ціннішого
моменту в нашому земному житті, як
Служба Божа. Тому свята неділя, день
Господній, має бути в пошані кожного
християнина, а участь у Святій Літургії
повинна вважатися не обов’язком, що
його мусимо виконати з наказу Церкви,
натомість прийняттям дару від самого
нашого Господа, який прагне зустрітися з нами, щоб наповнити нас своєю
благодаттю і любов’ю. «Не можемо
жити без неділі!» — заявляли християни перших століть і радше йшли на мученицьку смерть, ніж погоджувалися
під тиском поган працювати в неділю.
Це гасло мусимо зробити своїм і ми,
християни ХХІ століття, та наполегливо оберігати святість і недоторканність
дня Господнього.
Члени живої парафії беруть живу
участь у Святих Таїнствах, регулярно,
по змозі навіть щодня, збираються на
Богослужіння, щоб прославити Небесного Отця, щоби часто сповідатися
і приймати Святе Причастя. У живій парафії прицерковні організації поєднують свою діяльність з молитвою, черпаючи з неї силу і натхнення. Не менш
важливою є також наша приватна молитва — особиста і родинна, яка слугує продовженням церковної літургійної молитви. Наші парафії, а в них наші
сім’ї мають знову стати школою молитви для всіх вірних.
Служіння ближньому
Ще одним важливим елементом,
який виражає внутрішню природу
Церкви та виявляє, наскільки живою є
та чи інша парафія, — це дияконія, або
служіння любові чи «харитативна діяльність». Це служіння ближньому випливає з нашого закорінення в Христі.
Діяльна любов ближнього є покликанням і завданням кожного без винятку

християнина. Лише віра, чинна любо
в’ю, провадить до спасіння (пор. Гал. 5,
6). Натомість віра без діл — мертва
(пор. Як. 2, 26). «Усе, що ви зробили
одному з моїх братів найменших, ви
мені зробили» (Мт. 25, 40), — каже
Господь Ісус.
Погляньмо навколо себе: скільки
у світі є нещастя і убогості, самотності
і смутку, болю і страждання! Всі ці прикрі явища нашого земного життя — це
для нас запрошення до чинної любові,
яка є виявом живої віри. Господь хоче
відкрити наші очі на нужду світу, щоб
ми навчилися по-справжньому любити
і виявляли нашим ближнім Божу любов — увагою до них, сердечним співчуттям, підтримкою, словом потіхи
і розради, а головно, ділами милосердя. Лише тоді зможемо вважатися живими християнами, а наші парафії стануть місцем, де піклуються про сироту,
заступаються за вдову, допомагають
убогому і розділяють страждання із
хворими. Так об’являтимемо світові
материнське обличчя Церкви та станемо живим знаком присутності Бога серед людей, згідно зі словами св. Августина: «Якщо бачиш любов, бачиш Пресвяту Трійцю».
Провід
Парафія — це спільнота вірних, які
під проводом єпископа з душпастирями здійснюють своє покликання до єднання з Богом-Отцем через Господа Ісуса Христа у Святому Дусі. Господь
Ісус безнастанно діє в наших спільнотах через Святого Духа, посилаючи
Його дари на розбудову і зростання
свого Тіла. Святий Павло навчає про
це так: «І він [Христос] сам настановив
одних апостолами, інших — пророками, ще інших — євангелистами і пастирями, і вчителями, для вдосконалення
святих на діло служби, на будування
Христового тіла, аж поки ми всі не дійдемо до єдности в вірі й до повного
спізнання Божого Сина, до звершености мужа, до міри повного зросту повноти Христа» (Еф. 4, 11–13). Церковний
провід парафіяльної спільноти звершується під проводом єпископа як голови
і отця. А кожна парафія має бути орга-

РОЗПОРЯДОК БОГОСЛУЖІНЬ

у ЦЕРКВІ СВЯТОГО ВЛКМЧ. ЮРІЯ ПЕРЕМОЖЦЯ С. УГОРНИКИ
Кожного дня о 8:00 Свята Божественна Літургія (понеділок — за здоров’я,
субота — заупокійна).

Неділі і свята 9:00 — Утреня.

Щопонеділка о 08:00 в Угорницькій
ЗОШ І-ІІІ ступенів в каплиці св. Миколая: Сповідь, Свята Літургія, катехизаційна наука.

13:00 — Свята Божественна Літургія.

10:00 — Свята Божественна Літургія.
9:00 — Утреня.
10:00 — Свята Божественна Літургія.

сторінка

нізованою спільнотою, в якій під опікою
свого пароха та у співпраці з ним кожен служить іншому тим даром, що
його дістав від Господа.
Отже, церковний провід не є виконанням певного адміністративного уряду, а передусім — служінням Богові та
ближньому. На практиці це означає,
що в живій парафії має бути діяльною
парафіяльна і душпастирська рада.
Окрім цього, в парафії слід мати добре
сформованих і зрілих співпрацівників
священика, які допомагатимуть йому
провадити катехитичні школи, церковні
братства, благодійні заклади, молодіжні організації і молитовні групи. Одним
із найважливіших обов’язків проводу
парафіяльної спільноти є розпізнавання Божої волі та пошуки найкращих
способів втілення її в життя.
Плекання і служіння єдності
Діяння святих апостолів показують
глибоку єдність, яка існувала між членами першої спільноти Христових
учнів: «Громада вірних мала одне серце й одну душу, і ні один не називав
своїм щось з того, що кому належало,
але все в них було спільне» (4, 32).
Цей духовний стан першої християнської спільноти можна виразити словом «сопричастя/койнонія», що вказує
на єдність, згоду та співжиття. Бути
Церквою — це перебувати в сопричасті Святого Духа, в благодаті Господа
Ісуса і в любові Бога-Отця. Єдність
Церкви є, такими чином, іконою єдності
осіб Пресвятої Трійці. Ця єдність проявляється на різних рівнях: на рівні
Вселенської і помісної Церкви, єпархії
та окремої парафії. Трапляється, що
через нашу неміч і гріховність ми не
віддзеркалюємо цієї єдності. Будучи
свідомими цього, всі ми маємо цінувати і плекати її, зберігаючи повне сопричастя з наступником апостола Петра — Святішим Отцем, з ієрархією нашої Церкви, з місцевими єпископами
та душпастирями, які діють від їхнього
імені.
Парафія є спільнотою спільнот.
У ній існують різні молитовні групи,
братства та молодіжні організації. Всі
вони покликані укріплювати єдність

«ЗАПИТУЄМО СВЯЩЕНИКА»
(ваші запитання можна надсилати на поштову адресу сільської
ради, а також на електронну
скриньку редакції
ygornukupress@ukr.net
Чекаємо на Ваші запитання,
на які Ви зможете отримати розгорнуті відповіді.

духовна
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і любов між членами парафіяльної
спільноти. Підтримуючи одні одних молитвою, обмінюючись Божими дарами
та співпрацюючи в дусі Христового
служіння, зможемо втілювати у життя
синодальну
програму
«Святість
об’єднаного люду Божого».
Ми не можемо бути байдужими до
того, що діти Володимирового Хрещення нині поділені й відчужені між собою.
Христос на Тайній вечері молився до
Отця Небесного за своїх учнів, «щоб
усі були одно» (Ів. 17, 21). У світлі цих
Христових слів нині бажаю щиро попросити вас усіх: молімося за єдність
Церкви, молімося за поєднання усіх
Церков київської традиції, а насамперед, у дусі Христової любові намагаймося уникати будь-яких висловів чи
дій, які могли б завдати шкоди нашим
братам і сестрам у Христі чи образити
їх. Хоч часом ми самі стаємо об’єктами
наруги і утисків, не піддаваймося спокусі відповідати злом на зло. Для нас
нехай стане заповітом молитва Христа
за своїх кривдників і повчання апостола народів: «Не дозволь, щоб зло тебе
перемогло, але перемагай зло добром» (Рим. 12, 21).
Місійний дух парафіяльної
спільноти
Ісус Христос сказав до своїх учнів:
«Ви — сіль землі… Ви — світло світу»
(Мт. 5, 13–14), — і тим самим закликав
нас виходити за межі нашої церковної
спільноти, щоб нести у світ Христову
науку, щоб перемінювати світ Христовим Духом. Відновлена Святим Духом
церковна спільнота самим своїм буттям стає живою проповіддю Христа,
присутнього у ній. Тут доречно згадати
один із улюблених висловів блаженного Папи Івана ХХІІІ, що «парафія — це
«криниця посеред села», до якої усі
приходять, щоб втамувати спрагу». Бажаємо, щоб наші парафії ставали такими духовними криницями, щоб до них
горнулися люди та знаходили покріплення і силу, любов і благодать, одне
слово — спасіння.
Повертаючись до Господнього заклику, яким ми починали це Послання,
зауважимо: Ісус Христос навчає нас,
що маємо бути готовими свідчити про
Нього не лише своїм життям, а й словом. Сьогодні нерідко трапляється, що
християни соромляться визнати свою
віру, приховують її мовчанкою і пасивністю там, де треба відважно боронити
Христову Церкву та стати на захист
прав і гідності людини. Наші душпастирські ініціативи, катехизація, Богослужіння, читання Слова Божого тощо
мають зробити нас стійкими й непохитними у вірі, а також завжди готовими
«дати відповідь кожному, хто у нас ви-
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магає справоздання про нашу надію»
(пор. 1 Пет. 3, 15).
З особливим визнанням і подякою
хотів би згадати сьогодні тих священиків та богопосвячених осіб, які, керуючись місійним духом, несуть духовну
опіку нашим вірним поза межами матірної землі, зокрема емігрантам, як
рівно ж тим, хто звіщає Боже Слово
в’язням, військовослужбовцям та усім,
котрі ще не пізнали і не зустріли Христа. Вся Церква повинна підтримувати
їх та молитися за силу Духа для них
у цьому важливому служінні.
Дорогі у Христі! Слухаючи чи читаючи ці рядки, не один з вас, можливо,
подумав: хто ж має здійснювати ці такі
важливі й потрібні завдання? Хто повинен подбати про те, щоб наші парафії
були справді живими? Може, єпископ?
Може, наш парох разом з іншими душпастирями? Може, ще трохи катехити
чи богопосвячені особи, якщо їхній монастир знаходиться на території парафії? Відповідь на ці запитання проста:
за оживлення парафії несе відповідальність кожен із нас. Заповіді Христові стосуються всіх без винятку вірних. Всі ми творимо Єдину, Святу,
Соборну і Апостольську Церкву. Тому
всі маємо бути «живими каменями»
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у будівлі нашої парафії, яка є втіленням цієї Церкви в нашій місцевості.
Тому закликаю вас усіх: відчиніть
двері своїх душ і домівок Христові, дозвольте Його Святому Духові вас перемінити, очистити і скріпити Божою
любов’ю! Запрошую усіх — мирян, богопосвячених осіб і духовенство — до
оновлення нашого церковного буття на
рідних землях і на поселеннях. Скріплені Божою благодаттю та довірою до
Його Святого Провидіння, яке впродовж віків провадить нашу Церкву, берімося до праці!
Поручаю всіх вас, дорогі у Христі,
материнському заступництву Пресвятої Богородиці. Вона, наша Небесна
Ненька, нехай провадить нас до свого
Божественного Сина! Нехай моляться
за нас святі покровителі української
землі, а особливо — блаженні новомученики минулого століття. Вони ціною
важких страждань, а часто найвищою
жертвою власного життя, робили нашу
катакомбну Церкву справді живою
і життєдайною. Їхній приклад і їхнє заступництво нехай будуть для нас знаком надії та запорукою Господнього
благословення у нашій праці.
Благословення Господнє на Вас!
+ СВЯТОСЛАВ

ВІДПОЧИНОК З БОГОМ 
З 02 липня буде відбуватися парафіяльно-християнський табір для молоді парафії с. Угорники. Метою табору є духовний вишкіл та активнооздоровчий відпочинок у горах. В програмі табору: щоденна Літургія, моло
діжно-реколекційні науки (Святі Тайни в Церкві), конкурси, похід у гори, спортивні ігри… Цього року набираємо два заїзди дітей: 1-ий заїзд з 02 липня —
діти віком до 15 років. 2-ий заїзд з 16 липня — діти віком від 15 років.
Записатися можна в о. Юрія Трухана після молодіжної Літургії в Неділю,
або за тел.: 097-110-25-70.
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Копія
чудотворної
ікони св.
Пантелеймона
в Угорницькій
школі

1 червня. Літургія в школі
в День захисту дітей

Каплиця св. Миколая в Угорницькій
школі

Довідка:
Молитовна каплиця Св. Миколая обладнана ієреєм
Юрієм Труханом на парафії с. Угорники, парохом якої є
митр. прот. Роман Голейко і 16 березня 2009 р.Б. освячена Єпископом Івано-Франківським УГКЦ Володимиром Війтишином.
Богослужіння і катехитичні уроки
Щопонеділка о 08:00 в Угорницькій ЗОШ І-ІІІ ступенів
в каплиці св. Миколая проводиться Сповідь, Свята Літургія, катехизаційна наука. Середа і п’ятниця — катехи
заційні уроки для учнів школи.

Учні школи в час Хресної дороги у супроводі семінаристів

Молодіжно-парафіяльна
проща в час паломництва
Івано-Франківської
Архієпархії до Зарваниці

Копія чудотворної
ікони Матері Божої
Вифлеємської
в Угорницькій школі
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Наші діти в дитсадку, наче квіти у вінку

дитячий

садочок
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На нас погляне Божа Мати,
Радіючи, з святих небес…
Збирайтесь, діти, нум співати:
Христос Воскрес! Христос Воскрес!

Скоро я читати буду,
Все читатиму без труду.
Раді татко і матуся,
Бо й писати я вже вчуся!

Ми є діти українські,
Хлопці та дівчата.
Рідний край наш — Україну
Вчимось шанувати!

Мої пальчики радіють,
Що уже усе уміють:
Малювати і ліпити,
Аплікацію робити!

Друже мій маленький,
Щоб вміти читати
Треба уважно
Букви вивчати!

Таня хоче продавати,
Яна — зачіски вкладати.
Гра не тільки забавляє,
Гра — професії навчає.

випускний у дитячому садочку

Б

уяє зеленню перший місяць літа.
У навчальних закладах вже відбулися випускні бали. Так само красиво і не менш урочисто пройшли вони
у дитсадках.
Сонце, радість, захоплення, сміх і
піднесення... Саме такими словами
можна охарактеризувати подію, яка нещодавно відбулася в нашому дитячому
садочку, де у шкільне життя проводжали своїх шестирічок. Герої свята, учорашні вихованці групи «Веснянка», зайшли до зали під оплески батьків і вихователів. Такими урочистими хлопчиків і
дівчаток, напевне, іще ніхто не бачив.
Дивуються мами і тата такому перевтіленню їхніх синів і донечок: дівчата —
справжні леді, а хлопці — джентльмени.
Вихователі були схвильовані, як ніколи, бо в кожного з цих малят вкладена частинка їх власної душі, адже увага
наших педагогів зосереджена на осо
бистісно-орієнтованому підході до дитини, забезпеченню всебічного розвитку діток, відповідно їх здібностей, задатків, індивідуальних, фізичних, психологічних потреб.
Зі сльозами на очах Залецька О.І.,
Боднар О.В., Кошик Л.В., Гаврилів

О.М. проводжали своїх малят у великий світ. Та й професія «вихователь»,
це не просто професія, це — стан
душі. Її не навчить жоден ВУЗ, жодне
педучилище, коли в тебе немає божої
іскри. А в душах цих людей вона іскриться.
Багато хороших слів було сказано
в цей день директором школиінтернату Гаврилюк Н.І. та головою
сільської ради Атаманчук Л.З. в адресу
випускників, їх батьків та вихователів,
бо саме завдяки спільним зусиллям ми
маємо хороших, розумних, а саме головне — здорових дітей. Дітей, які ма-

ють свої мрії і уподобання, які вміють
гарно співати і танцювати, що вдало
було показано на святі.
Стихла музика, спорожнів святковий
зал, але рано іще казати «прощавай»
країні під назвою «Дитинство». Попереду ж іще ціле літо — щоб гарно відпочити, підготуватися до навчання
у школі, де маленьких «чомучок» чекають підручники, перша вчителька і нові
знання. За три місяці для них звучатиме перший шкільний дзвоник, про який
діти заспівали на святі випуску.
Летіть, пташенята, і хай вам завжди
і в усьому щастить!
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наша школа
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свято останнього дзвоника

Випускний вечір у нашій школі

15

15 років разом з «Кенгуру»

років учні Угорницької загальноосвітньої школи є учасниками Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру».
Не винятком став і цей рік. 15 березня учні 2-9 класів зібралися на свя-

Я

то, на прекрасну інтелектуальну гру, на
чудовий
конкурс
«Кенгуру-2012».
У конкурсі взяли участь всі бажаючі,
адже завдання розраховані на різноманітні інтереси та здібності дітей.

Учасники конкурсу знають, що процес пошуку способу розв’язування математичної задачі може бути живим,
захоплюючим і веселим.
Зінько Н.С., вчитель математики

Запалюючи вогонь високого мистецтва

кими виростуть наші вихованці?
Чи будуть їм близькі такі важливі
поняття в житті людини як шляхетність, краса душі, творчість, відповідальність?
Велику роль у цьому відіграє література. Від того, на яких переживаннях
і враженнях виростає учень, залежить,
яким він увійде у життя: добрим чи
злим, корисливим чи жертовним, жорстоким чи гуманним. Такі співчуття,
співпереживання є великою працею
душі, а душу потрібно виховувати.
З цією метою проводився міський
тиждень світової літератури, який розпочався конкурсом авторських творів
«О велич таланту!» у приміщенні актової зали ЗШ №3 28.02.2012 року у двох
номінаціях — «Авторська поезія» і «Авторська проза».

Учні Угорницької ЗШ активно включилися у підготовку позакласного заходу, попередньо надіслали дві роботи
на розгляд журі, а потім їх виразно читали перед глядацькою аудиторією.

Тривалість виступу була обмежена —
3 хв. Інтрига зберігалась, талантів виявилось багато. Дівчата справились.
02.03.2012 року під час закриття
Тижня були підведені підсумки конкурсів, визначено переможців. Приємно,
що учениця 9 класу Боднар Юлія в номінації «Авторська проза» за есе «Магія
кохання» виборола ІІ місце, а учениця 7
класу Черевата Лілія в номінації «Авторська проза» за твір-диспут «Сучасний лицар у моєму розумінні» зайняла
ІІІ місце серед школярів міста. Переможців нагороджено грамотою міського
управління освіти і науки. Два номінанти
з однієї школи — немале досягнення.
Стимул є, запал творити не згас.
Біла М.Д.,
вчитель світової літератури

наша школа
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Участь у конкурсі «Казка про воду»

рамках проекту «Сприяння екологічній обізнаності населення з метою виховання відповідального ставлення до водних ресурсів як необхідної умови сталого розвитку регіону» в м. Івано-Франківську з 16.02.12 по
16.03.12 відбувся дитячий конкурс «Казка про воду».
Учні нашої школи взяли активну
участь у двох номінаціях цього конкурсу. У номінації «Фотоконкурс на тему
«Вода — джерело життя»» учень
9 класу Карась Тарас посів перше місце у даній номінації, а учень 10 класу
Чуйко Святослав нагороджений дипломом за участь у фотоконкурсі. У номінації «Конкурс авторської поезії «Казка
про воду»» Черевата Ліля та Гаврилюк

14
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Анастасія нагороджені дипломами за
участь. Фотографії та поезії учасників
конкурсу будуть опубліковані у збірці.

21 березня до Всесвітнього дня
води у школі відбулися ряд заходів.
Найбільш захоплюючими для учнів
були конкурс малюнків на асфальті та
вікторина. Переможці та учасники конкурсу були нагороджені грамотами, художньою та науково-популярною літературою, солодощами. Спонсором конкурсу малюнка на асфальті був «Центр
муніципального та регіонального розвитку — Ресурсний центр». Підсумки
проведення Всесвітнього дня води
у школі були висвітлені у радіорепортажі головного редактора відділу
інформаційно-аналітичних програм обласного радіо (ОДТРК).
Галина Добош, заступник директора

Калина — символ України

березня в Угорницькійзагальноосвітній школі з учнями 2-4
класів групи продовженого
дня було проведено виховний захід на
тему: «Калина-символ України» (керівник І. В. Федоришин).
У ході проведення заходу діти ознайомилися з одним із символів нашої
країни — калиною. Учні розказували
багато цікавих легенд про те, як з’яви

лася калина на Україні, декламували
вірші, відгадували загадки, водили хороводи та виконали багато пісень про
калину під музичний супровід вчителя
І.В.Павлик.
На святі були присутні вчителі,
батьки. І на завершення діти отримали
від вихователя подарунки.
І.В.Федоришин,
вихователь групи продовженого дня

Тренінг «Як поважати себе та інших»

1

березня учні 6-8 класів нашої школи відвідали благодійний фонд «Карітас–Івано-Франківськ УГКЦ» (керівники соціальний педагог В.В.Гоголь,
педагог-організатор Н.М.Чопик).
Діти взяли участь у тренінгу «Як поважати себе та інших», який провела
психолог п.Вікторія. Тут розглядалися
причини, які лежать в основі невпевненості у власних силах (брак практики,
виховання, яке формує дитину, невиразні уявлення, недооцінка себе, пога-

У

на самопрезентація). Діти ознайомилися зі способами досягнення більшої
впевненості, впливу на оточуючих, чіт-

кості та переконливості вираження своїх думок. Зрозуміли, що не поважаючи
себе, неможливо поважати інших людей.
Атмосфера спілкування була дуже
привітна. Учні задоволені, стали більш
впевненими у собі, уважними у ставленні один до одного. Задоволені,
вони залишили стіни «Карітасу» та виявили бажання ще не раз сюди навідатись.
Чопик Н.М., педагог-організатор

Конкурс читців поезії Т. Шевченка

рамках Шевченківських днів, 14 березня в Угорницькій загальноосвітній школі було проведено кон-

курс читців творів Тараса Григоровича Шевченка. У ньому взяли участь учні
1-5класів. До складу журі увійшли: Рубашевська О.І. — заступник директора
з навчально- виховної роботи, Комановська О.І. — заступник директора з виховної роботи, Чопик Н.М. — педагогорганізатор.
Мета та завдання конкурсу: націо
нально-патріотичне виховання, духов
ний розвиток підростаючого покоління;
залучення дітей, учнівської молоді до

вивчення, осмислення та сприйняття
творчої спадщини Тараса Шевченка.
Конкурсанти, читаючи вірші («Мені
тринадцятий минало…», «Кавказ»,
«Причинна» та інші), намагалися передати всю палітру почуттів, які вкладав
поет у кожний рядок. Всі учасники декламували прекрасно. Та були і такі,
чий виступ залишив незабутні враження в серцях слухачів. Переможці відзначені дипломами.
Петрунів М.В.,
директор школи
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Лялька-мотанка

28

березня дівчата 7-8 класів
Угорницької загальноосвітньої
школи під керівництвом вчителя трудового навчання Стефанишин О.А.
проходили майстер-клас по виготовленню
народної ляльки-мотанки та були присутні на виставці виробів Трипільської культури, яка відбулася у Краєзнавчому музеї.
На виставці були представлені роботи із
шкіри, дерева, кераміки, ткацтва, писанкарство з орнаментами Трипілля.

П
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Майстер-клас для дівчаток проводила майстриня Пахолок С.В., яка навчила їхпоетапному виготовленню народної ляльки за древніми традиціями,
не використовуючи ножиць, голок.
Після завершення майстер-класу
учні були задоволені своїми витворами
і з гордістю поверталися додому, несучи виготовлені обереги до своїх осель.
Стефанишин О.А.,
вчитель трудового навчання

«О рідне слово, що без тебе я !»

ершим до нас приходить слово…
З колисковою материнською піснею, тихою казкою, доброю ласкою. Світ мов казка. І пізнаємо його за
допомогою слова. Саме мова розкриває нам таємничість і складність інших
наук: географії, історії, біології, фізики,
математики!
Наша рідна мова — це джерело,
звідки починається струмок, який ширшає, набирає сили і розливається могутньою рікою. Слово до слова — зло-

Щ

житься мова. Саме такі думки виголошували учні 6 класу на святі, приуроченому Міжнародному дню рідної мови.
Вчитель української мови і літератури Сворак С.О. разом із учнями підготували літературно-музичну композицію.
Поезії відомих авторів про мову, пісні, а
також веселі гуморески закликали дітей
любити і вивчати рідну мову.
Сворак С.О.,
вчитель української мови
та літератури, класний керівник 6 класу

Таланти землі Галицької

орічно у березні — квітні відбувається огляд-конкурс дитячої творчості «Таланти землі Галицької».

конкурсу дало високу оцінку художнім
номерам та виставці дитячої творчості.
Комановська О.І.,
заступник директора

28.03.12 у нашій школі відбувся
перший тур Х фестивалю дитячої творчості «Таланти землі Галицької». Журі

В

Тематичне інспектування предметів
художньо-естетичного циклу

ідповідно до річного плану управління освіти і науки виконавчого
комітету Івано-Франківської міської ради з 14.02 по 21.02 здійснювалося тематичне інспектування шкіл міста
«Управлінсько-методичне забезпечення стану викладання образотворчого
мистецтва, музичного мистецтва та художньої культури у загальноосвітніх закладах міста». 16.02.2012 року вчителями школи Павлик І.В. та Рубашевським
П.І. були проведені відкриті уроки: «Музичні форми. Увертюра» (7 клас, вчитель

Павлик І.В.), «Графіка. Вивчення техніки
«гратографія». Зимовий ліс» (5 клас вчитель Рубашевський П.І.), «Народна музика» (10 клас вчитель Рубашевський П.І.).

Методистом ІМЦ управління освіти
і науки В.Єрмаковою, керівником методичного об’єднання образотворчого
мистецтва Н.Бахмат та керівником методичного об’єднання музичного мистецтва Н.Данишенко дано високу оцінку науково-методичного рівня стану викладання вчителів та рівня знань та
умінь учнів. Відзначено високий рівень
матеріально-технічної бази кабінетів
художньо-естетичного циклу.
Комановська О.І.,
заступник директора

наша школа
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Обдарована дитина — майбутнє держави

О

світа й освітні процеси в суспільстві — питання, що споконвіку
хвилювали людство. Наші праотці день за днем, з року в рік, із століття в століття передавали свої знання,
уміння і досвід майбутнім поколінням.
Наскільки важливо бути справжнім фахівцем?! Яку б сферу діяльності ми не
взяли, без відповідних знань розвиватися вона просто не зможе. Висновок
один — знання потрібні в житті людини.
Сьогодні ми утвердились у переконанні, що наша учительська праця
справді багата. І найголовніше багатство, справжній «золотий запас» школи, його потенціал та майбутнє — це
талановита молодь, творчо обдаровані
діти. Ми пишаємось вами, і горді, що
ви представляєте нашу школу і здобуваєте для неї перемоги.
Завершились олімпіади з базових
дисциплін і ми маємо чим похвалитися.
Кузимин Н., учень 9 класу ІІІ місце з географії (вчитель Турчин Л.М.) ; Боднар
Юлія, учениця 9 класу ІІІ з географії
(вчитель
Турчин Л.М.) та ІІІ місце з української мови та літератури (вчитель
Сворак С.О.); Борис Надія, учениця
4 класу ІІІ місце з математики (вчитель
Чуйко В.Я.).
Активні наші учні і у конкурсах. У літературному конкурсі «Слово про Великого Кобзаря» Боднар Ю., учениця
9 класу посіла ІІ місце(вчитель Сворак С.О.), а учениця 11 класу Мурафа Л. — ІІІ місце (вчитель
Гресько Г.Б.). У мовному конкурсі
ім. П. Яцика учениця 9 класу Боднар Ю. виборола ІІІ місце. У конкурсі

малюнків «Енергозбереження та середовище» учні7 класу Лесюк Б. та
Атаманчук З. посіли ІІІ місце. У конкурсі мультимедійних презентацій учениця 11 класу Красняк Н. під керівництвом вчителя Рубашевської О.І. здобула І місце. У загальноміському конкурсі малюнків на правову тематику
учні 7 класу Атаманчук З., Микула Ю.,
Гречаник В. посіли І місце. У міському
конкурсі «Різдво моєї душі» учениця
5 класу Прімак М. посіла І місце (вчитель Сворак С.О.) та учень 8 класу Головчинський Н. — ІІІ місце (вчитель
Гресько Г.Б.). І місце у конкурсі «Бо
прийдуть до тебе три празники в гості»
(керівник Павлик І.В.); У загальноміському творчому конкурсі авторських
творів зі світової літератури «О, велич
таланту!» Боднар Юлія, учениця 9 класу посіла ІІ місце,а Черевата Лілія, учениця 7 класу — ІІІ місце (вчитель Біла
М.Д.). У номінації «Фотоконкурс на
тему «Вода — джерело життя»» учень
9 класу Карась Тарас посів І місце
(вчитель Михайлюньо Л.О.). У загальноміському конкурсі малюнків на тему:
«Охорона праці очима дітей» учениця
9 класу Бойчук Уляна посіла ІІІ місце
(вчитель Рубашевський П.І.).ІІІ місце
у міській виставці-конкурсі «Дивосвіт
Різдвяного затишку» колективна робота «Молитва ангелів» вихованців гуртка «Українське рукоділля» (керівник
Петрунів М.В.)
Вперше за історію школи учень 9
класу Кузьмин Назар під керівництвом
вчителя трудового навчання Тхорика
І.М. здобули для школи таку бажану
перемогу на всіх етапах Всеукраїнської

«Б

олімпіади з трудового навчання. На
ІІ (міському) та ІІІ (обласному) етапах — І місце, а на ІV (всеукраїнському) етапі, який проходив у м. Суми —
ІІІ місце. Педагогічний та учнівський колективи підтримували та вболівали за
Назара. З оптимістичним настроєм повернувся він із олімпіади і з твердим
переконанням в те, що наступного року
він відвоює І місце.

Вітаємо всіх переможців та бажаємо успіхів у новому році. Сподіваємось, що ще не одну перемогу наші
учні та вчителі здобудуть для нашої
школи.
Петрунів М.В.,
директор школи

Читацький сад

ез високої культури читання, — наголошував В. О. Сухомлинський, — немає ні
школи,ні справжньої розумової праці. Читання є основою опанування всіх наук,
розвитку людського інтелекту».
З метою покращення читацьких
умінь і навиків учнів початкових класів,
у школі організовано конкурс «Найкращий читач місяця та року».
У кожному класі під керівництвом
вчителя створено стенд « Читацький
сад», на якому кожен учень прикріпив
своє деревце — яблуньку. Щоб сад
плодоносив, потрібно прочитати, записати у «Читацький щоденник» і розповісти уривок із прочитаного твору. Кожного дня на великій перерві учні з задоволенням діляться прочитаним і при-

кріплюють яблучка на свої дерева.
Жовті яблучка — це казки, червоні —
оповідання, а зелені — науковопопулярна література.
Радує те, що дерева вже рясніють
різнокольоровими плодами і у більшості дітей зріс темп читання.
За підсумками конкурсу найкращими читачами березня стали такі учні:
Бойчук Тарас (2 клас) та Черевата Зоряна (3 клас). Переможці отрималиграмоти та цінні призи — книги.
То ж надіємося, що наші діти у майбутньому виростуть хорошими людьми, а допоможуть їм у цьому учителі,
батьки і мудрі порадники — книги.
Красняк О.І.,
вчитель початкових класів
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Тиждень англійської мови

е дарма говорять: «Скільки ти
знаєш мов — стільки разів ти
людина»,тому учні нашої школи
з цікавістю вивчають іноземну мову, готують різноманітні проекти.
У рамках проведення тижня іноземної мови у школі відбулися відкриті
уроки з мультимедійними презентаціями у 11 та 9 класах. Помандрувати до
англомовних країн у особах відомих
людей допомогли нам учні 9 класу
(вчитель Н.Б.Прімак).

У

Барвисті іноземні мови, мелодії різних країн запросили присутніх на уроці
посмакувати «Десять найсмачніших кухонь світу». Учні 11 класу спілкувалися
десятьма мовами, представляючи кожну кухню світу (вчитель Прімак Н.Б.).

Учні і вчителі школи відвідали цікаве «Свято кохання» у 7 і 10 класах
з різноманітними конкурсами і англомовними пісенними композиціями (вчитель Івасишин С.Я.).
Познайомитись з відомими англійськими письменниками запросили нас
учні 8 класу (вчитель Івасишин С.Я.).
Казкова «машина часу» перенесла нас
у час, коли жили письменники.
Незабутні враження від заходів залишились в учнів і вчителів школи.
Прімак Н.Б., вчитель англійської мови

Шкільний турнір із настільного тенісу

січні відбулись змагання з настільного тенісу серед учнів 6-11 класів.
Підготовка до змагань була систематичною і велась кожної перерви,ще за
два місяці до їх початку в холі школи,де
й розташований тенісний стіл.
У змаганнях брали участь 25 кращих гравців нашої школи,але переміг
найсильніший.
Отже, третє місце в учня 8 класу
Пельца Павла,друге місце посів Дми-

І

наша школа
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трів Станіслав, учень 11 класу, а переможцем став учень із залізною витримкою і міцними нервами — Леськів
Михайло.
Переможці були нагороджені медалями і грамотами.
Семанюк В.І.,
вчитель фізичного
виховання

Тобі, славетний Тарасе, сплітаєм цей вінок

знову — березень… І знову линуть до
нас думи геніального українського поета… Традиційно наш народ у цей весняний час звертається до постаті Тараса
Шевченка, до постаті, яка у своїй величі
була, є і залишиться ні з чим не зрівнянною, невичерпною для людського подиву й осягнення.
Уже стало доброю традицією відзначати роковини від дня народження
Т.Г.Шевченка у Народному домі. Цього
року літературно-музичне свято «Іду
до Шевченка…» пройшло на високому
мистецькому рівні. Дійство відбувалося
за участю учнівської молоді, вокального вчительського ансамблю «Незабудки», а також хору «Прикарпаття» На-

родного дому с. Угорники. Окрасою
свята були виступи лауреата Всеукраїнського конкурсу читців творів Кобзаря Мар’яни Атаманчук та солістки Ольги Яловенко.
Незабутні враження справила на
глядача акторська майстерність Ковальчук Софії, Новосельської Людмили, Терлюка Ярослава, Багай Мар’яни,
Крайник Христини, Беренди Богдана,
Бойчук Мар’яни, Пельца Павла,
Дем`янюка Володимира та багатьох інших учнів школи.
Шану Кобзарю склали вокальні ансамблі молодших, середніх та старших
класів під керівництвом Ірини Павлик,
а також танцювальний ансамбль (керівник Ольга Парєшних).

Глядач мав змогу глибше пізнати
постать Тараса Шевченка, переглядаючи уривки з відеофільмів про життя
Кобзаря та слухаючи виступ ветерана
педагогічної ниви Прокіпчук О.В.
Останнім акордом стало виконання
«Заповіту» всіма учасниками літера
турно-музичного свята.
Підготували і провели дійство вчителі української мови та літератури школи:
Галина Гресько, Ірина Калинюк, Світлана Сворак; музичний керівник Ірина
Павлик, керівник хору «Прикарпаття»
Галина Мартиненко, директор Народного дому Володимир Бардецький.
Гресько Г.Б.,
вчитель української мови і літератури

Участь шкільної команди у турнірі з футзалу

Д

осить вдало розпочався для нас
Малий кубок президента ФК «Ураган» Олександра Бубена. Стартувавши, команда зуміла зайняти 4 місце в групі,що дозволило їй змагатись
у фінальній частині змагань у проміжному етапі.
Після цього команда сконцентрувалась і зуміла здобула одразу дві
перемоги,цим
забезпечивши
собі
участь у 1/8 змагань.

Отже,ми готуємось до гри з Микитинецькою школою. Чекаємо нових перемог.
Честь нашої школи у цьому турнірі
захищають:
Лисак М., Андрушевський Ю., Олексієвич Ю., Лящун С., Микуляк М. (на
фото з ліва на право верхній ряд).
Прибільський О., Саварин Р.,
Олексюк І., Cеманюк В.І.,
вчителі фізичного виховання

культура
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оновлений хор «прикарпаття»
Село за багато століть своєї історії
(а воно старше Івано-Франківська) зберігає та примножує свої традиції, звичаї,
має власні культурні цінності, які створюють люди,що живуть в Угорниках.
Звертаюсь до жителів села, запрошую у хор тих, хто любить співати, шанує звичаї та поважає товариство.
Саме від нас з вами залежить продов
ження однієї з традицій села — діяль
ність хору «Прикарпаття».
Запрошуємо на репетиції, які відбуваються у вівторок та п’ятницю у Народному домі села Угорники о 19-00
годині. За додатковою інформацією
можна звертатись до директора Народного дому.
Учасники хору «Прикарпаття» та я,
керівник і диригент хору Галина Мартиненко, з радістю приймемо нових співаків у наш дружний колектив.

Д

ля українця гуртовий спів найближчий до серця і душі. З давніх часів хорове мистецтво було
найпоширенішим жанром серед аматорів. Наш хор «Прикарпаття» виник теж
не на пустому місці. В різні періоди історії західної України по-різному розвивалось і мистецтво — професійне та
аматорське. На початку минулого століття у Станіславі діяльність хорів була
пов’язана з іменем композитора Дениса
Січинського. Виникають хорові гуртки
у Микитинцях та в нашому селі в Угорниках. В складний період історії діяльність
аматорських гуртків припинялась. Але
українець не може жити без пісні. І тому
після кількох років паузи люди з великим
задоволенням знову збирались і створювали гуртки хорового співу.
Більше двадцяти років тому у селі
Угорниках був відновлений хор, якому
дали назву «Прикарпаття». Очолив
його Ярема Павлик. У хорі ще і тепер
співають ті люди, які першими прийшли в колектив.
На сьогодні в хорі 36 учасників, новий керівник Г. А. Мартиненко. Наш хор
«Прикарпаття» з початку 2012 року
брав участь у фестивалі від Різдва до
Великодня з новими колядками і отримав подяку та образ Божої Матері від
мера міста Івано-Франківська. До Шевченківського свята хор підготував два
нових хорових твори — «Така її доля»
для мішаного складу та «Ой діброво,

Г. А. Мартиненко

темний гаю» для жіночого складу хору.
Аплодисменти глядачів були нагородою
співакам та диригенту за проникливе
виконання, відтворення художнього образу музики та поезії Великого Кобзаря.
Хор готується в найближчий час
брати участь у фестивалі «Коломийка
2012» (м.Верховина), а також у фестивалі патріотичної пісні «Червона калина» (м. Надвірна).
Хор оновлює репертуар. Уже вивчено п’ять нових хорових творів.
А згідно тематики фестивалів та участі
у концертах будуть вивчатись пісні ліричні, патріотичні, історичні, календарні та побутові.

Відзначення Шевченківських днів, березень 2012 року

Вітаємо вокальноінструментальний квінтет
«Доля»
У березні вокально-інструмен
тальний квінтет «Доля» Народного дому с. Угорники став дипломантом ІІ ступеня ІV Всеукраїнського фестивалю конкурсу стрілецької пісні «Красне поле-2012».
Четвертий рік поспіль у першій
половині березня у м. Хуст на Закарпатті на честь історичних подій 1939 року відбувається фестиваль конкурс «Красне поле».
Це поле справді існує, на ньому
відбувались бої за Закарпатську
Україну. Земля на полі червона,
на ньому височіє велетенський
хрест, як пам’ять нащадків про
боротьбу їхніх прадідів.
Обов’язковим твором для
учасників є стрілецька або сучасна патріотична пісня.
«Накрила нічка» Р. Курчинського у виконанні «Долі» розтривожила, захопила серця слухачів
у залі, журі та інших учасників,
і після її виконання зал стоячи
аплодував виконавцям. Але найвищою оцінкою для «Долі» стала
подяка учасників бойових дій різних воєн і поколінь, які після концерту очікували наших співаків
біля палацу культури. Добрі слова, квіти і запрошення на каву
стали ще однією неофіційною нагородою для «Долі».
Володимир Бардецький
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Розпочався Другий Чемпіонат
м. Івано-Франківська з футболу
сезону 2012 року

В

ідкриття нового сезону відбулося 29 квітня. ФК «Угорники» стартувала вдало, не поступившись
вдома діючим чемпіонам міста — команді «Удар — Громадський форум»
(м. Івано-Франківськ). В цій грі між дорослими складами команд було
зафіксовано нічию 1:1. Юнаки зуміли перемогти — 2:1.
Наступну зустріч ФК
«Угорники» провела на виїзді, зустрівшись з командою
«ЮТІМ» (м. Івано-Фран
ківськ). Гра завершилася
нульвою нічиєю.
Останній з трьох проведених на даний момент матчів ФК «Угорники» зіграла
дома проти ФК «Бистриця»
(с.Вовчинці).
Дорослий
склад команди зумів здобути
переможні 3 очка, зігравши

із рахунком 3:2, а юнаки, на жаль, поступились гостям 0:5.
Наша команда сповнена бажань
здобути у цьому сезоні якомога більше
перемог. Чекаємо підтримки уболівальників!

Пропонуємо Вашій увазі склади команд.
Юнаки: Себедін Сергій, Кейван
Іван, Житар Дмитро, Гавловський Михайло, Луцишин Петро, Баб’як Назар,
Дем’янець Тарас, Курчій Микола, Сліпенький Володимир,
Березовський Роман, Павлюк
Павло, Мосійчук Едвард,
Леськів Михайло, Приходько
Назарій.
Дорослі: Хромей Андрій,
Іванюлик Назарій, Тріщ Тарас, Когут Андрій, Лунів Юрій,
Винницький Тарас, Яковишин
Назар, Фесенко Олександр,
Семанюк Володимир, Баб’як
Андрій, Марків Ігор, Марків
Тарас, Соловій Дмитро, Маркевич Андрій.

Календар Другого Чемпіонату м. Івано-Франківська
по футболу сезону 2012
«Удар — Громадський форум»
м. Івано-Франківськ
ФК «Хортиця » с.Крихівці
ФК «Опришівці» т.о.Опришівці
Івано-Франківської міської ради
ФК « Угорники» с. Угорники
ФК «Благо» м.Івано-Франківськ
«Бистриця» с.Хриплин
«Бистриця »с.Вовчинці
«ЮТІМ» м.Івано-Франківськ
«Легіон» м.Івано-Франківськ
ФК «СІЧ» с.Микитинці
Перше коло.
29.04.2012
1 тур
«Бистриця» с.Х — ФК «СІЧ»
ФК «Опришівці» — «Легіон»
ФК «Благо» — ФК «Хортиця»
ФК «Угорники» — «Удар — ГФ»
«ЮТІМ» — «Бистриця» с.В
06.05.2012
2 тур
«ЮТІМ» — ФК «Угорники»
«Удар — ГФ» — ФК «Благо»
ФК «Хортиця» — ФІС «Опришівці»
«Легіон» — «Бистриця» с.Х
«Бистриця» с.В — ФК «СІЧ»
13.05.2012
З тур
ФК «СІЧ» — «Легіон»

«Бистриця» с.Х — ФК «Хортиця»
ФК «Опришівці» — «Удар — ГФ»
ФК «Благо» — «ЮТІМ»
ФК «Угорники» — «Бистриця» с.В
20.05.2012
4 тур
ФК «Угорники» — ФК «Благо»
«ЮТІМ» — ФК «Опришівці»
18.«Удар — ГФ» — «Бистриця» с.Х
19.ФК «Хортиця» — ФК «СІЧ»
«Бистриця» с.В — «Легіон»
27.05.2012
5 тур
«Легіон» — ФК «Хортиця»
ФК «СРІ» — «Удар — ГФ»
«Бистриця» с.Х — «ЮТІМ»
ФК «Опришівці» — ФК 25.«Угорники»
ФК «Благо» — «Бистриця» с.В
03.06.2012
6 тур
ФК «Благо» — ФК «Опришівці»
ФК «Угорники» — «Бистриця с.Х
«ЮТІМ» — ФК «СІЧ»
«Удар — ГФ» — «Легіон»
«Бистриця» с.В — ФК «Хортиця»
10.06.2012
7 тур
ФК «Хортиця» — «Удар — ГФ»
32. «Легіон» — «ЮТІМ»
ФК «СІЧ» — ФК «Угорники»
«Бистриця» с.Х — ФК «Благо»

35, ФК «Опришівці» — «Бистриця» с.В
17.06.2012
8 тур
ФК «Опришівці» — «Бистриця» с.Х
ФК «Благо» — ФК «СІЧ»
ФК «Угорники» — «Легіон»
«ЮТІМ» — ФК «Хортиця»
«Бистриця» с.В — «Удар — ГФ»
24.06.2012
9 тур
«Удар — ГФ» — «Ю ТІМ»
ФК «Хортиця» — ФК «Угорники»
«Легіон» — ФК «Благо»
ФК «СІЧ» — ФК «Опришівці»
«Бистриця» с.Х — «Бистриця» с.В

Мешканець села п. Ігор Лаврів
подарував нашим футболістам нові
форми
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Увага! борщовик!!!

Існує чимало небезпечних рослин. Ви
наражаєтеся
на небезпеку
і в лісі, і на садовій ділянці,
й удома (отруйні, наприклад,
красуня глоріоза і диффенбахія —
улюблена офісна рослина). Проте
пальма першості належить борщовику, який своєю підступністю не поступається знаменитому американському отруйному плющу — сумаху.
Росте він обабіч річок, доріг, лісів та
полів і поступово перебираючись на
поля, дачні ділянки. Це отруйна
рослина висотою до двох метрів
і більше. Його листя, частини стебла викликають небезпечні опіки
шкіри, що проявляються через декілька годин, а то й днів. Може піднятися температура, лихоманити,
з’являються виразки, після лікування яких залишаються темні плями.
Траплялися смертельні випадки,

коли вражалися рот, горло. Особливо від борщовика потерпають діти.

ЗВЕРНЕННЯ
до жителів села щодо небезпеки
спалювання сухої рослинності
у весняно-літній пожежнонебезпечний період
Спалювання минулорічної трави,
опалого листя, сухих гілок та іншого
сміття — це проблема, яка виникає
кожного року із настанням весни і є
небезпечною для довкілля, життя
і здоров’я людей.
Прийшла весна і знову почастішали випадки спалювання людьми
сухої трави, листя. В полі, у приватному секторі стелиться дим — почалося «велике прибирання». Спалення сухої трави, листя та іншого сміття стало настільки звичним, що

практично не звертається увага на
те, якої шкоди ці дії завдають довкіллю, життю та здоров’ю людей. Екологи запевняють: при згоранні однієї
тонни рослинних залишків у повітря
вивільняється майже 9 кг мікрочастинок диму. До їх складу входять
пил, окиси азоту, важкі метали та
низка канцерогенних сполук. З димом у повітря вивільняються діоксини — одні з найотруйніших для нашого організму речовини.
Настав час відмовитися від цієї
шкідливої звички, і свій вклад у це
повинен зробити кожен українець.

Шановні МЕШКАНЦІ ВУЛИЦІ СЕЧЕНОВА!

для ритуальних атрибутів, що прийшли в негідність (вінки, свічки та
ін.), а не для побутового сміття.

ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ!
Контейнери, які встановлені на
сільському кладовищі, призначені

Шановні
жителі села!
До виконавчого комітету сільської ради поступають численні
скарги на розгул собак в селі, які кидаються на дітей і стають загрозою
для здоров’я односельчан.

Способи боротьби
з рослиною
Навесні обробити бур’ян раундапом при формуванні першої розетки листя.
В середині вегетації краще його
скосити, тримаючись якнайдалі від
рослини. Щоб сік не потрапив на
руки, одягнути гумові рукавиці. Тоді
обробити гербіцидом листя, що залишилося, і додатково залити розчин препарату в порожнисту трубку
стебла (120 мл на 10 л води). Коли
борщовик поселився серед культурних рослин, їх треба захистити від
попадання на них препарату. Якщо
на обробленій ділянці планується
і надалі щось сіяти чи садити, то обприскування раундапом (5 л розчину на 100 кв. м площі) проведіть за
два тижні до цього.
При опіках від борщовика негайно звернутись до лікаря.
Галина КОВАЛЮК

Виконком
Управління надзвичайних ситуацій

Виконком

Переконливо просимо утримувати своїх собак у межах двору. При
вигулі утримувати на припоні, а собак з підвищеною агресивністю
обов’язково на короткому повідку
і в наморднику.
Собаки, які будуть знаходитися
на вулицях села, будуть вважатися
бродячими і підлягати відлову.
Виконком
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Вітаємо
Здоровимо депутатів сільської
ради, членів виконавчого
комітету, які святкували дні
народження
Середюка Тихона Семеновича
Луцького Мирослава Івановича
Рубашевського Петра Івановича
Бойчука Володимира Тарасовича
Соловського Тараса Ярославовича
Думича Михайла Деонізовича
Пивоварчука Віталія Івановича
Павлюка Василя Васильовича
Івасишина Ярослава Михайловича
Криховецького Івана Зіновійовича
Петрунів Марію Василівну
Гача Василя Павловича
Бажаємо міцного здоров’я,
веселих і сонячних днів, щирих
і добрих навколо людей,
особистого щастя, невичерпної
енергії у повсякденній
відповідальній праці, а життєва
мудрість допомагає у втіленні
найсміливіших задумів.

Дорогі односельці! З нагоди
свята Івана, Петра і Павла
вітаємо всіх, хто носить імена цих
святих. Зичимо вам усяких
гараздів: здоров’я, щастя, миру,
злагоди, добра на многії і благії
літа!

Шановні
мешканці села!
Нагадуємо, що термін сплати
земельного податку за 2012 рік закінчується 15 липня 2012 року.
У разі несплати платежу податкова інспекція у м.Івано-Франківську
нараховує пеню із розрахунку 120
відсотків річних облікової ставки
НБУ, діючої на день виникнення
такого податкового боргу, та
штрафні санкції за несвоєчасну
сплату у розмірах, встановлених
статтею 126 Податкового кодексу
України.
Сплатіть земельний податок
вчасно!

Герб села Угорники являє собою щит синього та жовтого кольорів, на якому розміщено зображення Юрія Переможця на білому коні.
Середина герба жовтого кольору із золотою та синьою облямівкою. Наявність на гербі синьо жовтих кольорів, як кольорів державного прапора України, символізують Українську державу.
У верхній частині Герба вказано назву села, у нижній частині датування першої згадки про село. Зображення гір символізує назву
поселення.
Золотистий колір символізує сонце та золотисті жита. В центрі
Герба зображено Юрія Переможця на білому коні із списом, який
уражає дракона, що є символом борців за віру і народ, боронить красу і правду, заступається за покривджених, виступає проти всього
нечесного, грішного та шкідливого. Спис, нахилений вниз до центру,
символізує мирний жест наших предків. Білий колір на гербі символізує чистоту і благородність.

