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Cтатистика,привітання

Дорогі односельчани!
Ми разом стоїмо на порозі Нового 2015 року, незабаром будемо святкувати народження Божого Сина — Христа-Спасителя. В цей час хочу найперше привітати Вас усіх з Різдвяними святами, від щирого серця побажати миру, добра, спокою і достатку у наших родинах та громаді, радісної коляди та родинних зустрічей, а найголовніше — єдності, бо тільки в єдності
сила Українського народу. Сьогодні переживаємо складні часи від моменту, коли українська молодь сказала «ні» злу, яке прогресувало в державі.
Розпочалась революція гідності, на якій загинуло чимало «Героїв Небесної
сотні», а надалі початок військових дій на сході, які тривають досьогодні.
Держава переживає важкий і скрутний час. Сьогодні хотілось би Вам
прозвітувати про діяльність нашої громади в 2014 році. Це прокладення нових доріг вулицями нашого села, чимало реалізованих і на етапі завершення соціальних проектів, це неодноразова допомога бійцям в зоні АТО, серед яких є і наші односельці, це облагородження і розвиток нашої Угорницької школи, продовження будівництва дитячого садка, будівництво каналізаційної системи, нові перспективи розвитку земельних проектів… Діяльність сільської ради та депутатського корпусу спрямовані на розвиток
нашої з вами інфраструктури і добробуту. І це все ми впроваджуємо не зважаючи на складний час в державі.
Найголовніше те, що ми відстояли свою незалежність, а тепер потрібно
підніматись з колін і впевнено працювати для розвитку держави, хоч на
цьому шляху є чимало перешкод. Про розвиток села ми можемо не тільки
говорити і аналізувати, але й усе бачити в наочному прикладі. У цьому
тільки засягаю Вашої підтримки та розуміння, бо тільки наша спільна праця дасть відповідні результати та реалізацію наших планів у 2015 році.
Сьогодні хочу усіх Вас закликати до спільної молитви до Новонародженого Спасителя, бо тільки Боже благословення і наші старання дадуть зміни на краще.
Вітаючи Вас, розділяю спільно з Вами радість Різдва та Нового 2015
року. ХРИСТОС РОЖДАЄТЬСЯ — СЛАВІМО ЙОГО!»
З найщирішими вітаннями Любов Атаманчук.

ХРИСТОС РОЖДАЄТЬСЯ — СЛАВІМО ЙОГО!
Дорогі парафіяни. Ми, Ваші душпастирі,
звертаємось з найщирішими вітаннями
в час Різдва Христового. Зустріч Новонародженого спасителя є Важливим для кожного із нас, бо з народженням Божого Сина —
Ісуса Христа у світ прийшло спасіння. Кожний із нас, єднаючись з Богом, живе і розвивається у Христі. Велика таємниця Божого
воплочення є для нас постійним стримінням до духовних роздумів та вдосконалення.
Сьогодні хочемо побажати Вам радісно,
у колі родин, пережити це Боже народження, відчути присутність Бога у своєму серці
і житті. Щоб здобути це відчуття Божої Благодаті новонародженого Спасителя, закликаємо усіх Вас стати учасниками Різдвяних Богослужінь, спільно
у молитві просити Всемилостивого Бога у Тройці єдиній підтримки, миру та
духовної радості, бо саме ці фактори є запорукою доброго християнського
життя. Ревної молитви, дзвінкої коляди, збереження родинних українських
угорницьких традицій і передання батьківської віри наступним поколінням
бажаємо Вам в час Різдва Христового та Нового 2015 року Божого.
митр. прот. Роман Голейко — парох
ієрей Юрій Трухан — сотрудник.

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. № 7470.

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

інформує сільська рада

3

• № 03 (019)

Поважна громадо нашого
села Угорники!
Пройшов ще один рік нашого життя. Минає 2014 рік, і кожний з нас повинен спитати себе: що я зробив
у цьому році? Це дуже риторичне запитання, бо кожний з нас старається
внести добрі корективи розвитку наших сімей, родин, а також і наших
громад. Ми пережили ще одну революцію, в час якої молоде покоління інтелігенції, студентів віддали свої життя за Батьківщину Україну. Ці події
ми переживали всі разом, спостерігаючи за ними в телебаченні, радіо, і надалі бачимо, що агресор не відступає, а хоче захопити Східні терени нашої держави…
Ця боротьба є свідченням того, що ми разом утвердилися в національній ідеї і готові боротися за свою Бать-

ківщину, бо це наша земля, на якій ми народились,
зростаємо і хочемо добре й гідно жити.
Попри всі військові дії ми старались підтримати громаду нашого села, щоб заплановані проекти розвитку
не зупинялись, а були скеровані на шлях завершення,
щоб з них громада села користала.
Не можна оминути нашу спільну допомогу бійцям
в зоні АТО, серед яких були і наші односельці, а найголовніше, що всі ці події згуртували нас. Ми зуміли відстояти нашу ідентичність, сформувати національну свідомість, культуру, традиції, які є добрим і міцним фундаментом нашого розвитку і Батьківщини України в цілому.
Сьогодні вітаю кожного з Різдвом Христовим і Новим 2015 роком — роком нових сподівань на мир, доб
рий і благополучний розвиток. Миру, злагоди, благополуччя, смачної куті і веселої коляди бажаю кожній родині з надією на вільність Української нації!
ХРИСТОС РОЖДАЄТЬСЯ — СЛАВІМО ЙОГО!»
Роман Онуфріїв, депутат міської ради.

ВпровадженнЯ проектІВ сільської ради 2014.
(короткий опис та фотозвіт)

У

2014 році сільська рада черговий раз стала переможцем 4-го обласного конкур-

су проектів та програм розвитку місцевого самоврядування за проект
«Благоустрій Угорницької школи»

та 2-го міського конкурсу проектів
та програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського
суспільства.
Завдяки участі та перемозі
у даних проектах за кошти обласної ради встановлено металеву
огорожу шкільної території зі сторони коледжу на суму 98 900 тис.
грн. За кошти міської ради покращено спортивну базу школи.
Встановлено 7 тренажерів
в спортивному залі та сучасний
тренажерний комплекс для різних
вікових груп на спортивному майданчику біля школи на суму 86
тис. грн. Дане спортивне обладнання буде сприяти більш ефективному проведенні уроків фізкультури, забезпечить активний
відпочинок та розвиток фізичних
якостей учнів на перервах та в позаурочний час.
Сільською радою було здійснено співфінансування даних проектів
на суму 45 тис. грн.
Виконком.
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НЕБАЙДУЖІ СЕРЕД НАС

Б

уремний 2014 рік став чи не
найважчим у нинішньому столітті для нашої держави. На
зміну страшним подіям на майдані
прийшли ще жахливіші військові дії
на Сході. За право жити чесним життям, за совісті та за справедливістю,
ми платимо велику ціну. Нині за незалежність нашої країни віддають життя найкращі наші патріоти, моляться
матері, просять Господа діти, а допомогу воїнам надає кожен небайдужий. Прості українці забезпечують
армію бронежилетами, касками і військовою формою. Люди, далекі від військової справи
відвозять в зону антитерористичної операції їжу,одяг,
медикаменти та є для армії незамінними помічниками як під під час військових
дій, так і під час збору та доставки речей першої необхідності. Саме завдяки патріотизму та самовідданості цих людей підтримується патріотичний дух наших
воїнів, покращуються умови

їх перебування та іноді
зберігається найцінніше — життя.
З часу проведення
військових дій на Сході мобілізовано в зону
АТО і наших семеро
односельців. На жаль
троє із них отримали
поранення різних ступенів важкості і сьогодні перебувають на
лікуванні.
Приємно
відзначити, що серед
нас є небайдужі люди,
які фінансово долучаються до надання допомоги пораненим бійцям.
Зусиллями нашої громади неодноразово надавалась грошова допомога та відправлялися в зону
АТО продукти харчування, засоби
гігієни,теплий одяг, білизна, ковдри,
виготовлені «буржуйки» та ін. Надходить допомога для наших бійців
і від наших земляків з-за кордону.
Завдяки проведеним шкільним ярмаркам учнями нашої школи та
школи-інтернату зібрано значні
суми грошей, які були передані на
лікування пораненим нашим патріо-

З

нагоди свята Різдва Христового
та Нового 2015 року щиро здоровлю усіх союзянок, їх родини
та громаду села.
У важкий час для України ми
входимо у наступне новоріччя. Різдвяна зірка от-от засяє на небі, сповістивши світові величну звістку.
Скільки хороших слів говоримо
ми одне одному у ці новорічноріздвяні свята. Хочеться, щоб звучали вони в кожній оселі, для кожної людини від малого до великого
і щоб неодмінно збулися.
Нехай Вифлеємська зірка осяває своїм теплам Ваші душі і серця,
Ваші оселі і мрії та всю нашу рідну
Україну.

там та на закупівлю необхідного військового обладнання в зону АТО.
Волонтери дякують від імені
військових, які нині відстоюють
нашу незалежність, всім небайдужим за допомогу та розуміння, бо тільки разом ми можемо
перемогти.
Війна на Сході України ще не закінчилася. На даний момент оголошено про тимчасове припинення
вогню, але чи настане завтра мир
на нашій землі не знає ніхто. Із засобів масової інформації знаємо
про можливу четверту хвилю мобілізації. Отже необхідно продовжувати роботу щодо надання допомоги для потреб бійців АТО.

Збір теплих речей, газових балонів (для виготовлення буржуйок), коштів,
продуктів харчування та
вживаних
покривал
та
ковдр проводиться в приміщенні сільської ради щоденно з 9.00 до 17.00 год.

З народженням Бога-Дитятка нехай прийде на нашу землю мир
і спокій. Хай ці свята наповнять Вас
щастям, здоров’ям і віком довгим.
Добра Вам, всеперемагаючої
любові, мирного неба над головою
і рідної землі під ногами. Будьмо
єдині в духовному обновленні та
збереженні незалежності нашої
держави.
З Різдвом Христовим і Новим
Роком!
Голова осередку СУ Люба Юрків.
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Договір дарування чи
довічного утримання
(догляду)?

У

людей похилого віку виникає чимало питань стосовно
розпорядження нерухомим
майном. Зазвичай запитують: що
краще — дарування чи договір довічного утримання? При цьому кожен
має правильно розуміти всі можливі юридичні наслідки укладення вищевказаних договорів, щоб не позбутись власного житла і не дожити віку в злиднях.
Відповідно до чинного законодавства, за договором дарування
одна сторона (дарувальник) передає другій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок)
у власність (ст.717 Цивільного кодексу України). При цьому слід
наголосити про безоплатність такого договору. Це означає, що дарувальник не має права вимагати
від обдаровуваного здійснення на
свою користь будь-яких дій майнового чи немайнового характеру.
Дарування нерухомого майна
(житлового будинку, земельної ділянки, квартири чи іншого нерухомого майна або його частки) здійснюється за договором, який
обов’язково укладають у письмовій формі, і він підлягає нотаріальному посвідченню.
Після підписання договору та
отримання дарунка обдаровуваний стає повноправним власником подарованого нерухомого
майна і може розпоряджатися ним
на власний розсуд. Як наслідок
дарувальник втрачає будь-які права на нерухомість, якою він
володів.
За договором довічного утримання (догляду) одна сторона
(відчужувач) передає другій стороні (набувачеві) у власність житловий будинок, квартиру або їх
частину, інше нерухоме або рухоме майно, що має значну цінність,
взамін чого набувач зобов’я
зується забезпечувати відчужува-

ча утриманням та (або) доглядом
довічно (ст.744 Цивільного кодексу України), а саме надавати довічно матеріальне забезпечення
у вигляді житла, харчування, лікування, догляду і необхідної допомоги. Договір довічного утримання є оплатним, оскільки набувач
отримує у власність за цим договором певне майно, а відчужувач — необхідне утримання. Відчужувачем за цим договором
може бути фізична особа, незалежно від її віку і стану здоров’я, а
набувачем — лише повнолітня,
дієздатна фізична або юридична
особа. Договір довічного утримання укладають у письмовій формі,
він підлягає нотаріальному посвідченню і державній реєстрації.
Право власності виникає у набувача після підписання і державної
реєстрації по вищевказаному договору.
Особливістю нотаріального посвідчення договору довічного
утримання (догляду) є те, що набувач не має права до смерті відчужувача продавати, дарувати,
обмінювати майно, передане за
цим договором, укладати щодо
нього договір застави, тому що
при посвідченні договору довічного утримання (догляду) нотаріус
накладає заборону відчуження.
Тільки після пред’явлення нотаріусу свідоцтва про смерть відчужувача, заборону знімають і набувач
зможе в разі необхідності розпоряджатись майном на свій розсуд.
Укладаючи договір довічного
утримання (догляду), фізична особа отримує можливість забезпечити собі довічний догляд, оскільки
в самому договорі передбачають
конкретні види грошового, матеріального забезпечення і терміни
його надання. Крім того набувач
зобов’язаний у разі смерті відчужувача поховати його, навіть якщо

це не було передбачено договором довічного утримання (догляду). Можна зробити висновок, що
права набувача щодо розпорядження набутим майном до смерті відчужувача дуже обмежені,
чого не можна сказати про договір
дарування, згідно з яким права
обдаровуваного не обмежені нічим.
Відмінність між вищезазначеними договорами є і в тому випадку, якщо особа здійснила відчуження, вирішила розірвати відповідний договір.
У випадку укладення договору
дарування, в першу чергу, потрібно наголосити на тому, що позовна давність, протягом якої особа
може звернутися до суду з позовом про розірвання цього договору, скорочена і становить всього
один рік. І перелік підстав, на
основі яких цей договір може бути
розірваний є вичерпним.
У договорі довічного утримання (догляду), навпаки, однією з
основних умов щодо можливості
його розірвання є неналежне виконання набувачем своїх обов’яз
ків, передбачених у договорі. У такому випадку ризик залишитись
без майна, у разі порушення умов
договору, несе особа, на користь
якої укладений договір, а не особа, яка є відчужувачем майна.
Як бачимо, договір довічного
утримання (догляду) і договір дарування мають різні правові наслідки для відчужувача. Власник
майна повинен добре зважити
свої наміри, зрозуміти суть правочину, щоб бути впевненим, що
його права та інтереси будуть захищені.
Приватний нотаріус
Івано-Франківського
міського нотаріального округу
Татарин М.В.
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РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ
БЛАЖЕННІШОГО СВЯТОСЛАВА
Високопре освященним
і Преосвященним Архиєпископам та Митрополитам,
боголюбивим
єпископам,
всечесному
духовенству,
преподобному монашеству,
возлюбленим братам і сестрам, в Україні та на поселеннях у світі сущим
Не бійтеся, бо я звіщаю
вам велику радість,
що буде радістю всього народу:
сьогодні народився
вам у місті Давидовім
Спаситель — Христос Господь
(Лк 2, 10–11).

Христос народився!
Цими словами благовісника з небес Христова Церква звіщає спасенну новину. Сьогодні нам народився Спаситель: Господь на землю
зійшов і явився в людському тілі
у місті Вифлеємі. Радіє цього дня
небо і земля, радіє весь людський
рід тим, що наш Творець не покинув
свого сотворіння, але прийшов,
щобприйняти його долю. Він сам
став людиною, щоб розділити з нею
її життя: її болі і радості, її тривогу
і непевність. Господь стає одним із
нас, об’являє себе нашим Спасителем і Визволителем.
У святі Різдва Христового ми радіємо тому, що більше не почуваємося самотніми і покинутими, святкуємо те, що Бог є з нами, що Він
нас любить, і бачимо втілену Божу
любов у новонародженому Дитятку
Ісусі, який ніжно спочиває в яслах
на сіні. Таїнство народження нашого Спасителя виявляє нам правду
про те, як велике Боже відкривається нам через слабке людське, як
людське мале і незначне може стати Божим великим!
Святе Євангеліє оповідає нам,
що Господь Всесвіту народився в
родині біженців. Спочатку через наказ кесаря, а потім через кровожерність царя Ірода Пресвята родина
була змушена покинути свою домівку та просити прихистку в чужих людей. Так, наш Бог забажав народитися як безхатченко і біженець! За
таких дивних обставин народження
Спасителя привілей перебувати
біля Божого Дитяти мали разом із

мудрецями зі Сходу лише ті, хто не
соромився бути поруч із потребуючими, вигнанцями та переслідуваними. Відкривши Йому двері свого
серця, свого дому, розпізнавши знак
спасіння в Господі, що народився
у вертепі, ці люди сповнилися божественною радістю серед темряви
ночі. Бо ж різдвяне таїнство — це
здатність увійти в Божу присутність
і зустріти новонародженого Христа
через вміння бути поруч: бути поруч
із тим, хто немічний і беззахисний,
хто терпить від холоду та браку
найнеобхіднішого.
Україна прожила дивовижний
рік, в якому все було великим: надія
і відчай, впевненість і розчарування, здобутки і втрати. Великим був
і страх, що його відчула Темрява,
бачачи, що наш порив до Світла
може бути переможним. І Темрява
наслала на нас біль і кров, каліцтво
і навіть смерть, щоб люди жахнулися тим стражданням і звернули на
давню стежку мовчазного та беззаперечного підпорядкування.
Немає жодного українця, який не
брав би участі в цьому іспиті Господнього
провидіння,
котрий
продовжує тривати. В якомусь сенсі
ми всі сьогодні в зоні ризику, у зоні
АТО. Подібно до пастирів, які на
місці випасання свого стада почули
спів ангелів на небі і прийняли звістку про народження Спасителя, так
і кожен з нас має своє місце духов
ного чування, свій «блокпост», що
на ньому повинен здійснити власну
християнську і громадянську місію.

І навіть якщо хтось утомився і хоче
уникнути вибору, то все одно його
робить. Тільки в такому разі своєю
пасивністю він грає на руку злу.
Наша цьогорічна дорога до Різдва була дорогою до пораненого і вигнаного. Наша Церква в буквальному сенсі стала польовим шпиталем,
розгорнутим, щоб дати прихисток
гнаним і загоїти рани постраждалих.
Але навіть після Майдану Церква
не позбулася функцій шпиталю,
оскільки це її покликання. Про це
нагадує нам Папа Франциск:
«Я бачу Церкву як польовий шпиталь після битви».
До війни ніхто з нас не був готовий, проте вона триває, непрохано
вламується чи не в кожну вкраїнську домівку, особливо на східних
теренах нашої країни. Постає небезпека, що поріг людської чутливості до горя і страждання ближнього зменшуватиметься. Християни
знають, що байдужість убиває не
менше, ніж снаряди установок
«Град». Справа держави — мудро
вирішити проблему допомоги своїм
стражденним громадянам. А справа
кожного християнина — бути близько, бути поруч із тими, хто в біді.
Саме це християнське єднання
з потребуючими, яке звемо солідарністю, і робить нас сильними. Бо
в ньому проявляється і через нього
передається нам сила воплоченого
Бога, дія Спасителя, який народився для того, щоб вчинити нас вільними і непереможними в Бозі.

духовна сторінка
У різдвяний час кожен із нас поглядає на небо в надії побачити
світло вифлеємської зорі. Бо Новий
рік не обіцяє бути легшим, а наш
вибір — простішим. Наше найбільше завдання на 2015 рік — це вийти
на шлях цивілізованого розвитку
й гідного життя. Для цього ми всі
мусимо зодягнутися в іншу — Божу–
людину, тобто зректися негідних
компромісів з лукавим. Це завдання
стосується кожного з нас — навіть
того, хто вважає себе найменшим
у цьому світі. Завдання змістити
свою життєву позицію в бік добра
має також великий громадянський
сенс, бо коли зміниться українка та
українець — зміниться і вся наша
країна. Усі разом ми маємо зодягнути її в нове намисто ефективнихдержавних структур, які перестануть нарешті бути структурами гріха. Адже влада може бути благословенням, якщо стає служінням.
Обидва завдання неможливо
здійснити, бодай раз не відчувши
сумніву, не помилившись, не зробивши кроку назад. Не маймо гордині досконалості — краще визнаймо перед Богом свої слабкостій
смиренно просімо: Боже, допоможи
моєму безсиллю! Смиренна людина
не втрачає віри у свої сили, бо, за
словами Івана Франка, «чує на сво-
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єму плечі руку Господню». Тому
пам’ятаймо, що зневіра, розчарування, мстиве прагнення поквитатися з тими, хто не здійснив наших
очікувань, — це інструменти, якими
Темрява найефективніше відновлює свої втрачені позиції. Не помагаймо їй зруйнувати наші шанси!
Біда не в тому, що не все вдається
зробити. Біда, коли від цього в людини опускаються руки!
Маємо перед собою ще одне завдання, щодо якого ніколи не має
бути сумніву. Це завдання молитися. Майдан переміг тому, що ревно
і щиро молився. Сьогодні не дозвольмо, щоб через певне «призвичаєння» до війни ослабла інтенсивність наших молитов. Спрямуймо
всі сили своєї душі на те, щоб у наших родинах і спільнотах тривала
безперервна молитва за Україну,
щоб у нашій державній оселі, ніби в
бідній вифлеємській яскині, засяяло
світло віри, очистилися наші серця,
зродилося нове життя. І тоді, маючи
на собі Боже благословення, ми
станемо найщасливішим народом
на Землі.
Серед темної ночі непевності й
тривоги звучить прадідівська коляда, розвіваючи смуток та всілякі негаразди... З цим різдвяним благовіс-

тям прагну відвідати кожну домівку
добрих людей, які приймають до
себе новонародженого Бога і Спасителя та радіють Різдвом Христовим!
Сьогодні линемо з різдвяним
привітом до наших воїнів, які святкують цей величний празник у холодних окопах та бліндажах на передовійі готові грудьми закрити свій
народ. Зі святковим віншуванням
добра і гаразду заходимо до тих,
хто втратив свою домівку та тепло
рідної сім’ї.
Зі співом ангелів про мир на землі та славу на висотах завітаймо
сьогодні до тих, хто сумує через
втрату рідних та близьких, хто
страждає від отриманих ран і тих,
хто в полоні й ув’язненні. Як у цю
різдвяну ніч радість перемагає смуток, а небесне світло — темряву,
так нехай у своєму Різдві наш Спаситель сповнить нас силою звитяги
добра над злом, правди над
неправдою,і небесний мир хай здолає війну.
Усім нашим вірним в Україні і на
поселеннях з усього серця зичу веселих свят Різдва Христового, смачної куті та дзвінкої коляди!
Христос народився!
Славімо Його!
† СВЯТОСЛАВ

РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ
митрополита Володимира
та єпископа-помічника Йосафата
Всечесним отця душпастирям,
преподобним
монахам і монахиням та
всім вірним Івано-Фран
ківської митрополії угкц
ХРИСТОС РОЖДАЄТЬСЯ!
В цей благословенний Богом день святкуємо народження Сина Божого. Ми не
знаємо достеменно, як проходила Свята ніч, напевно Пречиста Діва Марія з святим Йосифом стукали в кожні двері з
надією що хтось змелосердиться і прийме їх до свого
дому, та усі двері були замкнені…
В нічну тишу пробиває
прекрасний ангельський спів
звіщаючи про найбільшу Божу
любов до людства, що посилає Свого Єдинородного Сина
на землю. Сам Бог приходить
у світ! Христос Народився!

Народження Ісуса Христа
було особливою подією в історії
світу. Це сталося тільки раз!
Слово стало тілом! Рік за роком
ми прославляємо цю подію піснями та колядками про проявлення Божої любові людству.
Проте, згадувати — це не просто пам’ятати подію з минулого,
але застосувати цю подію
у наше життя і жити з нею. У
цей святий день принесімо і ми
нашому Спасителю свої дари —
віру, надію і любов. Станьмо
добрішими,
милосерднішими,
терпеливішими один до одного.
Сьогодні стоячи перед яслами,
особливо молім Народженого
Господа, щоб Він подав мир нашій Державі, злагоду для всіх
жителів України, дарував щиру
любов до ближнього.
Кожний
день
різдвяних
свят — це величне торжество.
Земля і небо торжествують —
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радіють, колядують дорослі та малі.
Доноситься радісна прослава Різдва від землі до небес: «Бог Предвічний народився, прийшов днесь із
Небес, щоб спасти люд Свій весь,
і утішився». Так, виходячи на зу-
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стріч до Бого-дитятки приготуймо
Йому гідний дарунок: замість
ясел — чистоту нашої совісті, замість сіна — теплоту сердець, а замість пелен — щирість віри, щоб гарячими молитвами в святих храмах
Божих, турботою про наші сім’ї і добрим ставленням до всіх людей,
прийняти і прославляти радість Різвяної ночі. Не забудьмо ж у ці світлі
дні і про знедолених братів і сестер
наших вимушених біженців— сиріт,
вдів, людей похилого віку, бездомних, бідних. Хай кожен простягне
до них руку допомоги, нагодувавши
і одягнувши, подавши милостиню,
створивши хоча б мале добро по
силі своїй, принісши і в їхні стражденні душі світло Різдвяної зірки.
У цей радісний день Різдва
Христового вітаємо всіх Вас, дорогі
браття і сестри, особливо наших воїнів, синів, батьків, внуків, які боронять честь і гідність держави України. Хоч, наші воїни-герої не є у домівках серед своєї родини, однак
ми завжди чекаємо на них з надією:

напевно завдяки їхньому служінню
багато зміниться в новому році, поліпшиться, вирішиться та прийде
мир в Україну. Христос прийшов і не
залишить нас аж до кінця світу.
Щиросердечно вітаємо з Різдвом
Христовим воїнів-героїв, вимушених
біженців, наших дорогих дітей та молодь, керівників соціальних установ,
інтелігенцію, військовослужбовців,
науковців, людей різних сфер діяльності, душпастирів, монахів, монахинь, семінаристів, християнську
владу. Бажаємо Вам допомоги Божої, щоб здійснювати служіння для
добра святої Церкви, нашої ІваноФранківської Митрополії, усього
українського народу та нашої Богом
благословенної Держави-України.
Христос народився!
Славімо Його!
† Володимир (ВІЙТИШИН)
Архієпископ і Митрополит
Івано-Франківський
† Йосафат (Мощич)
Єпископ-помічник

Традиції Різдва

іздво вважають святом сім'ї,
його традиційно святкують
у родинному колі. Можна
сказати, що період приготування до
Різдва — це Богом благословенний
час для того, щоб забути старі образи, перепросити тих, кого ми могли
образити, подякувати тим, хто зробив нам добро чи просто був поруч
з нами протягом цього року.
Від покоління до покоління передавались традиції святкування
Різдва Христового. Обов'язковим
атрибутом Різдва у наших дідів та
прадідів було вистилання долівки
дому сіном, а столу соломою, що
було символом ясел, на які поклали новонародженого Христа. Ще
однією цікавою традицією святкування Різдва була милостиня.
Роздавання милостині робило
Різдво часом найбільшої радості
для усіх людей, адже святковий
настрій наповнював як тих людей,
які давали її, так і тих, які завдяки
їй мали можливість відсвяткувати
Різдво. Святим обов'язком та найбільшим щастям на Різдво було
прийняти у дім бідного чи сироту і,
що важливо, їх не просто приймали до дому, а ставились, як до рідного.

Розпочиналось
святкування
Різдва з першої зірки, яка виступала на небі 6 січня. Господиня
накривала на столі святкову вечерю, що традиційно складалась з
12 страв. Кількість страв на столі
має велике значення, адже вони
символізують дванадцять апостолів, що були першими учнями
Христа. Сама вечеря розпочиналась з молитви, яку вся сім'я промовляла разом. Першим за стіл
сідав господар і розпочинав вечерю, роздаючи усім традиційну
українську кутю, після якої слідували і інші страви: плетенка,
узвар, борщ, голубці, вареники з
картоплею, грибами, капустою чи
сиром, тушкована капуста, мари-

новані грибочки, оселедець, пампушки, часник та інші. Дуже цікавим є те, що у різних регіонах
України набір страв є різним, та
все ж зберігається їх кількість.
Мабуть, найяскравішою традицією був вертеп. Почесним у вертепі було носіння Різдвяної зірки.
Вертепи включали безліч дійових
осіб і зазвичай ілюстрували народження Ісуса Христа, рідше інші
біблійні історії.
До наших днів деякі традиції
збереглись, деякі втратились, деякі змінились, можливо, навіть виникли нові.
На жаль, мусимо відмітити, що
все ж за довгі роки втратилась
прекрасна традиція милостині та
прийому до дому бідних, самотніх
осіб чи сиріт. Це чудова традиція,
яка дарує святковий настрій та
піднесеність духу, адже ніщо не
може зрівнятись з відчуттям того,
що ми змогли подарувати свято
тому, хто дуже потребував цього.
Щиро закликаємо вас дотримуватись прекрасних українських
традицій святкування Різдва і не
забувати про тих, кому ви потрібні, щоб ніхто не почувався самотнім у час Різдва.

духовна сторінка

9

• № 03 (019)

Запрошуємо усіх дітей нашої парафії
до участі в різдвяному вертепі.
Бажаючих просимо приходити
на репетиції, які проходять щонеділі
в Церкві після другої
недільної Літургії.

ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ
парафії на 2015 р.Б.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Різдвяний вертеп.
Урочисті заходи по відзначенні року
Митрополита Андрея Шептицького.
Екскурсійно-Катехизаційна поїздка до Собору
Св. Юра м. Львів (Крипта-захоронення
Митрополита Андрея).
Відкриття заснованої Недільно-Катехитичної
школи.
Парафіяльно-літні табори.
Участь у прощах Івано-Франківської архієпархії.
Заснування шкільного хору.
Капеланська діяльність (духовні вправи для дітей
сиріт Угорницької школи-інтернату)
Будівництво молитовної каплиці біля цвинтаря.
Пропозиції та ініціативи просимо повідомляти
сотрудника парафії о. Юрія 050 373 66 01.

Храмово-шкільне свято св. миколая
«Святий Миколай є добрим прикладом для наслідування»
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грудня в приміщенні молитовної каплиці ЗОШ с. Угорники відбулось загальношкільне храмове свято. Каплиця носить назву Св. Миколая, і в день цього
свята шкільна спільнота завжди його
святкує незвично.

В цей день навчання розпочинається святочною Літургією, як
і кожного понеділка. «Дорогі діти,
сьогодні ми вшановуємо Святого
Миколая, який не тільки є нашим
покровителем, але й добрим прикладом для наслідування у щоденному житті…» — наголосив
о. Юрій після читання Євангелія
у своїй науці до шкільної молоді.
Учні школи взяли участь у Літур-

гії, сповіді, причасті, катехитичній науці, мированні
та вшануванні ікони «Життя Св. Миколая» — так
розпочиналось
шкільне
храмове свято.
«…обладнання молитовної
каплиці,
служіння
Літургії на
початок
н а вчального тижня,
катехитична наука — це чудова
можливість наочної катехизації
шкільної молоді.
Один раз на рік

уділяється Св. Тайна Покаяння усім
учням школи, готуючи їх до Свята
Воскресіння Христового. два рази
на тиждень проводяться катехитичні зустрічі, влітку вже 5 років поспіль
практикуємо літні табори в Карпатах, тематичні зустрічі, окрема Недільна Літургія для молоді на нашій
парафії. На даний
час формуємо класи
згідно
вікових
груп….» — розповідає о. Юрій Трухан —
сотрудник
парафії
с. Угорники.
Радісні емоції, подарунки та Благословення в день Свята
Св. Миколая отримали учні школи.
Богдан
Монастирецький.
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ЮВІЛЕЙ хору «Прикарпаття»
вість колективові здобути
звання народний аматорський хор.
З повідомленням про
творчий та життєвий шлях
композитора Д. В. Січинського виступила Ганна Карась — доктор мистецтвознавства, завідувач кафедри
академічного та естрадного
співу інституту мистецтв
Прикарпатського національного університету ім. Василя
Стефаника, заслужений працівник культури. Доповненням до виступу стали зауваження Олександри Турянської — викладача музичного училища ім. Дениса Січинського.

Т

оржество, влаштоване з нагоди 115-річчя заснування хору
у селі Угорники Денисом Січинським, відбулось у Народному
домі 30 листопада. Народний аматорський хор «Прикарпаття» є продовжувачем справи великого галичанина — Дениса Січинського та нащадком тих Угорницьких співаків, які
прославляли село своїм прекрасним
співом. Для хору та односельців свято було важливою, радісною, приємною подією.
Як належить господарям свята,
хористи підготували святкову програму виступу. Звучали народні пісні, патріотичні, на слова Т. Г. Шевченка і про великого Кобзаря, про
любов до рідної України.
Для хору «Прикарпаття» є гордістю, що соло з хором виконували
професійні співаки — солістка обласної філармонії Оля Яловенко та
артист гуцульського ансамблю пісні
і танцю «Гуцулія» Іван Слободян.
Ольга Яловенко — наша Олечка,
яка народилась у с.Угорники — часто бере участь у концертних програмах Народного дому. Розпочався
концерт особливою піснею, написаною Денисом Січинським та Іваном
Франком «Не пора». Цей хоровий
твір був створений композитором
у 1880 році. Полум’яні слова поета
і енергійна, вольова, заклична мелодія надають пісні актуальності:
Не пора, не пора, не пора
В рідну хату вносити роздор!
Най пропаде незгоди
проклята мара!
Під Украйни єднаймось прапор!

Кілька піснеспівів з літургії на
музику Дениса Січинського подарував слухачам молодіжний хор духовної музики церкви св. Юрія під орудою Мар’яни Лупійчук. Геніальні
солоспіви Дениса Січинського підготували до свята зі своїми студентами професори інституту Мистецтв
Христина Михайлюк та Галина
Стасько. Схвильовано слухали присутні виступ студентів.
Гостей прийшло багато. У глядацькій залі були колишні співаки
хору, любителі хорового співу, родичі
учасників та керівників хору теперішніх та минулих років. А також приїхали і прийшли колишні керівники хору
«Прикарпаття» Ігор Курилів та Ярема Павлик. Їхні привітальні слова та
спогади викликали вдячні аплодисменти від глядачів та хористів. Завдяки молодечому запалу Ігоря Куриліва у селі Угорники відродився
хор у 60-х роках і зазвучали Шевченківські пісні. А невтомна багаторічна
праця Яреми Павлика дала можли-

А ще були подарунки та квіти
ювілярам. Керівник хору Галина
Мартиненко подарувала усім свій
доробок — історичний нарис «Майстерня музики і слова». Це історична розвідка про хор, який у 1899
році у селі Угорники створив Д. В. Січинський, про народний аматорський хор «Прикарпаття», який гордиться походженням і нинішніми досягненнями.
Голова осередку союзу українок
с. Угорники пані Люба Юрків побажала керівникові хору та співакам
не розлучатись з піснею, бо українська пісня — це наша історія і натхнення до життя.
Теплі слова вдячності почули
учасники хору «Прикарпаття» від
спеціаліста міського управління
культури пані Ольги Богодяж, яка
подякувала хористам та керівникові
хору за участь у фестивалях, концертах та чудовий репертуар. А також хористи отримали духовний подарунок — образ Богородиці.

культура
В привітальному листі до хористів депутат міської ради Р. М. Онуф
ріїв з щирою повагою написав:
«Дорогі світочі української пісні!
Музика і пісня споконвіків вміла
об’єднати у час радості, щасливий
час, час перемоги та піднесення…
Вона також підтримувала сильний
дух в години журби та смутку, у час
війни та втрат. Вже 115 років наш
талановитий хор зміцнює український дух, від покоління до покоління творить українську культуру, продовжуючи добру справу, розпочату
славетним Денисом Січинським.
Дякую вам за збереження духов
ності у наших рідних Угорниках та
Україні загалом. За це вам — низький уклін. За цей час ми пережили
немало: війни, панування чужинців
над нашим народом,голод та геноцид, кризу української державності,
утиски
патріотизму,
обмеження
культурного розвитку, особисті життєві втрати… Ніщо Вас не зламало, — Ви продовжували нести пісню
у світ на якісному професійному
рівні. Бо там, де розвинута культура, там мудрий і сильний народ!

• № 03 (019)
В цей нелегкий для України час
дуже важливо зберігати внутрішню
духовну силу та ширити її серед
громади.Комусь дано Богом святе
призначення — воювати за рідну
країну, її волю і незалежність, за
краще життя майбутніх поколінь, а
комусь — зберегти відвойоване,
розвивати культуру, націю, народ,
його традиції,виховувати високі духовні цінності, плекати гідні наслідування ідеали та нести добру славу
про кожен геройський чин, здійснений заради України.
Вдячний вам за Вашу натхненну
працю! Нехай ваш дух міцніє, а пісня хай буде поміж нас!»
Завдяки Роману Михайловичу до
свята хору була надрукована книжка
про історію колективу «Майстерня
музики і слова». А ще хористи, керівник хору та концертмейстер на
знак вдячності отримали від Романа
Онуфріїва грошові винагороди.
У привітальному слові голови
сільської ради Л. З. Атаманчук чулася гордість і радість за наш хор.
Вона добре знає, які події відбуваються у колективі, бо завжди з
«Прикарпаттям» виїжджає на висту-
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пи, приходить на репетиції, підтримує хористів. Любов Зеновіївна відзначила, щоісторія села вимірюється не лише датами народження
і смерті його мешканців а й справами, які ці мешканці творять. А діяльність сільського хору — це часточка
історії села, його культурне надбання. Хор отримав від сільського голови грошову винагороду за високий
виконавський рівень колективу та
активну концертну діяльність.
Святково і якісно звучали пісні
у виконанні ювіляра — хору «Прикарпаття», линула музика Дениса
Січинського. Піднесену і радісну атмосферу свята допомогли створити
ведучі дійства — учні школи Вікторія Гречаник, Уляна Бойчук, Тарас
Ляцковський та Павло Пельц.
Коли прозвучала завершальна
пісня «Україно, ти для мене єдина», отець Юрій Трухан виголосив
«Многая літа» хористам, керівникові та концертмейстеру і усім присутнім. І полинула «Здравиця»
у виконанні хору та усіх, хто любить і шанує пісню.
Керівник хору Галина Мартиненко.

союзянський ювілей
Зродились ви із крові і руїни,
Ви — материнське серце України,
Прекрасних мальв біляві пелюстки.
Уклін Вам, горді вольові княгині.
У ріднім краю і у чужині
Душею й серцем Ви — українки!
Голова осередку —
п. Люба Юрків

Почесна управа
п. Марта Малкош — голова
п. Марія Яковишин — співголова
п. Варвара Фафендик — співголова
п. Варвара Гаврилюк — секретар
п. Євдокія Башурин — секретар
п. Євдокія Гречаник — скарбник

У

Управа осередку
Оксана Довган — співголова
Мирослава Андрейчук — співголова
Марія Тарнавецька — секретар
Євдокія Гречаник — скарбник

народному домі пройшли святкові урочистості щодо відзначення 20-го Ювілею Союзу
Українок с. Угорники. Пані Люба Юрків, голова осередку, організувала зустріч у теплому колі гостей та членкинь спільноти. Урочиста академія
розпочалась спільною молитвою, а

відтак у формі святкового концерту, привітань та історичних споминів
пройшов Ювілейний захід. Жінка, як
берегиня родини, виховання дітей,
збереження традицій, духовності відіграє велику роль у формуванні української сім’ї, наголосила п. Люба Юрків у вступному слові. У час академії
звучали привітання о. Юрія Трухана,
п. Любові Атаманчук — сільського голови, п. Романа Онуфріїва, п. Марти Малкош-Ганушевської, членкинь
осередку м. Івано-Франківська та багатьох гостей, які були запрошенні
на свято.
Громада села щиро здоровить членкинь осередку з ювілеєм. Бажаємо Вам здоров’я, сили,
наснаги на подальшу плідну працю на благо України та нашої
громади.
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Тиждень мистецтв

метою формування естетичної
культури, ідеалів естетичного
сприйняття, духовного збагачення учнів, виховання художнього
смаку, бажання вносити прекрасне
у життя, примноження культурномистецьких надбань народу, формування ціннісного ставлення до мистецтва, підтримки талановитих школярів, розвитку їх мистецьких здібностей, активізації творчої діяльності вчителів другий рік поспіль на по-

чатку жовтня(з 29.09 по 03.10) у школі проходить Тиждень мистецтв «Ми
продовжуємо себе в дітях».
Завдяки активній участі у проведенні предметного тижня школярів,
батьків та працівників школи, всі заходи було проведено на високому рівні.
Розпочався Тиждень майстеркласом вчителя трудового навчання
Стефанишин О. А. «Виготовлення
брошки «Гербера» із фетра», по завершенню якого учні 7 та 9 класів
власноруч виготовили свої вироби.
З метою патріотичного виховання
в рамках Тижня було проведено
День вишиванки «Мені сорочку мати

вишивала», коли
всі учні та працівники школи були
одягнені у вишиті
сорочки та плаття,
чим
продемонстрували єдність
духу та красу української вишивки.
В актовій залі
було оформлено
персональні
виставки робіт
учнів,
вчителів та працівників школи «Ця дивовишивка». На виставці були представлені роботи, різні
за
тематикою
(рушники, серветки,
сорочки, скатертини,
образи, накидки на
великодні
кошики,
картини) та технікою
(вишивка ниткою, бісером, мережка).
У Всесвітній день музики
(1 жовтня) учні школи взяли
участь у караоке «3 піснею —
до серця, серцем — до народу», вікторині «У світі музики» та виставці малюнків
«Друзі музики», які організувала вчитель музичного мистецтва Федорів В. В.
Окрасою Тижня мистецтв
став День заплетеної коси та
конкурс «Коса — дівоча краса». Переможцями цього року
стали:
І місце — Шандалович Софія
(1 кл.), Крайник Христина (9 кл.),
Атаманчук Зоряна (11 кл.);
ІІ місце — Свистильницька Ілона (1 кл.), Гаврилюк Анастасія та Гонська
Катерина (8 кл.);
ІІІ місце — Рубашевська
Софія (2 кл.), Царук Анна
(9 кл.).
Наче в ательє дизайнерів, під керівництвом вчителя технологій Тхорика І. М.
трудилися учні 11 класу, виконуючи практичне завдання з оздоблення блайзера.

Учні на шаблонах оздоблювали головний убір з емблемою школи.
Вкотре було проведено вистав
ку-конкурс осінніх композицій «Барви осені по-українськи» серед учнів
1 — 11 кл. Цього року композиції
були виконані з природніх матеріалівна українську тематику. За підсумками
проведеного
конкурсу
І місце розділили 2 та 10 класи, ІІ —
4 та 9 класи, ІІІ — 1, 3, 7 та 8 класи.
На святковому концерті до Дня
вчителя, який був завершальним
акордом Тижня мистецтв, учні школи презентували колективну вітальну листівку.
О. І. Рубашевська,
заступник директора з навчальновиховної роботи

Всесвітній день тата

11

вересня відзначається Всесвітній день
тата — свято, яке було засноване в Україні у 2000 році, а згодом підтримане низ-

кою країн світу. З цієї нагоди учні школи підготували виставку малюнків: «Мій батько найкращий в світі».
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Вітаємо наших вчителів

ретього жовтня у нашій школі відбулося святкування Дня
працівника освіти. В рамках
відзначення цього свята учнівське самоврядування школи підготувало та
провело ряд заходів:
1. Члени учкому виконували обо
в’язки вчителів та адміністрації школи (день самоврядування в школі);
2. Вітали вчителів квітами, виготовленими учнями напередодні свята;

3. Виготовляли
святкові
листівки
для вчителів-вете
ранів, яких запросили на свято;
4. Провели святковий концерт для
вчителів.
Бойчук Мар’яна,
президент школи

Місячник «Увага! Діти на дорозі!»

З

метою ак тивізації роботи
щодо запобігання дорожньотранспортному травматизму
серед учнів, щорічно проводиться
Всеукраїнський конкурс-рейд «Увага! Діти на дорозі!».
Цього року з 03.09 по 03.10 учні
нашої школи брали участь у цьому
конкурсі, в рамках якого було проведено ряд заходів. Серед них:
1. Вчителями та учнями опрацьовано Закон України «Про дорожній рух».
2. Класними керівниками проведено Єдиний урок «Знай та виконуй
правила дорожнього руху» (15.09).
3. Для учнів 7 класу проведено
жартівливу вікторину « Дорожні знаки». (Калинюк І.Я.)

4. Учні 1-7 класів взяли участь
увікторині «Чи знаєш ти правила вуличного руху?» (Калинюк І.Я.).

Українські Карпати

У

рамках проведення тижня
фізичної культури і спорту
учні 9-11 класів нашої школи
здійснили захоплюючу подорож на
найвищу вершину Українських Карпат — гору Говерлу.
Карпати зустріли нас холодним
осіннім дощем та першими приморозками. Перетнувши контрольнопропускний пункт, ми із спортивної
бази «Заросляк» почали підйом. Добре кажуть, як хочеш пізнати людину, піди із нею в гори. Було приємно

5. Бригада ЮІР виступила перед
учнями початкових класів з програмою «Дорожні знаки — наші друзі»
(Калинюк І.Я.)
6. Для учнів 1-7
класів було проведено тематичний конкурс малюнків.
7.
02.10.2014
було проведено підсумки
Всеукраїнського
конкурсурейду «Увага! Діти
на дорозі!».
Комановська О. І.,
заступник директора
з виховної роботи

бачити, як при сходженні, учні допомагали один одному долати круті
підйоми, підбадьорювали
добрим словом і теплим
чаєм.
Після двогодинного маршу ми на вершині. Говерла
зустріла нас сильним туманом і невеликим сніжком.
Проспівавши гімн України, помолившись за мир
і спокій в нашій країні, ми
щасливі і задоволені повернулися додому.
Чуйко В.Я., вчитель
предмета «Захит Вітчизни»
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Шкільна бібліотека —
стратегічний партнер освіти

ід такою назвою проводиться Всеукраїнський місячник
шкільної бібліотеки, який
розпочався 01 жовтня. Вперше Міжнародний день шкільних бібліотек відзначався в 1999 році (у 2008 році перетворений на місячник). Мета цієї акції — привернути увагу суспільства,
шкільного співтовариства до важливості шкільних бібліотек у справі навчання та виховання дітей. Навчання

може бути успішним лише тоді, коли
володієш певними правилами роботи
з джерелами інформації — інформаційною культурою. Досвідчені бібліотекарі завжди готові допомогти кожному в цій справі.
У рамках місячника проводився
тиждень популяризації дитячого читання «Час читати». Наймолодші
учні нашої школи — першокласники
провели цікаву і захоплюючу екскурсію «Мандрівка книжковим містом», де познайомилися з дитячою
літературою бібліотеки, виставками
художньої літератури. Другокласники зі своїм класним керівником
Красняк О.І. відвідали бібліотечний
урок «Бібліотека — затишний дім
зустрічі читача з книгою». На завершення уроку учні були записані до
бібліотеки, відбулася посвята в читачі. Діти намалювали своїх улюблених казкових героїв, також була
оформлена виставка дитячих малюнків «Мій улюблений казковий герой». Проводились вікторини «Чи
знаєте ви казки?» та «Відгадай героя літературного твору».

Учні середніх класів переглянули фільм «Історія писемності».
Учнівське самоврядування провело
рейд-перевірку стану збереження
підручників.
Була проведена благодійна акція
«Книжкові мости єднають серця» з
метою наповнення фондів бібліотек
Східної України сучасною українською літературою.
ТОЖ ВІТАЄМО ВСІХ СВОЇХ ЧИТАЧІВ
З МІЖНАРОДНИМ МІСЯЧНИКОМ ШКІЛЬНИХ БІБЛІОТЕК!
Федоришин І.В., бібліотекар школи

Акції милосердя

У

рамках відзначення Дня людей похилого віку першого
жовтня в нашій школі було
проведено акцію «П’ять
картоплин» та зібрано 80
кг картоплі для Товариства
Червоного Хреста.
Учні школи взяли
участь у благодійній акції
«Допоможи воїнам АТО»,

О

під час якої було зібрано 540 гривень. Дякуємо учням за активну
участь у цих акціях.
Чопик Н.М.,
педагог-організатор школи

Осіння толока

сінь радує нас
не тільки своїм різнобарв’ям,
але й великою кількістю опалого листя. З метою допомоги двірникам у прибиранні шкільного подвір’я у п’ятницю
10 жовтня класні колективи прибирали шкільне подвір’я відповідно
до плану закріплених за
ними територій. Діти з ра-

дістю працювали та з почуттям виконаного обов’язку завершили осінню толоку.
Комановська О.І., заступник
директора з виховної роботи
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Екскурсія в цирк

16

вересня учні початкових класів відвідали цікаву та захоплюючу ви-

з масою позитивних емоцій повернулися до школи.

ставу цирку на льоду. Під час антракту діти придбали сувеніри,
поласували солодкою ватою та

Комановська О.І., заступник
директора з виховної роботи

Відзначення 72 річниці УПА

У

школі вже стало доброю традицією щороку у жовтні святкувати День українського козацтва,
річницю створення УПА та свято Покрови. Ось і в цьому році 14 жовтняучні школи брали участь у різноманітних заходах.
Після панахиди, яка відбулася
біля символічної могили борців за
волю України,до присутніх звернулася голова сільської ради Атаманчук Л.З. із словами привітань і наголосила, що сьогодні козак — це не
той, хто одягнений у шаровари. Сучасний козак — це, перш за все,

людина сильна як фізично, так і духовно.
Козацтво неможливо
відродити, його можна
тільки цілеспрямовано
виховати, говорячи дитині з наймолодшого
віку: «Ти — козацького
роду! Будь гідним слави своїх предків».
Саме тому метою
таких заходів є виховання у молодого покоління патріотичних
почуттів, гордості за
нашу державу, вшанування пам’яті борців за волю і незалежність України та з нагоди 72-річниці створення Української Повстанської Армії.
«Можна сказати,
що незалежна Україна багато в чому завдячує УПА, — говорив отець Юрій, звертаючись до присутніх. — Її учасники поклали своє молоде
життя на вівтар тієї
України, яку ми сьогодні маємо».

Цього ж дня учні 8-11 класів, дирекція школи, педагог-організатор,
вчитель музики, класні керівники
брали участь у пісенному флешмобі (біля пам’ятника І.Франкові,)
на якому звучали патріотичні пісні.
До заходу учні готувалися дуже ретельно: вивчали пісні, щодня тренувалися у школі, продумували вбрання та емблеми.
Старшокласники побували на
заході, який відбувся на Вічевому
майдані за участі мера міста, представників реєстрового козацтва,
громадськості краю.
Комановська О.І., заступник
директора з виховної роботи

Міжнародний день миру 21 вересня

М

іжнародний день миру був
проголошений у 1981 році
РезолюцієюГенеральної
Асамблеї A/RES/36/67. Започаткування Дня миру свідчить про те, що
ООН спрямовуєсвоїзусилля на підтримку миру в усьому світі та закликає всіх людей на планеті згуртуватися на шляху досягнення цієї мети.
В 2002 році Президент України підписав Указ від 05.02.2002 № 100/2002,
яким проголосив 21 вересня Національним Днем миру.
У 2014 році Організація Об’єдна
них Націй обрала тему «Право на-

родів на мир», щоби ще раз наголосити на важливості принципів, закладених Декларацією Генеральної
асамблеї ООН про право народів на
мир, з центральним твердженням
про те, що стійкий прогрес людства
та реалізація прав людини залежитьвід миру та безпеки.
Щороку різні заходи та кампанії
проходять в усьому світі з метою
привернути увагу до масштабної
роботи в підтримку миру, а також
задля того, щоби поширити інформацію серед окремих осіб, громад
та суспільств задля глибшого розу-

міння проблем, які перешкоджають
мирному співіснуванню та обміну інформацією та досвідом для його
досягнення.
Міжнародний день миру надає
можливість привернути увагу дітей
та молоді до питань важливості
миру і принципів гуманності, свободи, добра і поваги до різноманіття.
У рамках відзначення цього свята в нашій школі відбувалися такі
заходи: тематичні години класного
керівника, збір коштів для воїнів
АТО, конкурс малюнків та плакатів.
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тей Раджі Гафарова. Діти, разом з
своїми батьками, з великим задоволенням придбали солодку випічку
та сувеніри, виготовлені руками
учнів школи. На ярмарці було зібрано 10562 гривні.

Д

МИР…

о недавнього часу для нашого народу мир був повсякденною реальністю, тож ми цього безцінного дару ніби й не помічали. Хто думав, що може бути інакше?
Що в життя миролюбної України ввійде війна? А нині, як ніколи, відчуваємо потребу в мирі!
Мабуть, немає жодної людини в
країні, яку б не зачепили події цих
останніх «чорних місяців». У боротьбі за Волю і Незалежність заплачено неймовірно дорогу ціну —

життя тисячі молодих людей,
здоров’я ще кількох тисяч, які кинулись у вир гарячих подій. Завдяки
їм ми усвідомили: нас нікому не
здолати і сила наша в щирій і відданій любові до рідного краю.
Не залишились осторонь цих подій працівники і вихованці школиінтернату та дошкільних груп для дітей с. Угорники. Так з метою виховання патріотичної свідомості, бажання стати гідним громадянином
України, на вшанування пам’яті героїв учасників Майдану та АТО

в школі було впроваджено проект
«Герої не вмирають»!
В рамках проекту було проведено ряд заходів, активними учасниками яких були дошкільнята та їхні
батьки. Так до Міжнародного дня
миру діти і вихователі провели
флешмоб. Море квітів, принесених
батьками, було використано для виготовлення тематичної виставки
квіткових композицій учнями школиінтернату та покладання їх до могил
загиблих героїв.
Особливої
уваги
заслуговує
у ч а с т ь
батьків наших
діток
у ярмарці
по збору коштів
для
постраждалого в АТО,
уродженця
села Угорники, батька трьох ді-

Заключним етапом проекту був
вечір-реквієм «Вони пішли у вічність, щоб Україну зберегти». Гостями заходу були бійці роти міліції
громадської безпеки особливого
призначення та Державтоінспекції
УМВС України в Івано-Франківській
області, які вже неодноразово виконували свої службові обов’язки
у східному регіоні нашої держави..
Навіть мужнім чоловікам було непросто стримати сльозу, коли дитячі
голоси линули в молитві … «Боже,
Україну збережи!»
О. С. Орловська, заступник
директора школи-інтернат

медицина
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Найнебезпечніші
захворювання ХХІ століття

І

нформація про поширення геморагічної гарячки Ебола стривожила увесь світ. Оскільки від цього вірусу помирають понад 50% інфікованих, а ліків від хвороби не існує.
Ці переживання не безпідставні.
Раніше хвороба Ебола загрожувала
переважно мешканцям африканського континенту, однак цього разу
у Всесвітній організації охорони
здоров’я заявили, що спалах лихоманки в Африці вже не є лихом для
якоїсь однієї країни — захворювання набуло субрегіонального характеру. В кінці липня лікарі зафіксували у Європі перший випадок зараження смертельним вірусом Ебола,
який в Африці до того вбив 670 людей. А на початку серпня цей тип
лихоманки зареєстрували у Сполучених Штатах Америки. Тобто готуватися до лихоманки ХХІ століття,
як часто називають вірус Ебола,
варто в усьому світі..
Сучасних хвороб, що претендують на звання «чума XXI століття»,
з кожним роком стає все більше.
Згідно з останньою доповіддю
ВООЗ, за останнє сторіччя було
ідентифіковано 40 нових небезпечних захворювань і виявлено більше
тисячі спалахів епідемій. Більшість
людей чули про СНІД, пташиний
грип, атипову пневмонію. Але цим
справа не обмежується. Про які ж
десятки збудників йде мова і звідки
вони беруться?
УЯВНА БЕЗПЕКА І ЛИХОМАНКА
ЕБОЛА ЗОКРЕМа
Початок ери антибіотиків вселило відчуття безпеки — усі інфекційні
хвороби здавалися легко виліковними. У підручниках з медицини на початку 1980-х років нерідко зустрічалися фрази на кшталт «інфекційних
хвороб набагато легше запобігти
або вилікувати, ніж хвороби інших
типів». Хоча з вірусними захворюваннями було як і раніше важко
справлятися, ефективні вакцини дозволили запобігати найстрашнішим
з них. Здавалося, що залишилося
знайти вірний засіб проти раку
і серцево-судинних захворювань —
і людство буде на порозі безсмертя.
Однак сьогодні саме інфекційні хвороби стають загрозою номер один

для людства. Піднімають голову
старі вороги — туберкульоз, сказ,
малярія і пневмонія, а нові
з’являються практично кожен рік.
Цілий ряд вірусів, що викликають геморагічні лихоманки, прийшли з тропічних лісів. До них відносяться наприклад віруси-брати
Марбурзької лихоманки і лихоманки
Ебола, а також лихоманка денге.
Епідемія лихоманки Ебола вперше була задокументована в 1976
році в західній екваторіальній провінції Судану і прилеглому до нього
районі Заїру. У Судані захворіло
близько трьохсот чоловік, половина
з яких виявилися не в змозі отримати перемогу в сутичці зі смертельним недугою. У Заїрі хвороба вразила 318 людей, з яких померло 280.
У 1980 році лихоманка Ебола спалахнула в Кенії. Перший європеєць,
який помер від лихоманки Ебола Шарль Моне (Charles Monet) —
француз лікар, який жив і працював
в Африці майже все своє життя. Захворів він після відвідування тепер
знаменитої серед вірусологів печери Кіткум в горі Елгон. Після смерті
зразки його тканин і крові були відіслані в США в Центр з контролю
і профілактики захворювань. Так
був відкритий збудник лихоманки
Ебола - філовірус, що вважається
одним з найнебезпечніших.
Інкубаційний період вірусу Ебола
складає від двох днів до двадцяти
одного дня. Хвороба наступає раптово і характеризується зазвичай
жаром,,болем в горлі, головним
і м’язовим болем, а також слабкістю. Потім настають проноси, болі в
шлунку. У деяких пацієнтів можна
побачити зовнішні ознаки кровотеч:
червоні очі, висипку, зовнішні кровотечі. Вірус миттєво атакує імунну
систему.
Найбільшою небезпекою хвороби Ебола є те, що немає специфічних засобів профілактики та лікування вірусу. Тобто головне завдання лікарів — своєчасно виявити та
ізолювати людину.
Далі постраждалому надають
симптоматичну або патогенетичну
терапію. Залежно від того, які системи та органи уражає вірус, призначається лікування, щоб компен-

сувати їх роботу. Лікують не сам вірус, а наслідки його діяльності в організмі.
У світі вже зафіксували понад
1200 випадків інфікування вірусом
Ебола, із яких більше 600 мали летальне завершення. Тобто 50% людей, які заразилися лихоманкою,
помирають.
Інша хвороба вибухнула в квадраті
«Чотирьох
кутів»
НьюМексико-Арізона-Колорадо-Юта в
1993 році. Припущення, що переносниками були місцеві гризуни, які
неймовірно розплодилися через незвично дощову погоду, виникло далеко не відразу. Але здогадку вдалося швидко підтвердити: хантавірус був виділений у 25% особин
місцевої популяції бурундуків, мишей та інших гризунів. Тварини
були носіями цього вірусу не один
десяток років, але не передавали
його людині. Однак зараз ці віруси
стали інфікувати людей. Хантавірусний легеневий синдром (HPS)
характеризувався переповненням
легких рідиною і задухою. «Бандаж
на грудях і подушка на обличчі» —
так описував відчуття один з тих,
що вижили. Захворювання було потім виявлено і в інших регіонах —
США, Канаді, Чилі, Панамі, Аргентині, Болівії, Парагваї та Уругваї
Як і Чорна Смерть XIV століття,
більшість претендентів стати чумою
XXI століття дісталися людині від
тварин. Як правило, ці захворювання є зоонотичними — їх збудники
паразитували на тваринному господарі, якому можливо і не приносили
особливої шкоди. Але «переключившись» на людину, вони помітно
змінили свій характер.
Якщо всі ці віруси дрімали століттями, чому ж саме зараз вони
один за одним покидають своїх господарів, загрожуючи людям? Відповідь очевидна.
Зникнення лісів, будівництво доріг і дамб, урбанізація, забруднення
прибережних вод — усе це створює
умови для активного поширення до
цього невідомих людині хвороб.
Кардинальні зміни навколишнього
середовища збільшують загрозу виникнення інфекційних захворювань.
Бойчук В.В.
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Лист від колишнього учня

елике щастя для вчителя —
отримати листа від свого вихованця та ще й такого, що закінчив навчання 15-20 років тому.
Ярослав пише про те, що зберіг
приємні спогади про шкільні роки
і чомусь тепер йому, дорослому чоловікові, батькові дев’ятирічної доньки, згадуються лише хороші сторінки
шкільного життя, хоч були і виклики
батьків до школи, і двійки в щоденнику, і бійки з однокласниками, і т ін.
І ось несподівані рядки. «Ніколи
не забуду того уроку, коли ми, вось-

І

ЛітературнІ мініатюри
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микласники, слухали легке капотіння дощу за вікном. Учитель якось
загадково звернулась до нас : «Не
здивуйтесь, бо я вас порадую: не
пишемо, не читаємо і навіть не думаємо, а лише слухаємо, як жебонить за вікном про щось дощ ». Всі
вибухнули сміхом. Але В.В. не жартувала. Вона попросила нас, а далі
і заставила «слухати дощ.» А ще
запропонувала думати тільки про
щось своє, дуже особисте, навіть інтимне. І сама сиділа мовчки, задумавшись, слухаючи дощ.

І ми слухали. Хто уважно, а хто
недуже, але слухали.
І я вдячний тому уроку і тому
дощу, бо я зрозумів щось таке, чого
не розумів, а може, не відчував дотепер.
І сьогодні, коли моя донька кличе мене «слухати дощ», я ніколи не
відмовляю їй і тішусь, що навчив її
цього, що колись вона і в звичайній
калюжі «не втратить щастя бачити
зорі на перекинутому небі».
Марія Тарновецька

Ну що, здавалося б, …листочки

ванка довго не вагалась. Як тільки дядько Степан запропонував
роботу на пошті, відразу ж погодилась. Розуміла ж добре, що цього річ про вуз можна хіба що мріяти:
у матері грошей немає, а за рік, працюючи, складе трохи грошенят і подасться штурмувати храм науки.
Відразу освоїлась на роботі, все
робила швидко, акуратно, раділа
разом з тими, чиї поштові скриньки
завжди були заповнені, і сумувала,
що завжди порожньою була 18-а.
«Чому ця скринька порожня? —
не раз думала дівчина — Може, ніхто не живе у цій квартирі, а
може…?» І раптом цікава думка
зринула. Розкладаючи за номером

кореспонденцію,
вона
поклала
у 18-у осінній кленовий листок, який
мимоволі підняла на вулиці. І зраділа другого дня: листка у скриньці не
було. Поклала туди ж ще три листочки. І знову радість: листочки
хтось забрав, натомість залишив
записку: «Спасибі, дочко, що розвіяла мою самотність».
Оглянулась навколо, наче злякалась, чи не підглядає хто за нею. Та
ні… нікого. Тільки на лавочці неподалік, як завжди, сидить немолодий
уже чоловік. Дівчина уже привикла
до нього, вітається щоразу. А
може?.. Зловила себе на думці, що
хоче з-за рогу будинку поспостерігати за ним. Чоловік важко підвівся з
лавочки і попрямував до 18-ої

Союз Українок села щиро
здоровить своїх членкинь
п.Марію Чопик, п.Марію
Панчишин, п.Романію
Дем’янець та п. Ольгу
Носків з прекрасними
ювілеями від дня
народження. Зичимо
здоров’я, щастя, миру
і злагоди у родинах, любові
та многих літ у вільній
незалежній Україні.

Хай доля дарує багато
Днів радісних, літ нежурливих
І стелить дорогу хрещату
В нові ювілеї щасливі.
Люба Юрків голова СУ
с. Угорники

привітання
Депутатський корпус
Угорницької сільської
ради щиро вітає свого
колегу

Богдана Криховецького
та його дружину Юлію
із народженням синочка!
Красенем хай він зростає
І здоров’я, й мудрість має!
Хай найкращим буде сином
І продовжить рід родини,
Радістю всіх звеселяє,
Щастя хай його чекає.

скриньки. А потім акуратно вийняв
листочки, помилувався ними, акуратно склав і пішов до своєї оселі.
Іванці здалося, що він був щасливий. І наче почула знову материні
слова: «Як небагато потрібно людині для щастя».
А наступного дня, крім поштової
сумки, в руках у дівчини букет кленових осінніх листків, які вона віддає в руки незнайомого їй чоловіка
і чує від нього щирі слова подяки, а
ще… тяжку історію його самотності.
Сьогодні Іванка і дядько Сергій — щирі вірні друзі, але дівчина
вірить, що настане той день, коли
вона назове його батьком.
Марія Тарновецька

Вітаємо з ювілеєм !

З роси, з води, з кожного
чистого джерельця
і струмочка вітаємо нашу
дорогу ювілярку, шановану
сусідку, мудру і порядну
людину п. Лесю Парцей, що
з вулиці Просвіти, з славним
поважним ювілеєм, зичимо
здоров’я доброго, не гіршого,
як тепер, Господнього
благословення, любові
і турботи від рідних —
близьких і дальших, такої ж
величі духу і патріотизму,
мирного неба, добробуту
в домі, опіки у всьому
Матінки Божої.

Статистика
У 2014 році їхні зірочки
засвітились над Угорниками.

Вітаємо щасливих батьків!
Бажаємо новонародженим рости здоровими і щасливими!
Замулінський Олександр Васильович
Шеремета Евеліна Андріївна
Сабецький Максим Олегович
Паук Уляна Олегівна
Попович Матвій Юрійович
Дутчак Діана Ярославівна
Іванишин Денис Віталійович

Павлюк Ангеліна Михайлівна
Шалапський Матвій Васильович
Бабій Вікторія Олегівна
Калівашко Олег Романович
Бендус Дарина Василівна
Храпко Назарій Юрійович
Богач Анна Миколаївна
Циганюк Тадей Романович
Хуцинова Анастасія Євгеніївна
Капчук Арсен Васильович
Квасняк Назар Сергійович
Слободян Максим Володимирович
Баб’як Матвій Яремович
Хом’як Матвій Юрійович
Хом’як Мар’яна Юріївна
Заболотна Діана Іллівна
Ільків Артем Олегович
Крижалко Софія Богданівна
Криховецький ВолодимирСонцедар Васильович

Живіть ще довго-довго,
п. Лесю, бо своєю
працелюбністю і оптимізмом
Ви заряджаєте всіх нас,
сусідів, за що маєте шану
і любов, напевно, всієї нашої
вулиці. Хай у Вашім серці
ніколи не зів’яне любов до
ближнього, а це найбільший
скарб у людському житті.
А ще даруємо Вам ці
колективно складені рядки.
Може, хтось за весною
жалкує,
За тим цвітом, що стрімко
опав…
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У 2014 році вони стали на
рушничок щастя.

Бажаємо щасливого
подружнього життя!
Мельник Василь Михайлович
і Костів Тетяна Іванівна
Семчук Юрій Дмитрович і Сидір
Олександра Петрівна
Деркач Роман Ігорович і Рощук
Ірина Іванівна
Бабак Назарій Любомирович
і Цибенко Наталія
Ярославівна
Калиній Назар Сергійович
і Балагура Христина Іванівна
Кедик Тарас Андрійович
і Олійник Уляна Романівна
Король Ігор Сергійович
і Стадник Оксана Василівна
Баб’як Андрій Петрович і Багай
Христина Володимирівна
Криховецький Богдан
Васильович і Криховецька
Юлія Василівна
Балагура Андрій Іванович
і Мацьків Мар’яна Ігорівна

Пані Лесі наснаги літам не
бракує,
Молодечий запал не пропав.
90 — пора вже поважна,
І тепла, і добра через край.
90 — пора наймудріша,
Духу й розуму — справжній
розмай.
Ваше вчора — то юність
смілива,
Коли мрії сягали зірок…
Вміти жить в 90 щасливо –
Найважливіший долі урок.
То ж спасибі за мудрість,
порядність,
Щире серце і добрі слова.

Глибоко сумуємо… у 2014
році від нас відійшли…

Коновалик Марія Микитівна
Довган Марія Василівна
Коростіль Ганна Василівна
Мельник Петро Гнатович
Яців Олена Іванівна
Андрейчук Марія Василівна
Шеленко Дарія Прокопівна
Кваснюк Ганна Іванівна
Ленюк Марія Василівна
Гречаник Євдокія Іллівна
Телещук Олександра Іванівна
Осудар Ганна Григорівна
Криховецька Марія Федорівна
Пельц Богдан Миколайович
Луцький Іван Михайлович
Микитин Галина Володимирівна
Микитин Михайло Васильович
Воробець Олена Степанівна
Остапчук Анастасія Іванівна
Шевців Марія Миколаївна
Безручко Тетяна Василівна
Луцишин Богдан Миколайович
Дарвай Іван Михайлович
Антонів Іван Іванович
Івасюк Василь Дмитрович
Кулінець Капітоліна Василівна
Горальчук Ігор Ярославович
Івасишин Марія Адамівна
Довжинський Павло Михайлович
Гаврилюк Ганна Гнатівна

Будьте ж з нами до ста
і надалі:
Потребуємо Ваших порад.
Пані Лесю, здоров’я
побільше
Зичать рідні і друзі,
й сусіди усі.
Й заспівають Вам «Многая
літа»
Дзвінко, радісно, від всієї
душі.
«Многая літа,
Хай сонце світить,
І, Бог здоров’я, щастя хай
дає».
З найкращими побажаннями
близькі і дальші сусіди
вулиці Просвіти.

