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Тема дня

Сьогодні
у номері:

З новими стараннями та сподіваннями

у новий 2011 рік
Дорогі мешканці
села Угорники!

В

ід щирого серця вітаємо Вас із
Новим 2011 роком та Різдвом
Христовим.
Рік, що минув, був нелегким і дуже насиченим як беззаперечними здобутками,
так і уроками, які необхідно вивчити, напрацьовувати та вдосконалювати.
В першу чергу хочемо скласти глибоку подяку усім Вам від себе та від імені
депутатського корпусу за Ваш вибір в час
місцевих виборів. З великими сподіваннями тепер потрібно довершувати розпочату

роботу та втілювати в життя всі нові плани для розвитку села та добробуту його
мешканців. Багато завдань, нових і попередніх, що стоять перед нами, потребують наполегливої праці, злагоди й довіри між усіма нами. Ми різні, але ми єдині, всіх нас об’єднує Господь, наша віра
та Батьківщина Україна, частинкою якої
і є Угорники.
Нехай наступний рік повниться стабільністю, економічним прогресом, значним просуванням на шляху виховання
нашої молоді, адже ж це — наше майбутнє. Бажаємо кожному із нас оптимізму,
віри у власні сили, міцного здоров’я й родинного затишку, веселої коляди, приєм-
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них родинно-святкових зустрічей, гарного святкового настрою, щастя і радості!
З Новим роком! З Різдвом Христовим!
З найщирішими вітаннями
Любов Атаманчук —
сільський голова,
Роман Онуфріїв —
депутат Івано-Франківської міської ради.
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З новими стараннями
та сподівання
у новий 2011 рік.
Інформує сільська рада
(корисна інформація
для мешканців).
Перша установча
сесія Угорницької
сільської ради.
Відвідини святого
Миколая.
З нами Бог, розумійте
народи і покоряйтесь,
бо з нами Бог!
Інформує наша школа
2011 рік.
Союз Українок
про Ірину Сеник
Ярема Павлик
про Народний хор
«Прикарпаття».
Вітання.

Інформує сільська рада

Повідомляємо нових депутатів Угорницької
сільської ради та номери і межі округів
Кожний мешканець села в залежності від місця проживання (до якого округу належить), має право звертатися до свого депутата у справах вирішення та сприяння тих чи інших потреб!!!!
№
в/о
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19
20.

Межі виборчого округу (входять вулиці)

Депутат

Федорченко, Тисменицька, Повстанців (№ 2-50, 11-25)
Черемхова, Повстанців (72-82), Сєченова
Повстанців (29-77, 84-96)
Церковна, Василькова, Привітна
Рошкевич, Шкільна
Тополина (2-20, 26-30, 5-21, 27)

Атаманчук Василь Володимирович
Гудима Романна Михайлівна
Соловський Тарас Ярославович
Шліхутка Микола Тарасович
Галета Володимир Григорович
Івасишин Оксана Миколаївна

(Масив Надгора) Дитяча Явора-Святослава, Тополина (20а, 28б, 32-48),
Н. Івасишина, Ганушевських, Козацька

Луцький Мирослав Іванович

Просвіти
І. Підкови
Новорічна
Стрілецька (1-35), (2-38)
Купальська (1-37), (2-38)
Стрілецька (37-39), (40-42), Купальська (39-41), (40-42), Лозова, Яблунева,
Калинова
Берегова, Лугова,
Повстанців (79-147), (102-120)
Ентузіастів, Підгірна, Прикарпатська (2-16)
Прикарпатська (1-23), (18-44)
Садова
Львівська
Повстанців (122-190, 151-171а)

Гарасимик Олег Михайлович
Грицак Світлана Іванівна
Павлюк Василь Васильович
Зінько Богдан Нестерович
Середюк Тихон Семенович

Вперше в селі за участі
усіх колективів, хорів
та молодіжногошкільного вертепу

13 лютого
буде проводитися
розколяда 2011.

Початок о 15:00
біля народного дому
(в програмі колядки,
щедрівки, вертеп).

Думич Михайло Деонізович
Пивоварчук Віталій Іванович
Дем’янець Романія Михайлівна
Пилип’юк Мирослав Федорович
Рубашевський Петро Іванович
Білобровка Володимир Степанович
Бойчук Володимир Тарасович
Криховецький Богдан Васильович.

Запрошуємо усіх
мешканців та гостей.
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НОВИНИ

Перша сесія
сільської ради

У

четвер 18 листопада в Народному домі відбулася урочиста перша сесія Угорницької сільської
ради шостого демократичного скликання , на якій були присутні новообрані депутати, депутати попереднього скликання, члени сільської дільничої комісії, керівники установ та організацій села, гості.
Прозвучав Державний Гімн України у
виконанні дуєту «Тандем» при Народному домі. Опісля голова сільської виборчої
комісії Тарас Савчин оголосив результати
виборів, які відбулися 31 жовтня та представив новообраних депутатів після чого
оголосив рішення комісії про обрання
сільським головою Любов Атаманчук.
Продовжилось засідання сесії сільської
ради спільною молитвою та уділення благословення сільського голови та усього депутатського корпусу парохом с.Угорники
митр. прот. Романом Голейком. Отець Роман привітав усіх та побажав Божого благословення, плідної роботи для добра громади та єдності у співпраці. До слів привітань приєднався о. Юрій — сотрудник,
бажаючи опіки Божої Матері, а в прийнятті рішень звертатися до Бога, вручивши
Святе Письмо.
В свою чергу зі зверненням виступила п. Люба подякувавши всім за вибір
та участь у виборах запевнивши і надалі
дбати про інтереси громади села та націлила новий депутатський корпус на плідну працю для розвитку Угорник, а також
подякувала сільській виборчій комісії за
роботу у період проведення виборів у нелегких умовах. Після чого вручила новообраним депутатам посвідчення.
гостей був присутній депутат міської
ради Роман Онуфріїв, який радо привітав депутатів сільської ради в особі сільського голови Любові Атаманчук пообіцявши всіляку підтримку з його боку та
сприяння вирішення питань села. До привітань приєднався заступник міського голови Микола Саєвич, у прийнятті рішень
зичив мудрості та єдності.
Після урочистостей сесія продовжила
роботу, затвердила порядок денний, згідно якого приступила до обрання секрета-

ря. Процедурою таємного голосування секретарем сільської ради обрано Романну
Гудиму (до того часу вона обіймала туж
посаду), також здійснення нею повноважень секретаря виконкому.
Депутати затвердили кількісний склад
виконавчого комітету у кількості 12 осіб.
З них 2 працюватимуть за посадою та 10
на добровільних засадах. Зокрема до новоствореного виконавчого комітету сільської ради увійшли сільський голова Любов Атаманчук, секретар сільської ради
Романна Гудима, жителі села Василь Паращук — заст. голови вик., Іван Криховецький, Ярослав Івасишин, Василь Гач,
Микола Кубішин, Богдан Чорнописький,
Володимир Котович, Іван Боєчко, Марія
Петрунів (директор школи), Любов Юрків (голова СУ).
Сесія проголосувала за рішення про
склад постійних депутатських комісій
сільської ради. Так затверджено 5 депутатських комісій, обрано їх голів, зокрема:
• мандатна, з питань депутатської діяльності та етики,законності і правопорядку: голова комісії- Мирослав Луцький,
члени комісії- Романія м»янець, Володимир Білобровка;
• з питань бюджету та соціального захисту населення: голова комісії Світлана Грицак, члени комісії — Оксана Іванишин, Мирослав Пилип’юк;
• з питань земельних відносин та будівництва: голова комісії-Тихон Середюк,
члени комісії — Володимир Бойчук,
Микола Шліхутка, Богдан Зінько, Віталій Пивоварчук, Тарас Соловський;
• з питань екології,охорони природи та
благоустрою села: голова комісії-Володимир Галета, члени комісії- Богдан
Криховецький, Василь Павлюк;
• з питань освіти,культури,духовності,
медицини та молодіжної політики:

Відвідини

святого Миколая

З

давніх часів до нас дійшла добра
традиція вшановувати свято дітям в день святого Миколая, якого вони чекають з нетерпінням, звертаються з листами із своїми побажаннями
і моляться до нього, просячи передусім
здоров’я собі та батькам.
Гарний звичай відвідувати у цей день
дітей у селі є традиційним. Цього року
за сприянням сільського голови п. Любові Атаманчук, усі діти Угорницької ЗО
школи, діточки Угорницького дитячого
садку та всі малозабезпечені діти нашого села отримали подарунки. Важливо,
що кожна дитина відчувала увагу зі сторони Святого Миколая і радо бачити, що
Святий Миколай своєю второпністю та
милосердям відвідав кожного проявля-

ючи любов і милосердя, а головно увагу до кожної дитини, яка так радо очікувала на прихід Святого Миколая. Діти
підготували чудові вірші, сценки і продемонстрували їх для Святого Миколая,
який радо частував їх гостинцями та подарунками.

голова комісії — Олег Гарасимик, члени комісії — Василь Атаманчук, Михайло Думич, Петро Рубашевський.
Завершилась засідання сільської ради
музичними композиціями.

Шановні гравці, тренери
та шанувальники футболу!

Ц

ьогоріч після закінчення першості Тисменицького району з футболу серед аматорських команд
Ви гідно представляли наше село впродовж 2010 року. Хочу відзначити досягнення гравців юнацької та дорослої команд ФК «Угорники», які провели багато матчів як в рідному селі так за його

межами здобувши чимало перемог тим
самим зміцнивши футбольний авторитет Угорник.
Особливо хочеться відзначити інструктора по спорту Михайла Демківа за організацію футболу в селі, тренерам Володимиру Котовичу та Ярославу Демківу
за підготовку команд для участі в турнірі
та досягнення доброго результату. У цей
день бажаю Вам успіхів у благородній
справі — популяризації здорового способу
життя, залучення молоді до занять фізичною культурою і спортом, за те, що прививаєте любов угорничан до футболу. Складаю подяку спонсорам та меценатам за
фінансову підтримку футбольного клубу.
Усім учасникам Угорницького футболу зичу міцного здоров’я, родинного
щастя, оптимізму, вдячних вболівальників та нових спортивних звершень на наступні роки.
З повагою
Сільський голова Любов Атаманчук

ОГОЛОШЕННЯ
Результати субсидій можна одержати
по вулиці Грушевського, 29 в м. Івано-Франківську
в департаменті соціальної політики:
у понеділок та четвер з 15:00 год.
в п’ятницю протягом робочого дня з 09:00 — 16:00,
обідня перерва з 12:00 — 13:00.
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Духовне життя громади

З нами Бог, розумійте народи і покоряйтесь

бо з нами Бог!
Христос рождається!
Дорогі у Христі брати сестри, наша
сільська владо, дирекціє школи,
творча інтелігенціє, дорога молоде!
З Божою допомогою дожили ми до
Христового Різдва та Нового 2011 року
Божого. Час святкування Різдвяних та Новорічних свят породжує в нас найприємніші та найтепліші почуття, які ми переживали від ранніх років свідомого сприй-

няття дійсності. Щороку знову й знову мимоволі зринають у наших думках найкращі моменти різдвяної містерії: зоря, ангельські хори на небесах, поклін пастушків, дари мудреців... Христос прийшов на
землю для того, щоб звільнити нас від гріха. Тому кожна людина здатна вповні відчути вагу і щастя Різдва, однак тільки за
умови, що прожене зі свого серця злі думки, слова, вчинки і діла — що щиро і правдиво визнає свої гріхи і за них покається.
Очищене серце буде найбільшим даром

Таїнство бачу я дивне й прославлене:
небом стає вертеп, престолом херувимським — Діва,
оселею — ясла, в яких лежить неосяжний Христос Бог.
Його, оспівуючи, величаємо!
(Ірмос утрені).
для Немовлятка-Христа, який народився
у стайні, лежав у яслах, щоб обдаровувати
нас всепрощаючою любов’ю.
Вітаємо щиро Вас з цим великим празником божественної самопожертви та любові до людей. Нехай це свято для кожного з нас буде сповнене радістю, надією та
миром, джерелом якого є новонароджений
Спаситель. У це велике свято Різдва Христового подякуймо Богові за всі Його милості до нас, за радості і скорботи. Будемо благати Христа Спасителя, щоб Він благословив нашу парафіяльну спільноту в Новому

2011 році, дарував нам мир, злагоду, єдність
і духовний спокій наших сердець, щоб ми
керувалися в житті любов’ю до Бога, до
ближніх, ходили дорогами правди і не повертали на криві шляхи. Нехай світлосяйне
проміння Різдвяної зірки осяє наші душі й
серця світлом правди, миру і любові!
Христос раждається! Славімо Його!
митр. прот. Роман Голейко —
парох с. Угорники.
ієрей Юрій Трухан — сотрудник

Історія свята Різдва

П

ротягом трьох перших сторіч
християни не мали окремого
свята Христового Різдва. Вперше Різдво почали святкувати лише в IV
ст., коли вже були встановлені свята Великодні, Тройці й Епіфанії — Богоявлення. На сході Різдво довгий час святкувалося разом із святом Богоявлення 6 січня. Це свято поєднувало у собі і Христове Різдво і Хрещення Ісуса в ріці Йордані.
Грецьке слово «Епіфанія» чи «Теофанія»,
що означає «З’явління» чи «Богоявлення»,
у перших століттях християнства означало не тільки появу Ісуса Христа при його
хрещенні, але і його появу на землі, тобто його народження. Це вірно щодо Сирії і Єрусалиму, але навіть і в Галлії ще
в 361 р. Різдво святкували, як і на Сході, 6 січня.
У перші століття деякі Церкви, а передусім Західна, з ознакою Богоявлення
пов’язували не тільки Христове Різдво

і його Хрещення, але й поклін трьох мудреців, чудо в Кані Галилейській, чудесне розмноження хліба, а подекуди навіть
і воскресіння Лазаря, бо всі ті події — це
свідки Богоявлення — появи Бога на землі. І якраз святкування більшої кількости
подій із життя Ісуса Христа разом з ознаками Богоявлення було однією з головних
причин, через яку Західна Церква перша
відділила Христове Різдво від Богоявлення і почала святкувати його окремо.
Вирішальну роль у впровадженні окремого свята Різдва Христового зіграли три
Отці Східної Церкви: святий Василій Великий, святий Григорій Богослов і святий
Йоан Золотоустий. Вперше Різдво святкували окремо 25 грудня в Римі, мабуть, від
353 р., бо з промови папи Ліберія 352 р.
легко зробити висновок про те, що того
року Різдво святкувалося разом із Богоявленням, а в т. зв. Хронографі Філокалюса з 354 р. поміж християнськими свя-

тами знаходиться вже й Різдво 25 грудня.
На Сході, святий Василій Великий (V 379)
був першим, хто почав святкувати Христове Різдво 25 грудня в Кападокії між 371
і 374 роками. Йому приписують одну проповідь на Христове Різдво. Під його впливом святий Григорій Богослов (V 390) запроваджує це свято у Константинополі. В
Єрусалимі натомість Різдво святкувалося
разом із Богоявленням аж до 634 р.
Службу на свято Христового Різдва
уклали Роман Сладкопівець, патріарх
Герман, Андрій Критський, Йоан Дамаскин, Косма Маюмський і патріарх Анатолій.
У VI ст. свята Єлена, мати імператора
Костянтина Великого, побудувала у Вифлеємі храм на честь Христового Різдва. У кодексах імператора Теодосія з 438
року і імператора Юстиніяна з 535 року
міститься закон про загальне святкування свята Христового Різдва.

Розбіжності в святкуванні Різдва між Східною та Західною Церквами

Щ

одо святкування Богоявлення і Різдва між Сходом і Заходом довго не було згоди.
Зрештою, при кінці IV ст. ці два свята
вже святкувала вся християнська Церква: Схід прийняв римське свято Різдва, а

Захід включив у свій церковний календар
свято Богоявлення. Але зміст, що вкладався в ті свята був — і, до певної міри,
залишився — різний: на Заході 25 грудня святкували тільки день народження
Христа, на Сході додавали до нього згад-

ку про прихід волхвів, і присвячували Народженню Христа нічну службу, а поклоненню волхвів день. Друге розходження
виникло щодо свята Богоявлення: у латинян головна точка цього свята — прихід волхвів, чи царів, у греків цей момент

зовсім тоді не існує: греки згадують тоді
хрещення Христа в Йордані, а в латинській Церкві цей факт ледве згадується.
Нарешті, грецьке Богоявлення цілковито поминає чудо в Каннах, що в латинян
припадає теж на цей день.

вого сонця...». І св. Авґустин: «Ми святкуємо день 25 грудня не задля народження сонця, а задля народження Того, хто те
сонце сотворив».
Дату 25 грудня було встановлено
не зразу. Климент Олександрійський
(150—б. 215) писав не без іронії про тих,
що покладають точну дату народження
Христа на 20 травня (чи 20 квітня) 28 р.
Августового урядування, себто на третій рік нашого теперішнього літочислення. Сам він указував на 17 листопада того ж року, як на день народження
Ісуса Христа, але, на жаль, не залишив

жодних вказівок на те,,чим він цю дату
обосновував.
Пізніше, день народження Христа
в’язали з початком весни, який, за юліянським календарем, припадав на 25 березня, бо на цей день, мовляв, припадало
народження світу. Але вже в 221 р. Секстус Юліус Афріканус відносив день народження Христа на 25 грудня. Визначення цієї дати було зроблено, мабуть, на тій
підставі, що сотворіння світу, як згадано,
починали з 25 березня, і на цей же день
припадало Благовіщення, а 9 місяців пізніше мало бути й Різдво.

Історія встановлення дати

П

роте, саму дату цієї великої події встановлено не досить точно:
Святе Письмо не вказує ні дня, ні
року, коли, саме народився Христос, і було
прийнято за рік народження 754 рік від заснування Риму, Що його встановив у в XI
от. Діонісій Малий. Але пізніші дослідники знайшли, що та дата помилкова: Христос народився на 5 чи 6 років раніше, між
748 і 749 роком римського літочислення,
як на те вказують астрономічні вирахунки,
які використали, між іншим, також згадку
про затьму місяця, про яку говорять тодішні історики. Непевність ще збільшується,

щодо дня народження, який святкується тепер 25 грудня за юліанським календарем. Але чому вибрано саме цей день,
коли Євангелисти не дають щодо цього
жодної вказівки?
Загально прийнята версія, що день 25
грудня був обраний, як день повороту
(ніби народження) Непереможного Сонця (Діес Інвікті Соліс), коли сонце починало знову набирати сили. І справді потім
батьки Церкви не раз вказували на символічне значення цього дня. Св. Іван Золотоустий сказав: «Люди називають святий
день Народження Господнього днем но-
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Духовне життя громади

Пересторога вірним
Греко-Католицької Церкви

Д

орогі в Христі брати і сестри!
Останніми часами на наших теренах активізувало свою діяльність сектантське угруповання догналівців, або, як їх ще називають, «підгорецькі отці». Ця секта, діючи підступом
і обманом, вдягаючись у священичу та
монашу одіж, силкується звести вірних
синів і дочок нашої Церкви на хибну дорогу, наражаючи в той спосіб самих себе
і зведені ними душі на небезпеку вічної
погибелі. Вороги нашої Церкви і народу, знаючи глибоку прив’язаність українського люду до рідної Церкви, яка завжди була йому опорою, бажаючи відірвати наш нарід від твердої скелі Петрової, щоб ослабити його духовно і морально, вдаються вже не до насилля, як в часи
комуністичного терору, але до обману. Ці
хижі вовки в овечих шкурах силуються
внести замішання і роздор у стадо Христове, неправдиво видаючи себе за грекокатолицьких єпископів, священиків, монахів і монахинь, маніпулюючи цитатами з Святого Письма,
зводячи наклепи на
наші Церкви і їх провід, а хвалячи тільки
Церкву чужу, яка не є
в єдності з Апостольським Престолом.
Єретичне відкидання авторитету
Церкви, проклинання усіх, хто не є згідний з ними, окультно-каббалістичне розтягування єврейських слів, яке видається за правдиву форму молитви, богохульне обожнення Пресвятої Богородиці, святотатське гадання на зернятках
вервиці, поламані людські долі, розбиті
сім’ї, розбійницька спроба захоплення
греко-католицького храму в місті Чорткові, побиті студенти Дяківської Академії в Чорткові — це далеко не повний перелік діянь цієї секти.
Господь словами: «Істинно, істинно
говорю вам: Хто не дверима в кошару
овечу увіходить, а деінде влізає — злодюга той, розбійник!» (Ів. 10,1) — перестерігає нас перед такими ложними пророками, які не приходять, як законні пастирі стада Христового; але лише як злодії і розбійники, діючи обманом і вдаючи з себе пастирів.
Тому-то Мати наша Свята Католицька
і Апостольська Церква, дбаючи про духовне здоров’я своїх вірних дітей, з сумом
змушена була ствердити, що Антонiн
(Ілля) Догнал, Роберт (Самуїл) Обергавзер, Ричард (Методій) Шпіржик та Ва-

відкривАЄМО нову РУБРИКУ:

силь (Маркіян) Гітюк не є ані католицькими священиками, ані монахами і, через
твердосерду нерозкаяність за свої злочини супроти Церкви і віри, знаходяться під
Великою екскомунікою, потвердженою
Римським Апостольським Престолом.
І всі ті, що з ними пристають, наражають себе на зarpозу опинитися поза видимими межами Церкви Христової.
Дорогі в Христі! Від самих початків
в Церкві були ті, хто прагнув Її знищити,
вже в часі апостолів післанці злого пробували її розколоти і подолати, забуваючи слова Господа, що сили пекла ніколи
не зможуть подолати Церкву Христову
(Мт. 16, 17 — 19). А вже святий апостол
Іван попереджав: «І як ви чули, що має
прийти антихрист, а тепер багато антихристів постало... З-поміж нас вийшли,
але з-між нас не були, — бо коли б з-між
нас були, були б зосталися з нами, —
лише, щоб виявилось, що не всі вони від
нас» (1Ів. 2, 18 — 19). І
ці, вовки хижі, були з посеред нас, вдаючи з себе
овець Христових, але не
були з нами, а лише прийшли, щоб вкрасти, вбити духовно і вигубити (Ів
10, 10).
Тому, дорогі в Христі,
згуртуйтеся довкола своїх
законних пастирів і пильнуйте, щоб хто вас не звів і не погубив духовно. Докладно перевіряйте тих, хто будучи незнаний вам, приходить і представляє себе католицьким єпископом чи священиком. Бо кожний законний священик
має посвідчення свого єпископа, а кожний
католицький єпископ вписаний в Каталог,
який видає Апостольська Столиця і який
називається Annuario Pontificio (Аннуаріо Понтіфіччіо).
Не дайте, щоби ворог посіяв у душах ваших ненависть і злобу. Молімося
разом, щоб Всемогутній Бог у Своєму
безмежному Милосерді захистив стадо
Христове від вовків хижих, а вже звабленим дyшaм, які потрапили до лабет догналівської секти, дарував ласку навернення примирення.

Благословення Господнє
на Вас!
Блаженніший Любомир Гузар,
Верховний Архиєпископ
Києво-Галицький УГКЦ
Дано в Києві, при Патріаршому
Соборі Воскресіння Христового,
17 грудня 2010 р.Б

«ЗАПИТУЄМО СВЯЩЕНИКА»

(Ваші запитання можна надсилати на адресу сільської ради, а також на електронну скриньку редакції ygornukupress@ukr.net).

Чекаємо на Ваші запитання, на які Ви зможете отримати
розгорнуті відповіді.

† Співчуття
Від парафіяльного духовенства, сільського голови, дирекції та педагогічного
колективу школи та всіх мешканців Угорників, висловлюємо співчуття п. Любові Юрків — голові Угорницького осередку Союзу Українок з болючою втратою батька — п. Дмитра, який на 87-му році життя відійшов у вічність. Нехай
Всемилостивий Господь оселить душу його в місці світлому, в місті квітучому
де всі святі і праведні спочивають. Вічна йому пам’ять.

СВЯТКОВИЙ РОЗПОРЯДОК
БОГОСЛУЖІНЬ
30.12.2007 р.Б
19:00 — подячна молитва
за прожитий 2010 рік Божий.
7.01.2008 р.Б.
Різдво Ісуса Христа.
7:00 — Велике Повечір’я з Литією.
8:00 — Свята Літургія.
8.01.2008 р.Б.
09:00 — Утреня.
10:00 — Свята Літургія.

19.01.2008 р.Б.
Святе Богоявлення Господнє.
7:00 — Велике Повечір’я з Литією.
8:00 — Свята Літургія (після Літургії
Велике освячення води).
20.01.2008 р.Б.
Собор Св. Івана Христителя.
9:00 — Утреня.
10:00 — Свята Літургія Івана Злотоустого.
Кожного дня
Свята Божественна Літургія о 8:00.
(понеділок — за здоров’я,
субота — заупокійна).

9.01.2008 р.Б.
09:00 — Утреня.
10:00 — Свята Літургія.
13:00 — Свята Літургія
для молоді.
13.01.2008 р.Б
8:00 — Літургія.
17:00 — Велика Вечірня з Литією.
14.01.2008 р.Б.
09:00 — Утреня.
10:00 — Свята Літургія
Св. Василія Великого.

Щопонеділка
о 08:00 в Угорницькій ЗОШ І-ІІІ ступенів в каплиці св. Миколая: Сповідь,
Свята Літургія, катехизаційна наука.
Неділя:
9:00 — Утреня.
10:00 — Свята Божественна Літургія.
13:00 — Свята Божественна Літургія.
В усі свята та неділі:
9:00 — Утреня.
10:00 — Свята Божественна Літургія.

18.01.2008 р.Б.
Навечір’я Богоявлення.
8:00 — Свята Літургія.
(після Літургії мале освячення води).

о. міт. Роман Голейко —
парох с. Угорники: 8 (0342) 55-42-47.
о. Юрій Трухан —
сотрудник: 8 (050)373-66-01.

Оголошення
З вересня місяця при нашій парафії почав діяти другий, молодіжний хор, керівником якого є п. Мар’яна Калитка. Хор співає на другій недільній Літургії
для молоді в нашому парафіяльному храмі. Повідомляємо стати учасником хору
можливо і будемо раді Вас бачити, як активного учасника хору. Записатися можна в час репетиції, які відбуваються кожного понеділка та четверга в Народному домі с. Угорники о. 19:00.

***

Дорогі батьки та парафіяни, дорога
молоде! Повідомляємо, що в час Різдвяних свят на нашій парафії Сятого
Юрія Переможця за погодженням з парохом буде організовано молодіжноріздвяним вертеп, участь в якому планують взяти школярі Угорницької школи та парафіяльна молодь. Просимо бажаючих звертатись до 05 січня до о.
Юрія Трухана. Репетиції будуть проводитись в Народному домі с. Угорники. Підтримуймо наші батьківські Різдвяні традиції прославляючи Новонародженого Спасителя Колядою, приносячи
радість у кожну домівку.
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Наша школа

Проект розвитку Угорницької школи на 2011 рік
та результати навчання за 2010
Шановні батьки!
У наш час, такий тривожний і бентежний, економічно і соціально нестабільний, суспільно хиткий і вибухово небезпечний непередбачуваними подіями і полярно змінюваними цінностями, сім’я, хоч
і зазнає значного негативного впливу, але
продовжує лишатися тим єдиним острівцем у бурхливому життєвому морі, де людина може знайти дах, розраду і надію.
Сьогодні ми зустрілися, щоб ознайомитися, обговорити ряд питань, що стосуються роботи нашої школи. Розглядати
ми будемо такі питання:
1. Положення про загальноосвітній
навчальний заклад.
2. Зміни в освіті.
3. Аналіз роботи школи за минулий рік.
4. Особливості роботи школи в новому навчальному році. Перспективи.
Щодо першого питання:
• У своїй роботі школа керується Конституцією України, Законами України
«Про освіту», «Про загальну середню
освіту», Положенням про заклад, іншими законодавчими актами України,
наказами обласного та міського відділів освіти.
• Діє школа на підставі Статуту, затвердженого виконавчим комітетом міської ради №379 від 22.09.2004 року,
у 2009 році були затверджені ще зміни до Статуту.
• Класи у сільській школі формуються
з урахуванням демографічної ситуації.
• У старшій школі з урахуванням освітніх запитів, кадрового забезпечення,
матеріально-технічної бази здійснюється профільне навчання. Старша школа
навчається за академічним рівнем( універсальним профілем)
• Універсальний профіль дозволяє здійснення трудового та професійного навчання. Діти нашої школи, учні 10 класу відвідують міжшкільний виробничий комбінат ( спеціальність: водіння).
Після закінчення 11 класу вони отримують водійські права. Цього року ми
віддали на міжшкільний комбінат тільки 2 години, а на наступні роки, якщо
діви виявлять бажання, ми можемо віддати 5 годин. І тоді учні зможуть обирати із переліку і інші спеціальності (а
саме: бармен, кондитер, швачка). Отже,
дитина після закінчення 11 класу, крім
атестата отримає посвідчення, що він
закінчив курси за тією чи іншою спеціальністю.
• Згідно положення, якщо дитина за станом здоров’я( є перелік хвороб), не
може відвідувати школу, ви звертаєтесь у поліклініку на лікувально консультативну комісію, яка видає довідку,
що звільняє вашу дитину від навчання.
На підставі заяви батьків, медичної довідки, рішення педагогічної ради школи організовується індивідуальне навчання для учнів.
• Що собою представляє індивідуальне навчання? Це навчання на дому, яке
різниться кількістю годин для вивчення предметів. Наприклад, у 1-4 класах
зазвичай у середньому це 23 години, а
за індивідуальним навчанням 5 годин,
5-10 класи від 27до 38 годин, а в індивідуальному навчанні — 10 годин. Як ви
зрозуміли це основні предмети.

• Поділ на групи для вивчення предметів
здійснюється згідно нормативних документів. Які предмети діляться на групи
за рахунок держави:
— Українська мова (при наявності
у класі 25 і більше учнів);
— Англійська мова (при наявності
у класі 28 і більше учнів)
— Інформатика ( при наявності у класі
понад 15 учнів)
— Трудове навчання (при наявності
у класі 25 учнів і у групах не менше 8 учнів ( хлопчиків чи дівчаток),
якщо цієї кількості немає, діти вивчають чи технічну чи обслуговуючу
працю, залежно від того, кого у класі більше.
• Навчальний рік у школі починається
першого вересня і закінчується не пізніше 1 липня.
— Структура навчального року( тривалість навчальних занять, семестри,
канікули, режим роботи ( початок
занять, закінчення занять, перерви),
режим роботи ГПД) встановлюється в межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням у міській санстанції.
— Загальна кількість канікул протягом
року становить не менше 30 календарних днів.
— Тривалість уроків становить у 1 класі — 35 хвилин, 2-4 класі — 40 хвилин, 5-11 класах — 45 хвилин.
— Розклад уроків складається з дотриманням санітарно-гігієнічних норм
і затверджується у санстанції.
— Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів визначаються Міністерством освіти.
— У першому класі і І семестрі 2 класу дається словесна характеристика знань учнів. Рішенням педагогічної ради школи вирішено оцінювати учнів 2 класу оцінювати із ІІ семестру.
• Навчання у випускних 4, 9, 11 класах
завершується державною підсумковою
атестацією.
• Випускникам 9, 11 класів, які не атестовані хоча б з одного предмету, видається табель успішності.
• Виховання учнів здійснюється під час
уроків, у процесі позаурочної та позашкільної освіти.
• Дисципліна дотримується на основі
взаємоповаги усіх учасників навчальновиховного процесу.
Це основне, що я хотіла довести до вашого відома по першому питанню.
5 липня 2010 року Верховна Рада
прийняла законопроект «Про введення 11 річної системи середньої освіти та обов’язкової
дошкільної освіти».
У законі передбачається, що починаючи
з 5-річного віку, діти будуть здобувати дошкільну освіту. Це дасть можливість підготувати дітей до шкільної освіти, краще
адаптуватись до умова перебування в колективі і психологічно підготує дітей до
майбутнього навчання в школі.
Аналізуючи списки дітей мікрорайону із 33 учнів 28 учнів відвідує дитячий
заклад, де є підготовка, а 5 учнів виїхали
з батьками за кордон.
Ви знаєте, що до цього навчального
року діяла 12-річна система освіти, яка

була запроваджена з 1 вересня 2002 року
після рекомендацій ЮНЕСКО і Євросоюзу. Ця реформа робилася для того, щоб
розвантажити учнів, не скорочуючи годин.
Для того, щоб наблизити нашу систему до
європейських стандартів.
У Бельгії, Голландії, Німеччині діти
вчаться 13 років і відвідують за рік 12 тисяч годин. У нас шкільна програма навіть після реформування недотягнула до
європейського рівня і передбачувала відвідування кожним учнем 10745 уроків. У
міністерстві підраховували, що 12-річна
освіта це розкіш. Основними противниками 12-річної освіти були батьки. Батьки
вважають, що закінчувати школу у 19-20
років недобре.
Розвиток України як сучасної держави,
значною мірою залежить від якості освіти
яку отримують її громадяни.
Якість освіти — це поняття, яке й сьогодні на вістрі дискусій не тільки у вітчизняних освітянських колах, а й у міжнародному просторі. Якісна освіта вважається
сьогодні міжнародною спільнотою однією з необхідних умов успішного розвитку будь-якої країни.
З цією метою було запроваджено й зовнішнє незалежне оцінювання.
ЗНО учні здають із восьми предметів,
проте лунають пропозиції щодо включення до списку і інформатики, основ правознавства, основ економіки, російської
мови. При вступі враховуються результати навчання у школі ( тобто середній бал).
Точаться розмови про різні рівні складності тестових завдань з огляду на різні напрями майбутньої спеціальності.
Скажімо, одна складність з української
мови для майбутнього філолога, інша —
для математика.
Цього року є нововведення: абітурієнти зможуть додати до суми балів від 2-20
балів ті, котрі будуть відвідувати підготовчі курси при вищих навчальних закладах.
Це коротко про реформи в освіті, що
стосуються школи.
Аналізуючи роботу школи
за минулий рік, у першу чергу хочу
подякувати Вам, батьки, за те, що наші
діти зайшли 1 вересня у чисті, відремонтовані класи. Ми розуміємо, що в інших державах до ремонту школи, класів батьки не мають відношення, навіть
наші партнери із Польщі, розповідали
нам, що у них болить голова за те, щоб
вчасно і в повному обсязі використати
кошти, які їм виділяють. На жаль, ми
поставлені в такі умови, що без вашої
допомоги, допомоги небайдужих людей
нам не обійтися.
У 2009-2010 навчальному році у школі
було зроблено такі роботи:
• Ремонт фойє 2-го поверху:
• Плитка на підлогу;
• Євроремонт стін;
• Заміна світильників
• Побілка і фарбування кабінету медичної сестри;
• Побілка і фарбування кабінету фотографа.
• Фарбування спортивного залу (панелі
до половини, решітки, підлогу).
Із перелічених робіт за кошти управління освіти і науки ми придбали фарбу для
фарбування спортивного залу. Всі інші роботи зроблені, дякуючи сільському голові
Л.З.Атаманчук.

Минулого року ми отримали спонсорську допомогу у вигляді парт для хімічного кабінету від депутата Прокопіва І.
3 електричні машинки для кабінету обслуговуючої праці від депутата Маланюка. Вапном і розчином нам постійно допомагає Ольга Василівна, директор «Харчопромсервісу».
Ви думаєте, нам приємно постійно простягати руки. Але це не для себе, це ми робимо для наших дітей.
І, як говорять у народі, «З миру по нитці, а бідному сорочка».
У цьому навчальному році ( за три місяці) зроблено:
• Замінено кришки парт у фізичному кабінеті;
• Замінено запасні двері в актовому залі;
• Замінено вікна в актовому залі;
• Зроблено ремонт сцени ( фарбування
панелів і підлоги)
• Встановлено решітки у приймальні і кабінеті директора (Поясню, для
чого). У приймальні у нас розміщений
комп’ютер та копіювальна техніка;
• Пофарбовано огорожу (тільки від центральної вулиці).
• Відремонтовано три прожектори на території школи.
І ці роботи ми частково зробили дякуючи небайдужим людям. Вікна в актовому
залі замінені директором віконного заводу «Екстім» п. О.Лєпєніним. Прожектора
безкоштовно відремонтовані батьком нашого учня Бойчуком Володимиром Тарасовичем. І ви думаєте, що ми не розуміємо скільки коштує виклик такої машини і робота (напевне немалі кошти). Ми
вдячні Роману Онуфріїву за ноутбук, який
він нам подарував на 1 вересня і 30 крісел
в учительську до Дня вчителя. Миколі Кубішину за спортивний інвентар для дітей
групи продовженого дня.
До речі, дякуючи Роману Онуфріїву,
діти нашої школи у п’ятницю 12.11. поїхали у табір «Молода гвардія» в Одесі.
Це Ковальчук Софія — учениця 9 класу та Ткачук Вікторія — учениця 8 класу, а навесні учні школи будуть нагороджені путівками в «Артек» Це Мурафа
Людмила — учениця 10 класу, Турчин
Мар’яна — учениця 10 класу, Кузьмин
Назарій — учень 8 класу, Красняк Наталія — учениця 10 класу.
Щодо якісного складу педагогічних
працівників школи. У школі працює 27
вчителів. Із них:
• мають вищу кваліфікаційну категорію І
звання «вчитель — методист « 2 (6,8 %);
• вищу категорію І звання «старший учитель» — 8 вчителі (27,5 %);
• вищу категорію — 8 вчителів (27,5 %);
• І кваліфікаційну категорію — 6 вчителів (20,6 %);
• ІІ кваліфікаційну категорію — 3 вчителя (10,3 % );
• Спеціаліст — 2 (6,8%).
Як бачите, вчительський потенціал
у нас високий.
За останні 3 роки із школи випущено
41 учень.
2007-2008 н. р. — 15 учнів;
2008-2009 н. р. — 10 учнів;
2009-2010 н. р. — 16 учнів.
32 учні навчаються у вищих навчальних закладах. Це становить 78 %. Із них
на державній формі навчання 5.
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Відзначення Дня Збройних Сил України
Хочу зазначити, що наші учні гідно конкурують міським учням.
У 2009-2010 навчальному році учні
школи у ІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіад здобули для школи 5 призових місць:
— Географія — учениця 7 класу Боднар Юлія
— ІІ місце (вчитель Турчин Л.М.)
— Математика — учениця 7 класу
Боднар Юлія
— ІІІ місце (вчитель Зінько Н.С.)
— Українська мова та література —
учениця 7 класу Боднар Юлія ІІ місце (вчитель Сворак С.О.), учениця
11 класу Стефанюк Надія
— І місце (вчитель Сворак С.О.)
—	Трудове навчання — учень 9-А класу Богатов Ярослав ІІ місце (вчитель
Тхорик І.М.)
— А на ІІІ етапі (обласному) Ярослав
зайняв ІІІ місце
Наші діти є переможцями різноманітних конкурсів і змагань.
• ІІІ місце у літературному конкурсі
«Я люблю тебе, моє місто Франкове» —
Яковин Юлія (вчитель Сворак С.О.)
• ІІ місце у військових видах спорту —
Пивоварчук Юрій (вчитель Чуйко В.Я.)
• І місце у конкурсі патріотичної пісні
«Ой, у лузі червона калина» ( вчитель
Павлик І.В.)
• І місце у конкурсі «Різдво моєї душі» —
учениця 5 класу Черевата Лілія ( вчитель Сворак С.О.)
• І місце у фольклорному конкурсі «Бо
прийдуть до тебе три празники в гості» (вчитель Павлик І.В.)
• І місце у конкурсі «Різдвяна зірка» —
учень 9-Б класу Баб’як Назарій (вчитель Тхорих І.М.)
• ІІІ місце у обласному фотоконкурсі
«Моя Україна» — учень 7 класу Карась Тарас (вчитель Михайлюньо Лев
Олегович.)
• І місце у дитячо-юнацькому фестивалі
мистецтв «Таланти землі Галицької»
у номінації солісти — учениця 4 класу
Матиящук Ірина (вчитель Павлик І.В.)
• ІІ місце на Всеукраїнських змаганнях
з греко-римської боротьби — учень
6 класу Леськів Михайло.
• ІІ місце у змаганнях «Веселі старти» —
учні 4 класу (вчитель Карась О.Б.)
А ще вони є активними учасниками таких конкурсів як «Колосок», «Кенгуру».
У кінці минулого року ми проводили моніторинг навчальних досягнень
учнів.
Можна зробити висновок, що більшість
учнів школи вчиться на достатньому рівні.
Класи

Середній рівень

3—4
(30 учнів)

3 (10%)

5—9
(122 учня)

38 (31%)

11
(16 учнів)

2 (12,5%)

А зараз я хочу вам запропонувати переглянути світлини про основні загальношкільні свята, які були проведені минулого року.
• Королева о сені 2009
року;
• Свято до річниці УПА
• Відзначення Дня Збройних Сил України
• Новорічні свята
• Коляда 2010
• День святого Валентина
• Шевченківські дні
• Посвята в козачата
• Міський семінар вчителів мате-

матики
• День цивільної оборони
• Свято «Фрукти — наші
друзі»
• Свято Писанки.
Крім загальношкільних були проведені і класні заходи.
Протягом року наші діти
багато подорожували:
• Екскурсія на фестиваль
народного мистецтва
у Кам’янець-Поділь
ський ( вч. Сворак С.О.,
Прімак Н.Б., Біла М.Д.)
• Екскурсія у долину нарцисів на Закарпаття
(Вч. Сворак С.О., Прімак Н.Б., Турчин Л.М.,
Гресько Г.Б.)
• Екскурсія в МанявуГуту учні 1-4 класів їздили у пришкільному
таборі. Організував поїздку Чуйко В.Я.
• А цього року діти побували у Києві (вч. Сворак
С.О., Прімак Н.Б., Турчин Л.М., Біла М.Д.)

базі школи у вересні пройшла педагогічна практика вчителів історії, де презентувався даний проект
і експозиції музею. Вчителі були приємно вражені, що вихідцями із нашого села є такі відомі люди
Ольга Рошкевич,
Метою даного проекту є
створення в музеї осередку освіти і виховання, він
буде сприяти формуванню
у молодого покоління національної свідомості, любові до рідної землі, гордості за свій народ, село,
родину. І на майбутнє при

Свято «Диво калинове»
і ви можете віддати їх до музею ми будемо дуже вдячні Вам.
2. Другий проект « Крок у майбутнє».
Напевне ви знаєте, що наша школа має
міжнародне партнерство із спілкою шкіл
№5 у місті Жешові. Підписана двостороння угода про співпрацю. Під час реалізації другого проекту ми плануємо при школі відкрити «Євроклуб». Це дасть можливість підняти міжнародну співпрацю на
новий щабель.

Проведення предметної олімпіади

3. Третій проект «Інтернет для всіх».
В рамках реалізації третього проекту
учні і вчителі школи навчаться користуватися комп’ютером та службою мережі Інтернет. До речі ми робили опитування і виявилося, що в нас 70% дітей дома мають
комп’ютер, 60% підключення до інтернету.
4. Четвертій проект «Шкільний пресцентр» .
Він дозволить розширити інформованість членів громади щодо роботи школи.
Випуск стіннівок у фойє школи про
основні заходи місяця;
Замітки у сільській газеті з дозволу
сільського голови Л.З.Атаманчук 1 раз
у квартал;
Плануємо відновити сайт школи, де будемо висвітлювати події із життя школи.
Систематично будемо проводити класні, загальношкільні батьківські збори.
І на далі будемо проводити двічі на рів
День відкритих дверей, щоб ви мали можливість ознайомитися із тим питанням, яке
вас хвилює.

ми плавно переходимо до розгляду останньо- Шкільний ярмарок
го питання. Це школа
сьогодні. І хочу сказати, що не все у нас так
чудово.
5. Проект «Об’єднання учнівських
Перша проблема, яка
держав» допоможе в організації
у нас існує, — це навчання
учнівського самоврядування.
дітей нашого мікрорайоЦе тільки п’ять проектів, а ще 7 прону за межами школи. Дане
ектів. До цього питання ми ще будемо із
питання потребує глибовами повертатися, бо дана програма розкого вивчення та аналірахована на п’ять років.
зу. Для вирішення даного
питання нами розроблена
А зараз про повсякденні справи:
програма розвитку школи,
І перше питання — це шкільна форма.
яка носить назву «Школа
В Україні вже десять років діють
як соціокультурний осеУказ Пpезидента та постанова Кабiнету
редок села». Термін реаліМiнiстpiв про запровадження шкільної
зації програми становить
форми в середніх навчальних закладах.
з 2010 — 2015 н. р. Про- Поїздка до Києва
Шкільна форма — обов’язкова повсякграма складається із 4 розденна форма одягу для учнів під час їх педілів: «Дидактична роборебування в школі і на офіційних шкільта», «Виховна робота», «Методична ро- музеї ми плануємо створити родинний них заходах поза школою.
бота», «Матеріально-технічна база». Про- клуб. Який допоможе орграма передбачає реалізацію 12 проектів. ганізовувати зустрічі учнів
1. Проект «Від краплини до річки. Від із родинами, у яких цікава і багата історія., зустрібилини до Батьківщини»
чі із старожилами,які буЦе проект по створенню музею села
дуть передавати молодоУгорники. Тому невипадково ви бачите ці
му поколінню цікаві і коекспонати. Роботу ми уже розпочали. На
рисні поради. Бо тільки
шануючи і вивчаючи історію, традиції свого народу,
Достатній рівень
Високий рівень
села і я не побоюся сказати родини, бо не кожен із
22 (73%)
8 (26,6%)
нас достеменно знає свій
родовід, походження свого
71 (58%)
13 (10,6%)
прізвища.. Тому у нас є велике прохання до вас, шановні батьки, у кого є такі На уроці образотворчого мистецтва
12 (75%)
2 (12,5%)
цінні експонати, світлини
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Шкільна форма —
вона дисциплінує, дає
відчуття команди.
Ми дозволили дітям
носити шкільну форму
тільки верх, а низ на їх
розгляд це у будні дні.
Але коли у школі святкові заходи, то просимо Вас
звернути увагу як дитина
іде до школи. Хочу наголосити на зовнішньому
вигляді:
У школі не дозволяється:
— Мати неохайне довге волосся, фарбу- Прибирання шкільної території
вати його.
— Мати довгі нігті або
вкривати їх лаком
яскравого кольору.
— Накладати макіяж
на обличчя.
— Носити прикраси
(крім пари невеликих сережок для дівчат)
Шановні батьки, прошу постійно контролювати виконання учнями
вимог щодо зовнішнього вигляду.
Щопонеділка у школі відбувається Служба
Божа о 8.10. Прошу наголошувати дітям про те, як На заняттях з трудового навчання
вони мають себе поводиАле дітей у ці гуртки ми записуємо
ти на службі, контролюз-під
палки. Ще учні 1-6 класів активні,
вати, що діти не запізнювалися. Якщо є
ну
а
7-10
їх уже нічим заохотити неможтакі батьки ( я зараз про інші конфесії не
ливо.
У
них
на все є пояснення. То їм вчиговорю) які не хочуть, щоб їхня дитина
тель
застарий,
то просто вони не хочуть.
відвідувала Службу, напишіть мені заяву
Не
хочуть
не
тільки займатися у гурті ми ваших дітей не будемо заставляти.
ка, але й вчитися. Приходять до школи
Постійними є спізнення учнів до шкоз невиконаними домашніми завданнями,
ли. І як не дивно спізнюються учні старз незаповненими щоденниками. У четвер
ших класів, навіть ті, які живуть поряд із
цього тижня ми робили рейд-перевірку
школою. Я розумію, що всяке може тра- готовності дітей до школи. Результапитися, але в деяких учнів це відбуваєть- ти такі:
ся систематично.
5 клас — 5 учнів
• Ви знаєте, як у нас справи із здоров’ям
6 клас — 9 учнів
дітей, скільки є нещасних випадків на
8 клас — 5 учнів
уроках фізичної культури. Ми несемо
9 клас — 1 учень
10 клас — 10 учнів із 16 у класі та ще
відповідальність за життя і здоров’я
ваших дітей у школі. Тому я не маю й у 3 учнів у щоденниках три тижні неправа допустити дитину до уроків фі- має жодного запису. І не думайте, що це
зичної культури без листка здоров’я. тільки попало раз, це так систематично.
А у нас є діти, які на даний час ще не У 10 класі вчителька української мови
здали такі листки. Тому я ще раз наго- учня просила тричі, щоб він написав твір,
лошую, що на перше вересня дитина і тричі давала контрольний зошит додому, і врешті решт він цей зошит здав без
повинна мати листок здоров’я.
твору. То скажіть мені, будь ласка, хто ви• Програма з фізичного виховання у 4
нен? Школа, вчитель? Що можна вимакласі передбачає уроки плавання. гати, коли половина класу систематично
Тому доводжу до відома батьків учнів не готова до уроку. Твори з української та
4 класу, що на базі шкіл міста орга- світової літератури читають тільки одинізовуються уроки плавання, вони є ниці. Я розумію немає підручників, важобов’язковими. Наші діти будуть пла- кі програми, але повірте час щоб посидівати у ІІ семестрі. Для цього потріб- ти в контактах, однокласниках, погуляти
но звернутися до лікаря за довідкою, вони знаходять. Тому шановні батьки має
що ваша дитина може відвідувати дані бути щоденний контроль з нашого боку
уроки.
у школі, а з вашого боку вдома.
Аналізуючи стан відвідування учнями
• Організація у школі роботи різноманітних гуртків, факультативів сприя- школи, хочу сказати, що за дитину у шкоють виявленню та розвитку здібнос- лі ми несемо повну відповідальність. Батей дитини, а відтак допомагають їй гато приходять діти відпрошуватись: мені
самореалізуватись. Вивчаючи ваші по- треба з мамою до міста, треба сидіти з сестричкою. Я розумію усе, але прошу вас,
бажання, у школі діють такі гуртки.
щоб ви передавали з дитиною записку. Бо
Безоплатні:
не дай Боже дитина пішла а з нею по до— Драматичний
розі щось трапилося, а ще якщо ви про
— Літературний
це нічого не знаєте.
— Художньої самодіяльності
А ще пропуски уроків. За кожну від— Спортивний
сутність дитини в школі ми відчитуємо— Фотогурток
ся. Мусять бути пояснювальні докуменЗа кошти батьків:
ти. Якщо дитина хвора, тоді довідка від
— Танцювальний (викладач Прикар- лікаря. Якщо за сімейними обставинапатського університету (оплата 20 ми, то записка від батьків ( але така загрн. у місяць за 2 години в тиждень писка може звільняти дитину тільки на
занять)
один день).
— Гурток декоративно-ужиткового
Хочу ще кілька слів сказати про повемистецтва (студентки інституту дінку учнів під час позашкільних заходів.
мистецтв) (оплата 20 грн. за місяць У жовтні у нас відбулося свято Королева
за 1 годину у тиждень)
осені, і після урочистої частини ми зроби-

ли дітям дискотеку. Я б дуже хотіла, щоб
ви бачили поведінку дітей під час таких
заходів. Заходили до школи через вікно
у туалеті, хоча двері були відчинені, зовсім не танцювали, а збиралися групками поза школою, а що наші сторожі збирали поза школою на наступний день.
Діти наші вдома одні, у школі — інші, а
на таких заходах — ще інші. Ми будемо
просити, щоб батьки чергували в такі дні
у школі., хоча б по одному від класу., і дивилися, як поводяться наші діти.
• І на завершення я залишила питання
харчування учнів школи.
Багато питань виникало по цьому питанню. В першу чергу ми вивчили ваші
пропозиції через анкетування, яке ми
проводили.
Які питання ви піднімали:
— Доступні ціни;
— Свіжа, гаряча, якісна їжа;
— Ширший асортимент;
— Якісні продукти;
— Естетична та затишна їдальня;
— Розширення штату;
— Використання мікрохвильової печі.
Аналізуючи дані питання, нами було
здійснено ряд заходів:
— Ознайомлення з організацією роботи шкільної їдальні інших шкіл;
— Вивчення асортименту шкільного
буфету
— Ознайомлення із ціноутворенням
— Аналізом графіку харчування учнів
1-4 класів
Аналізуючи дані питання, нами була
розроблена комплексна-цільова програма
організації та розвитку харчування «Здорова їжа — здорові діти»
Метою програми є:
Створення умов, які сприяють зміцненню здоров’я
дітей, формування навичок правильного харчування, пошук нових форм обслуговування дітей, збільшення охоплених гарячим харчуванням дітей.
Діти початкових класів харчуються
безкоштовно Сніданок становить 5 гривень. Діти ГПД ще й обідають, обід коштує 6 гривень.
Меню на сніданок і обід затверджене
у санстанції. Щоранку меню на день затверджує директор.
Графік харчування учнів початкових
класів ми змінили. В кінці першого на
початку другого уроку всі діти погодовані. І тепер я можу запевнити вас особисто, що діти їдять свіжу і гарячу їжу,
тому що кожного дня при харчуванні присутній хтось із адміністрації школи. Ми
спостерігаємо за тим як учні зайшли до
їдальні, як вони поводяться за столами,
які ми накрили скатертинами. І як вони
їдять. І хочу вам сказати що були у нас
діти, які ніколи не їли у їдальні, а зараз
їдять. Ми їх припрошуємо. Заохочуємо,
я думаю, що діти вам розповідали. Є продукти, страви, які діти виїдають все наприклад. — картопля, трошки гірше вони
їдять — гречку, рис. У кінці тижня діти
отримують фрукти.
Обід діти мають повноцінний перше і друге.
Я хочу шановні батьки, щоб ви зрозуміли що сьогодні прогодувати дитину
на 5 гривень враховуючи те, щоб харчування було збалансоване не так просто.
Ціни — це питання ми теж обговорювали. На буфетну продукцію Ользі Михайлівні дозволено ставити націнку до 20%,
а на власну продукцію до 40%.
На всю продукцію, яка є у їдальні, є
сертифікат якості. Піднімалося питання
і введення ще однієї людини у штат. Хочу
сказати, що дане питання ще не закрите,
воно вивчається. Ми запевняємо вас, що
і надалі ми будемо працювати, щоб покращити умови перебування наших дітей
у школі. А якщо у вас є питання, пропозиції щодо покращення роботи школи, ми
будемо тільки раді і будемо прислухатися до кожного зауваження.
Дякую вам за увагу.

Культура
Союз Українок вітаючи
інформує:

Моя Україна
з жіночим
ім’ям

12

грудня в Івано-Франківській
обласній філармонії відбулася
святочна академія, присвячена
світлій пам’яті великої українки, патріотки, багаторічного політв’язня Ірини Сеник. Будучи зовсім юною дівчиною, пані
Ірина стала на стезю боротьби за свою рідну землю та народ і до кінця залишалася
вірною свої патріотичним ідеям. Перейшовши тюрми і табори і перетерпівши катування, мужня жінка не зламалась. Кожний наступний арешт загартовував її політичний дух. Більшу частину свого життя Ірина Сеник провела у в’язниці. Щоб
хоч трохи скрасити своє життя, вона починає вишивати і писати вірші у в’язниці.
Попри важке життя, яке прожила Ірина, її
вишивки світяться теплими і сонячними
кольорами, що говорить про добру і щиру
незламну душу. Про долю цієї прекрасної
жінки, українки йшлося у виставі «За межею болю», учасниками якої був ансамбль
«Берегиня», Угорницького осередку Союзу Українок під проводом п. Любові Юрків, яку мали можливість переглянути іванофранківці у цей день на сцені обласної
філармонії.
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Спогад

Народний аматорський хор «Прикарпаття»

Х

ор «Прикарпаття» — гордість
нашого села і є добре відомий
та популярний в місті ІваноФранківську, області та за її межами.
Основою репертуару є українські народні пісні, пісні сучасних композиторів. На сьогодні налічується 40 учасників хору. Це люди різного віку і професій, але усіх їх єднає любов до української пісні. Керівник хору шанована
людина, закоханий в українську пісню, справжній фахівець своєї справи
Я.В.Павлик та високопрофесійний концертмейстер А.В.Дейчаківський.
У 1999 році аматорському хору
«Прикарпаття» присвоєно почесне

Для нашої газети п. Ярема
Павлик — художній керівник
хору поділився розповіддю про
історію становлення хору…

Х

ор с. Угорники був заснований ще
у далекому 1898 році композитором Денисом Січинським. В різний час історичного розвитку хору ним
керували різні диригенти, такі як: Ярослав
Бритвак, Ігор Семків, а з 1988 року і по сьогодні хором керує викладач диригентськохорових дисциплін педагогічного інституту Прикарпатського Національного Університету ім. Василя Стефаника — п. Ярема Павлик. З ініціативи п. Яреми та підтримки колишнього Голови сільської ради
п. Цимбалюк. Д. Д. було відновлено роботу хорового колективу. В організації нового складу хору велику роботу провадили працівники сільської ради Криховецька М.В., Атаманчук Л.З. — теперішня Голова, фундаторами хору стали: Шліхут-

ка О.І. в подальшому директор Народного дому (1996-2007), багаторічний староста хору. В цій праці її змінив п. Михайло
Микитин, який і по сьогодні співає в хорі.
Старостою хору свого часу була і Оксана
Івасишин, а на даний час старостою хору
є Когутяк І.М., який співає в хорі зі своєю
дружиною від часів оновлення хору.
Хочеться сказати слова великої вдячності людям, які співають в хорі цілими
сім’ями, родинами — це: сім’я Павликів,
до речі Ірина Василівна 18 років керує вокальним ансамблем «Незабудки» та сімейним «Лелеченьки» при Народному домі,
сім’я Дем’янець Р.М. (директор Народного дому 2007-2009), Родина Ткачиків, Бардецьких, Оксана Григорівна (директор Народного дому 2009-2010), подружні пари:
Башурин, Баб’як, Когутяк, сестри Яловенко; фундаторам хору: Довгану Б.В., Івасишину І.С., Тарновецькій М.М., Носків
О.В., Чопик М.Ф., Демків О.В., Колковському І.М., Довган М.В., Самуляк О.П.,

Бугра Д.М., Дутка Л.Д., Сефанишин Т.Я.
Осудар Д.Н., Баб’як М.Й. Рощук О.М., Салига Я.М., Ковбасюк Б.С., Калитка Л.Г.,
Лахнюк М.Г., Ненич І., Мохнюк Я., Павлів В., Герега М., а також хочеться згадати
і тих кого вже немає з нами: Смич В., Николаїв, Івасишин М., Юрків М., Данилюк Г.
Великий вклад у розвиток культурного
життя с. Угорники зробив колишній Голова Зеновій Криховецький. За його підтримки всім учасникам хору були пошиті
нові концертні костюми, підтримано чимало ряд культурних заходів: столицю України, де взяв участь у святкуванні Дня Києва та інше…
В 2010 році на посаду народного дому
призначено Бардецького В.Ю. За короткий
час він зумів організувати за підтримки п.
Атаманчук Л.З. — теперішнього сільського Голови. Студію звукозапису, створив
вокальний дует у складі: Атаманчук М.
та Бардецький В., організовує вечори для

з роси і з води!

Вітаємо
Найщиріші вітання для депутатів
сільської ради, членів виконкому
з нагоди днів народжень:
Івасишин Оксана Миколаївна
31 жовтня.
Гарасимик Олег Михайлович
31 жовтня.
Пилип’юк Мирослав Федорович
18 вересня.
Грицак Світлана Іванівна
26 листопада.
Кубішин Микола Володимирович
17 грудня.
Хай Вам завжди посміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки,
Хай щастя й здоров’я не зрадить
ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання й думки!
Снаги трудової без ліку,
Пошани й добра від людей,
Щасливого й довгого віку
Бажаю Вам у цей день!
Сільський голова Любов Атаманчук

звання «народний». В листопаді цього року хор в черговий раз підтвердив
своє високе звання.
Щиро вітаємо художнього керівника
Ярему Павлика та усіх учасників хору
з підтвердженням звання «народного»
та визнання високої професійності хорового мистецтва. Зичимо нових високих злетів, глядацьких симпатій, творчого довголіття та наснаги в піднесенні культурного і духовного рівня нашого села та краю.
Сільський голова
Любов Атаманчук.
молоді, допомагає у всіх заходах в селі та
нашій школі.
Для хорового колективу велика підтримка, на даний час є зі сторони теперішнього сільського Голови — п. Атаманчук Л.З., вона дбає не тільки про добробут села, а й про культурний його розвиток. Наш хоровий колектив та інші колективи, які діють при народному домі вдячні за її підтримку та розуміння важливості розвитку культури в нашому селі. Влітку хор з великим успіхом, прийняв участь
у фестивалі «Таврійська родина».
З жовтня, після канікул хор розпочав
подальшу працю. Хочемо пригадати, що
учасниками хору є мешканці села, віком
від 16-75 років, це сільська інтелігенція,
студенти, сім’ї, родини, пенсіонери. В репертуарі хору близько 80-ти хорових творів, різних за тематикою та жанром.
Запрошуємо бажаючих!
Ярема Павлик —
художній керівник хору.

актуально
З нагоди Різдва Христового Союз Українок
щиро здоровить наших священиків,
сільського голову, дирекцію та педагогічний
колектив школи та усіх мешканців
с. Угорники, даруючи віршовані привітання:
Миру, який заповідали ангели людям;
Любові з якою бігли пастушки до
вертепу;
Віри, з якою йшли мудреці до Вифлеєму.
Рік новий до Вас вже лине!
Міх здоров я Вам хай скине,
Хай добра насіє в хаті,
Щоб завжди були багаті,
Хай смачна кутя удасться,
І в сім’ї панує щастя,
Щоб і весело й багато Ви провели
Різдвяні свята!

Веселою колядою, щирою молитвою,
Нехай відгукнеться у Вашому
серці світло зорі, що засяяла над
Вифлеємським вертепом, а радісна
звістка про народженого месію
наповнить вас вірою, любов’ю та надією
на довге і щасливе життя.
В Божій ласці, мирі, злагоді
та достатку.

Хай Ісусу Новонароджений, що
приходить спасти світ,
Дасть Вам рік Благословенний
і прожити многих літ!
Нехай кутя буде Вам з медом й маком,
Веселю хай буде коляда і свят і буднів
Вам,
В добрі зі смаком в здоров’ї нехай
квітне сила молода.
Вітаємо щиро в день цей зимовий,
Бажаємо миру в душі й на землі;
Хай дзвін кришталевий Різдвяних цих
днів;
Несе тільки радість і щастя усім,
Нехай новорічна чудова пора,
Буде джерелом достатку й добра,
Хай квітне любов і достаток в сім’ї,
Оточують друзі на рідній землі,
Здоров’я Вам зичим і років без ліку,
Господньої ласки на Многая літа!
По усмішці від кожної зірнички,
Від кожної сніжинки — по добру,
З джерельця — срібла, щедрості
з кринички,
Бажаємо в зимову цю пору;
Хай доля дасть Вам безліч літ
щасливих,
На злагоду, достаток і любов!
Хай Ангела чарівні білі крила,
Вас захистять від лиха і обмов.

Шановні
жителі села!
До сільської ради надходять численні скарги на
розгул у селі собак, які кидаються на жителів та дітей, тим самим чинячи загрозу для нас. Просимо
власників собак утримувати їх у межах двору, а при
вигулі утримувати на припоні. У кого немає можливості утримувати тварин,
просимо звертатися за телефоном 50-73-88.

Кожен бажаючий може скористатися даною рубрикою. Заносьте привітання для своїх рідних та близьких у сільську раду
або надсилайте на поштову адресу сільської ради чи на електронну адресу редакції: ygornukupress@ukr.net
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