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Дорогого брата, люблячого і чуйного стрика – Миколу Івановича
Ільницького – жителя с. Ільник, із 80-річчям від дня народження

від щирого серця і з великою любов’ю вітають
брат Якуб з сім’єю з Криму та племінниці –
Галина, Віра, Наталія – з сім’ями і бажають
дорогому ювіляру мирного неба, добра, дос-
татку, невсипущої життєвої енергії, рясних Бо-
жих благословінь.

Пливуть літа, мов чисті води,
 І вже мина 80!
Хоч як прожитих років шкода,
Та не вернути їх назад.
Хай щастя панує у Вашому домі
І радість у ньому живе.
Здоров’я міцного і щедрої долі
Хай Бог посилає і Вас береже!

Щиро вітаємо з днем народ-
ження настоятеля храму Святих
апостолів Петра і Павла м. Тур-
ка – о. Тараса Більо.

Шановний настоятелю і пас-
тирю! Вислов-
люємо Вам
найсердечніші
вітання!

Добре відо-
мо, яких мо-

ральних зусиль,
витримки і наполег-

ливості, сердечної
щедрості, християнсь-

кого миролюбства вимагає Ваша
відповідальна діяльність на бла-
го українського народу. У цей не-
легкий час Ви несете людям сло-
во Боже, робите все можливе
для їх духовного збагачення. Ви
здійснюєте вагомий внесок у
справу відродження духовних і
утвердження християнських
цінностей, ведете людей до спа-
сіння, проповідуючи їм слово
Боже.

Також прийміть від нас, доро-
гий отче, слова вдячності, при-
вітання і щирі побажання:
міцного здоров’я, радості, ду-
шевного миру та краси, ласки і
щедрої милості Божої, злагоди і
добробуту та святкового на-
строю. Нехай благодать Господ-
ня завжди перебуває з Вами на
многії та благії літа.

З повагою – парафіяни УГКЦ
храму Святих апостолів Петра
і Павла м. Турка.

Сьогодні, 2 березня, прекрасний життєвий ювілей – 60-річчя від
дня народження – завітав до жительки с. Нижнє – Катерини Дмит-
рівни Чопик.

Кохану дружину, люблячу матусю, чуйну, щиру і турботливу бабусю
з нагоди свята сердечно вітають чоловік Ярослав, діти – дочки Га-
лина, Люба, Надія, Наталія з сім’ями, Мар’яна і Уляна; сини Микола
і Василь з сім’ями, Іван, Анатолій, Віталій, Петро і бажають дорогій
ювілярці міцного здоров’я, світлої радості в житті, великого людсь-
кого щастя, родинного тепла, достатку, Божої благодаті на многії і
благії літа!

Люба матусю, Вас щиро вітаєм!
Спасибі за ласку, за ніжну турботу.
За чуйність, гостинність, невтом-

ну роботу.
Господь хай дарує здоров’я і силу
Спасибі, рідненька, що Ви нас зрости-

ли.
Хай серце у грудях ще довго палає,
А руки, мов крила, нас пригортають.
Щоб здоров’я було, щоб жили – не ту-

жили –
Ви найбільшого щастя в житті зас-

лужили.
Багата душею, метка, роботяща
Живіть вічно, мамо, бо Ви в нас найк-

раща!

Сьогодні свято у нашій родині – святкує свій ювілей тато – Ми-
кола Іванович Ільницький. Йому – 80!

Прийми, дорогий, найщиріші привітання від сина Володимира,
невістки Зіни, онука Андрія,  дочки Галини, зятя Романа, онука Та-
раса з дружиною Христиною, правнучки Софійки, онука Святосла-
ва.

Ми щасливі, що можемо сьогодні вітати Тебе з юв-
ілеєм. Хай Твої дні будуть наповнені щастям і спо-
коєм, в житті буде більше світлого і доброго, а
далеко позаду залишаться печаль і смуток. Хай
дзвінкий сміх онуків і правнуків веселить Твоє
серце, а любов рідних і близьких зігріває
Тебе.

Нехай Бог дарує Тобі ще багато щасли-
вих років.

80 – не привід для печалі.
80 – це зрілість золота.
Нехай до ста, а може ще і далі,
Летять не озираються літа.
Здоров’я Тобі – від води джерельної ,
Багатства – від землі святої.
Щоб доля Твоя завжди усміхалась
І старості не піддавалась.

Відгукнувся на біль сім’ї
На превеликий жаль, наше життя не застраховане від різних не-

безпек, в тому числі і хвороб. Потрапляючи на лікування, нам дово-
диться витрачати великі суми грошей на медикаменти, не дешево
обходиться і реабілітаційний період. І добре, що в такий критичний
час знаходяться люди, які готові подати руку допомоги, підтримати
фінансово. Серед таких є депутат Верховної Ради України Андрій
Лопушанський. Він відгукнувся на біль моєї сім’ї і допоміг фінансо-
во. За це я і моя родина щиро вдячні Андрію Ярославовичу.

Василь МАРИЧ,
житель с. Н.Яблунька.

ЕЛЕКТРИЧКА  НЕ
КУРСУВАТИМЕ

Кажуть, відправляють в ремонт
З 5 березня по 15 квітня, на відрізку

залізниці від Львова до Сянок, не кур-
суватиме електричка, та, що приїздить
з обласного центру в Турку о 16.22 год,
а згодом відправляється до Львова о
18.09 год. Залізничники кажуть, наче
рухомий склад потяга відправляють в
ремонт. Хоча є небезпека, що  елект-
ричку можуть зняти взагалі. А історія з
ремонтом – це таке собі вивчення гро-
мадської думки. Мовляв, побачимо, як
відреагує народ.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

²ÂÀÍÀ ÍÀÃÀÉÊÀ ÑÓÄ
ÏÎÍÎÂÈÂ ÍÀ ÐÎÁÎÒ²
В останній день календарної зими,

28 лютого, Турківський районний суд
(головуючий – Іван Федитник) розгля-
нув позов адвоката колишнього заступ-
ника головного лікаря Турківської КЦРЛ
Івана Нагайка й скасував дисциплінар-
не стягнення (сувора догана), що було
накладене на нього, а відтак  поновив
його на посаді. До того ж,   зобов’язав
Турківську КЦРЛ виплатити йому заро-
бітну плату за вимушений прогул.

Наразі невідомо, чи подаватиме ке-
рівництво лікарні апеляцію на це
рішення.

Наш кор.
ÇÂ²Ò ÇÀ Ó×ÀÑÒ²

ÎËÅÃÀ ÑÈÍÞÒÊÈ
Òà äâà íåñïîä³âàí³ ïîäàðóíêè â³ä îáëàñíîãî î÷³ëüíèêà

Минулого тижня відбувся звіт голови Турківської РДА
Олександра Лабецького про роботу у 2017 році, за участі
голови ЛОДА Олега Синютки. Загалом Олег Михайлович
високо оцінив роботу турківського очільника. У другій по-
ловині зустрічі, у розділі запитання-відповіді, було пору-
шено цілий ряд проблем, що пов’язані з функціонуванням
бюджетних установ.  Згадали й про роботу правоохорон-
них органів, зокрема недостатнє їх реагування на безкон-
трольний продаж алкоголю.

Детально правоохоронну тематику Олег Синютка має  намір об-
говорити з широким загалом громадськості Турківщини вже влітку.
Для цього він пообіцяв привезти на зустріч начальників обласних
управлінь Служби безпеки, поліції та прокурора області.

Під час візиту голова ЛОДА здійснив  приємну місію: вручив
разом з депутатом Львівської обласної ради Михайлом Дзюдзьом
Вовченському НВК сім комп’ютерів. Такий подарунок дістався і
Завадівському НВК.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Дорогу, найкращу, найдобрішу у всьому світі цьоцю – Надію Юрк-
івну Марканич – жительку с. Матків – з ювілейним днем народжен-
ня, яке святкуватиме 4 березня, вітає племінниця Марія Романчак,
жителька с. Мохнате, зі своєю сім’єю і бажає їй міцно-
го-міцного здоров’я, світлої радості в житті, ро-
динного благополуччя, любові від рідних, миру,
добра, Господнього благословення.

Всією родиною ми Вас вітаємо,
Міцного здоров’я і щастя бажаємо.
Щоб Вас горе завжди обминало,
А доля лиш радість й добро дарувала.
Хай Мати Пречиста Вас оберігає,
Ангел Господній на крилах тримає,
А Бог хай дарує надію й тепло –
На многії літа, на щастя й добро!

Колеги по роботі щиро і сердечно, з побажаннями міцного здо-
ров’я, життєдайної енергії з прекрасним днем народження, яке
відзначала 1 березня, сердечно вітають  завідувача РМК – Наталію
Миколаївну Дуду.

Шановна Наталіє Миколаївно! Нехай мудрість сприяє Вам у спра-
вах, удача завжди супроводжує всі Ваші добрі починання, доля буде

щирою на вірних друзів, а людська вдячність – най-
вагомішим мірилом заслужених успіхів. Нев’яну-

чої Вам краси, любові, земного щастя, щоден-
них радощів, мирного неба і міцного-міцно-

го здоров’я.
Пораднице! Учителю! Колего!
Сьогодні ми бажаєм щиро Вам

Ще літ та й літ під Долі оберегом,
І хай таланить думам і словам.

Хай сіється розумне, добре, вічне
І в юних душах щедро пророста

І мрія Ваша, й праця титанічна,
І Ваш талант, і Ваша доброта!

Дорогу, чуйну, щиру куму, люблячу і турботливу хресну маму, жи-
тельку с. Красне – Любов Йосипівну Рущак – з 85-річчям від дня
народження щиросердечно вітають кума Ольга Фурінець та похрес-
ниці Ганна Фурінець і Ганна Білинська.

Зичимо Вам, дорогенька, доброго здоров’я, родинного затишку
та добробуту. Нехай Вас постійно зігріває тепло людської вдячності,
а будні і свята наповнюються радістю, світлом та любов’ю близьких.

Вічної молодості Вашій душі та доброти серцю, Господ-
нього благословення і опіки – на довгі і щасливі роки

життя!
Хай нових днів ще буде безліч,
Без ліку – щастя і пісень.
Прийміть вітання найщиріші
В цей світлий ювілейний день.
Здоров’я, щастя зичим не на рік –
На все життя бажаєм його щиро.
Щоб радісним і довгим був Ваш вік
З добром, любов’ю, спокоєм і миром.

7 березня святкуватиме свій 80-річний ювілей житель с. Присліп
– Федір Миколайович Хащівський. Дорогого, люблячого, чуйного і
дбайливого чоловіка, батька, дідуся і прадіда від щирого серця із
великою любов’ю  вітають дружина Олеся, син Микола, невістка
Любомира, син Володимир, невістка Галина; онуки Оксана, Василь,
Ігор, Іван, Наталя, Галина, Володимир, Віталій, Мар’яна, Людмила,
Костянтин, Любомир, Ірина, Віка, Саша; правнуки Оля, Ангеліна,
Олег, Настя, Анюта, Микола, Артем, Іллюша, Таїсія,
Софія і бажають ювіляру міцного здоров’я, щастя
і довголіття.

Наш люблячий, рідний, найкращий у світі,
З Вами нам завжди затишно й світло,
Ви гарний господар і дідусь чудовий,
Даруєте турботу і море любові.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого тільки треба,
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа.

- Юрію Дмитровичу, впро-
довж минулого року ми нео-
дноразово порушували пи-
тання, пов’язані з виконанням
урядової програми «Доступні
ліки». Як на загальнообласно-
му фоні в цьому контексті
виглядав наш район?

-Звичайно, сьогодні вже може-
мо підвести певні підсумки ви-
користання коштів, виділених на
цю програму в 2017 році. Ситуа-
ція , направду, не втішна. В кон-
тексті виконання програми ми
зайняли останнє місце серед
районів області, з показником
31 відсоток. До державного бюд-
жету наш район повернув  567
тисяч гривень, використавши
лише 258 тисяч. Як бачимо, є
проблема, насамперед пов’яза-
на з тим, що нам, на жаль, не
вдалося достукатися до людей,
медиків – щоб перспективна й
корисна програма запрацювала
на повну силу. Хочу звернути ува-
гу на об’єктивні причини такої
невтішної ситуації. Зокрема з
тринадцяти лікарських амбула-
торій нашого району, лише п’ять
забезпечені лікарями. Та й
реєстр ліків по цій програмі був
досить обмежений. Всього193
препарати, багато з яких людям
просто не підходили. Хоча, по-
ряд з цим, в районі була прове-
дена певна робота із забезпе-
чення хворих безкоштовними та
пільговими ліками. Так медики
турківської поліклініки  виписа-

ли згідно цієї програми 5500 ре-
цептів, боринської – 1470 ре-
цептів, в амбулаторіях, де є
лікарі, в середньому – по 500
рецептів. Зрозуміло – це надто
мало.

Аналізуючи ситуацію по об-
ласті, бачимо райони, які також
не впоралися із урядовим зав-
данням, не використали по
мільйону й більше гривень. Це
ті, яким було передбачено дещо
більшу суму, ніж Турківщині.
Львівська область загалом по-
вернула до бюджету близько 17
мільйонів гривень. Хоча, поряд
з цим, були райони, які сто-
відсотково виконали програму.

- Що необхідно зробити, аби
цьогоріч наш район таки ви-
конав програму й люди мали
від неї реальну користь?

- Як це не банально звучить,
але ми мусимо звернути макси-
мальну увагу на роз’яснюваль-
ну роботу. Щоб хворі з відповід-
ною нозологією відчули, що це
не є якась піар-акція, а реаль-
на допомога. Важливу  роль в
цьому плані відведено меди-
кам. Саме вони мають іти до
людей і пропонувати безкош-
товні ліки чи з частковою допла-
тою. Як відомо, на початку лю-
того наказом міністерства охо-
рони здоров’я затверджено но-
вий, розширений реєстр
лікарських засобів, які включені
в програму. Цьогоріч – це 239
препаратів. Більше того, він є на-

багато досконаліший. Там вка-
зано діючу речовину препарату,
торгову марку, скільки таблеток
в упаковці, виробник. А головне
– є вартість препарату, розмір
відшкодування та сума до опла-
ти. Таким чином, людина реаль-
но побачить, чи підходить їй пре-
парат, та скільки необхідно за
нього доплатити чи отримати
цілком безкоштовно. Важливим
є й те, що збільшилася кількість
безоплатних препаратів. Мину-
лого року їх було близько 30, а
зараз – 47. Відповідно – 192 пре-
парати з доплатою. В переліку
ліки не лише вітчизняного вироб-
ництва, а й імпортні. Є і ряд до-
роговартісних, що коштують 100
і більше гривень, та навіть й 600
гривень з повним відшкодуван-
ням державою. Власне, закли-
каю всіх жителів Турківщини
цікавитися даною програмою,
звертатися до лікарів , які випи-
сують рецети для отоварення в
аптеках.

– Юрію Дмитровичу, оче-
видно, не зайвим буде нагада-
ти, які аптеки, що функціону-
ють на Турківщині, беруть
участь у програмі «Доступні
ліки».

– Їх є достатньо. По одній – в
Борині та Ясінці, всі решта – в
Турці. Зокрема «Подорожник»
та «Здорова родина», що на-
впроти пам’ятника  Тарасові
Шевченку, «Сідус» – неподалік
«Рукавички», по вул. Міцкевича,
в поліклініці та три аптеки у при-
міщенні центральної районної
лікарні, по вул. Військове Містеч-
ко. Принагідно, хочу  наголосити
й на тому,  що якщо лікар випи-
ше людині рецепт, а в цей час в
аптеці не буде препарату, вка-
заного в ньому, можна зверну-
тися в іншу аптеку або замовити
ліки, і за три-чотири дні їх приве-
зуть. Йдучи до лікаря по рецепт,
пацієнт має наголошувати, щоб
він був виписаний на повну упа-
ковку, а не на пластинку, чи дві.

– І наостанок: скільки
коштів на дану програму вид-
ілено Турківщині у 2018 році?

– Загалом, думаю, це буде
більше  мільйона гривень. На
перше півріччя на рахунку цент-
ральної районної лікарні уже є
600 тис. грн., у розрахунку 100
тисяч гривень на кожний
місяць.  З початку року уже ми-
нуло два місяці, ми мали освої-
ти, по логіці, 200 тисяч гривень.
На жаль, виписано та отоваре-
но рецептів  лише на 32 тисячі
гривень. Власне, виходячи з
цього, ще раз закликаю  жителів
району більше цікавитися про-
грамою. Повірте, вона є вигідна.
Треба лишень всім нам доклас-
ти максимум зусиль, щоб вона
запрацювала ефективно.

Розмовляв
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÄÎÑÒÓÏÍ² Ë²ÊÈ –
ÏÎÒÐ²ÁÍ²  ÕÂÎÐÈÌ
У квітні 2017 року в Україні запрацювала спеціальна медична

програма «Доступні ліки». Згідно її положень, у пацієнтів з сер-
цево – судинними захворюваннями, бронхіальною астмою та
діабетом 2 типу з’явилася можливість  отримувати ліки без-
коштовно або з незначною доплатою. Зразу ж виникло слушне
запитання, чому , власне, перевагу надали цим захворюванням?
Медики кажуть, що саме вони найбільше впливають на показ-
ники смертності населення або суттєво знижують якість
життя пацієнта та ефективно лікуються на амбулаторному
рівні. А згідно статистичних даних, смертність від серцево –
судинних хвороб складає 65% від загальної смертності насе-
лення України. На діабет 2-го типу в нашій державі страждає
мільйон осіб. Це у шість разів більше, ніж на діабет 1 типу (інсу-
лінозалежний). Хворих на бронхіальну астму зареєстровано 210
тисяч осіб. Здебільшого, це діти та молодь.

На реалізацію програми з державного бюджету було перед-
бачено 500 мільйонів гривень, а, в разі потреби, ця сума могла
бути й більша. Відповідно кошти було скеровано в регіони, де
на рівні районів місцева влада та медики безпосередньо втілю-
вали програму і , як виявляється, не безпроблемно. Власне,
сьогоднішня наша розмова із заступником голови Турківської
РДА Юрієм Лилом про об’єктивні та суб’єктивні причини, що
стали на заваді її виконання, а відтак  і про перспективні захо-
ди, що могли б стимулювати процес ефективної доступності
ліків для населення в поточному році.

Дитяче відділення
КЦРЛ закрито на карантин

Дякувати Богу, що на Турківщині захворювання на кір не є масовим. Однак, нещодавно, в дитини, яка
була на лікуванні в дитячому відділенні Турківської районної центральної лікарні, медики виявили це
інфекційне захворювання і зразу скерували в спеціалізований заклад м. Самбір. Враховуючи це, кер-
івництво лікарні прийняло рішення закрити відділення на карантин. Це було зроблено після виписки
всіх пацієнтів. В даний час тут тривають профілактичні роботи, а хворих дітей з Турківщини наразі
відправляють до Самбора або в дитяче відділення Боринської міської лікарні. Відділення запрацює у
штатному режимі вже з 2 березня.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Дорогого, люблячого чоловіка, турботливого батька, найдорож-
чого у світі дідуся, жителя с. Присліп – Юрія Дмитровича Ткачишина

– вітають із 50-річчям від дня народження, яке
святкуватиме 4 березня, дружина Тетяна, доч-
ка Іванна, зять Дмитро, син Микола, невістка
Марія; онуки – Арсенчик і Микола, а також свати
з Прислопа і Фастова.

Бажаємо ювіляру міцного здоров’я, родинно-
го тепла і Божого благословення.

Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Богородиця від горя збереже.
І Янгол на своїх легеньких крилах
Столітній ювілей Вам принесе.Загублений військовий квиток НК 5428746, виданий 5.11.1985 р. Турківським РВК на ім’я Богдана

Михайловича Січака, вважати недійсним.
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З 20-річчям від дня народження, яке святкувала днями, щиро-
сердечно вітаємо дорогу і люблячу донечку, сестричку, онуку, жи-
тельку с. Багнувате – Сніжанну Володимирівну Петрик.

Бажаємо Тобі, рідненька, міцного-міцного здоров’я, здійснення
всіх планів і мрій, щасливої долі, миру, достатку, Божого

благословення на життєвій стежині.
Вітаємо щиро!

Бажаємо добра і миру!
Світанків сонячних, привітних,
А днів прекрасних, теплих, світлих.
Ночей спокійних, не тривожних,
А щастя стільки, скільки хочеш.
Здоров’я вдосталь і без ліку,
Кохання щирого довіку.
З любов’ю – мама Марія, тато Володимир, сес-

тричка Зоряна, братик Ярослав, діди Василь та Ігнат, баба Катери-
на, цьоці та вся велика родина.

Цими днями відсвяткувала свій ювілейний день народження –
55-річчя – жителька с. Явора – Галина Павлівна Стебівка.

Дорогу, люблячу і турботливу дружину, маму і бабусю, невістку, се-
стру та сваху з цим прекрасним життєвим святом сердечно вітають
чоловік Степан, дочка Марія, зять Ігор, син Василь, невістка Марія,
онуки Валентина та Ірина, свекруха Ірина із сім’єю, сестри Люба,
Оксана, Надія, Ольга, Марія, Наталія – із сім’ями, брат Василь та
свати із Яворова та Верхнього.

Якби в словах була пророча сила,
А в серці полум’я цвіло.
То ми б для Тебе все зробили,
Щоб дня в житті сумного не було.
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе поміж людей,
Найкращі всі на світі квіти
Даруємо Тобі у цей святковий день.
Достатком хай оселя буде повна,
Нехай скликає внуків та дітей.
А Ти – красива, горда і щаслива –
До сотні літ стрічала щоб гостей.

Дорогу і люблячу матусю, турботливу, найкращу у світі бабусю і
прабабусю, жительку с. В.Висоцьке – Катерину Миколаївну Надич –
з 80-річчям від дня народження щиро вітають син Василь, невістка
Людмила, онуки Василина з чоловіком Андрієм, Михайлина з чоло-
віком Михайлом, Уляна та правнучки Андріаночка і Марічка.

Усі вони бажають рідненькій доброго здоро-
в’я і життєвих сил, родинного тепла і усіх зем-
них гараздів, Божої ласки і благословення не
лише на цей рік, а на увесь довгий вік.

Низький Вам уклін від дітей та онуків,
Здоров’я міцного – з роси і води.
Нехай Ваші лагідні, стомлені руки
Тепло і любов нам дарують завжди.
Спасибі, матусю, за ночі безсонні,
Спасибі , рідненька, за те, що Ви є.
Хай Матінка Божа від зла вберігає,
А Господь здоров’я та сил додає.

Â²×ÍÀ ÏÀÌ’ßÒÜ ÃÅÐÎÞ
22 лютого в с. Нижнє прилетіла страшна звістка, яка з блис-

кавичною швидкістю облетіла всі навколишні села, про заги-
бель нашого односельця – 27-річного прикордонника – Михай-
ла Миколайовича Цапа.

Виріс він у добрій християнській родині,
де навчали  поважати й шанувати стар-
ших, добре ставитися до молодших.

Михайло був добрим сином, порядним
чоловіком та люблячим батьком, його до-
нечці немає ще й трьох років.

Він завжди був усміхнений, життєрадіс-
ний, радів усьому, що його оточувало: пер-
шому дереву, яке посадив, першому вули-
ку, який змайстрував власноруч, але най-
більшою його втіхою була донечка Верон-
іка, яка завжди чекала тата вдома разом
з коханою дружиною Людмилою.

Як молодий батько, мав великі плани
на майбутнє, та, на жаль, не вдалося їх здійснити.

Пішов із життя молодий, добрий, справжній громадянин своєї
країни, який став на варті нашого з вами життя.

Вічная пам’ять. Вічная слава Героям!
Висловлюємо щире співчуття рідним і близьким.

Педагогічний колектив Нижненської ЗОШ І-ІІ ст.

 У 2014 році у видавництві «ВД
«Панорама» (м. Львів) вийшла
соціально-психологічна повість
«Поворот долі», авторства Ми-
хайла Яворського, присвячена
Небесній Сотні, тим людям,  які
віддали своє життя за вільну Ук-
раїну. Сьогодні цю книжку вико-
ристовують педагоги школи, де
навчався Михайло,  під час про-
ведення уроків та виховних го-
дин. Книга багато чому вчить, має
безліч філософських моментів.
У ній – розповідь про тих, хто
став на хибний шлях – шлях нар-
команії, але старається, як би не
було важко і складно,  долати
його, в пошуках істини. Ось як
описує Михайло духовний  діалог
героя повісті –  студента Андрія
–  зі священиком:

«…Моя душа мені подарова-
на, і я повинен повернути її до-
дому, на небо. Та що вдіяти, коли
вона так тягнеться до земних
гріхів? А що тут?.. І ті, що заслу-
жили вічний спокій, навряд чи
захочуть повернутись сюди. З
раю ж не тікають. Але й не по-
спішають до нього…»

Останні слова прозвучали
ледь чутно, пошепки. Проте хви-
лею відбившись від ікон, прили-
нули до вуха. На таку відвертість
священик відповів:

–  Я багато кому кажу це. А
багато хто лише вдає, що слухає.
Промовлю й тобі… Уяви, що сьо-
годні твій останній день на землі.
Чи пишаєшся тим, що ти зумів
зробити на цьому світі? Чи на-
магався би вдіяти щось зовсім
по-іншому, якби мав час? Якщо
ж ти розумієш, що немає чим
пишатись і час марно згаяний,
то пора змінювати своє життя,
доки ще не пізно.

Це були щирі настанови, які,
звичайно ж, повинні занотовува-
тись в пам’ять. Осідати глибоко
і супроводжувати щодня, щохви-
лини. Бо ж невідомо, коли про-

б’ють дзвони і треба буде вже
йти. І тоді вже можна буде озир-
нутись і оцінити свої старання. А
поки що час ще біжить.

Андрій бачив перед собою не
лише людину із власними дум-
ками й переконаннями, а духов-
ного пастиря. І той пастир, в його
очах, не такий, як інші. Не ка-
тається на дорогих броньованих
автомобілях і не ховає свою мит-

ру за спинами десятків охо-
ронців. Його не  мучить жадоба
до збагачення, не обкрадає
свою паству. Не прагне до вла-
ди, бо істинно служить Богові.
Він не прикривається саном
священика, він ним є».

У цьому році  вийшла наступ-
на книга Михайла Яворського
(на 240 сторінок) – «Право на
безсмертя. Голодний Ангел».
Книга про  голодну весну 33-го.
В епіграфі автор написав:
«Зовсім не важко зрозуміти,
який голод жахливіший: тілесний
чи духовний. В голову приходить
відповідь, що мабуть той, який

втамувати важче. Але ось чи
варто їх взагалі порівнювати.
Логіка тут недоцільна і навряд
чи дасть для істини шанс. Бо тоді
ж люди боялись вмерти, а за-
раз, нерозсудливо, бояться
жити».

Книга про те,  як  21-річний
студент Богдан  дивним чином
потрапляє в самісіньке пекло
голодного виснаженого села, у
родину Харитоненків. Не-
зліченні смерті довкола Богда-
на змушували хапатись його за
будь-який шанс для порятунку.

«Край села на всіх знайдених
вже чекало приготоване велике
урвище, – роздумує автор  на сто-
рінках книги. –  Чи то яма така
глибоченна була, яка мала при-
ховати ті замордовані тіла. Че-
рез один десяток років сама
червона імперія буде шокована
прийдешніми звірствами. І кри-
чатиме вона крізь віхи століть,

що  жахливішого нічого не
бачила, приховуючи, на-
томість, встократ ганебніші
власні діяння. Колода у
власному оці давно вже
осліпила ненаситний по-
гляд правителя, а разом з
ним і замкнула рот оточую-
чих його паразитів.

Все має своє закінчення.
Навіть сонце не в змозі
світити вічно. І коли кров
омиє прогнилу до кісток
червону пекельну імперію,
а відтак і всі інші вікові па-
ростки прийдешнього сто-
ліття, коли всі нащадки кри-
вавого терору втратять
свою зміїну голову, тоді сво-
бода стане не порожнім
звуком на людських вустах.
Тоді вона стане даром за
боротьбу та віру, допоки те
сонце й світитиме над їх го-

ловами».
А щоб поспівпереживати  ра-

зом з героєм твору, перенісшись
у  страшні  будні невеличкого ук-
раїнського села  в часи жахли-
вого Голодомору, і дізнатися, хто
ж той Голодний Ангел, про яко-
го йдеться у книзі, я би поради-
ла завітати в книгарню міста і
просто, ради цікавості, придба-
ти і прочитати  цю книгу  моло-
дого письменника-початківця з
Турки, якому  хочеться  побажа-
ти  лише  нових творчих звер-
шень!

Ольга ТАРАСЕНКО.

ÄÀÉ ÁÎÆÅ ÍÎÂÈÕ
ÒÂÎÐ×ÈÕ ÇÂÅÐØÅÍÜ!

Турківчанину Михайлу Яворському цього року  виповниться
лише 25,  а він сміливо може гордитися своїми творчими до-
сягненнями. З-під його пера уже вийшли три художні творіння
–збірка віршів,  написаних  ще  в шкільні роки,  і дві книги. І це
попри те, що Михайло не має ні журналістської, ні філологіч-
ної освіти. У 2011 році  цей хлопець –  гордість школи і району
(переможець багатьох районних і обласних    предметних олім-
піад),  з відзнакою закінчив Турківський НВК, а згодом  Націо-
нальний лісотехнічний інститут у Львові, здобувши професію
економіста. Писати – це його хобі, якому  Михайло Яворський
дарує увесь свій вільний час. Крім  того,  що пише книги, ще й
художньо оформляє їх. Отже,  в  душі молодого письменника
живе  ще й  талант художника.

ÂÓËÈÖß ÃÅÐÎ¯Â ÀÒÎ
Після затвердження де-

тального плану території зе-
мельної ділянки кварталу за-
будови під будівництво індив-
ідуальних житлових будинків,
господарських будівель і спо-
руд в урочищі «Осовня», було
вирішено створити  в нашо-
му місті ще одну вулицю.

На недавній – 46-ій сесії сьо-
мого скликання  Турківської
міської ради новоствореній ву-
лиці в кварталі забудови під бу-
дівництво індивідуальних житло-
вих будинків, господарських бу-
дівель і споруд в цьому урочищі
вирішено присвоїти назву «Ге-
роїв АТО». До речі, таку пропо-
зицію висунули самі ж учасники
бойових дій на Сході України  під
час громадських слухань, яку
підтримала  більшість присутніх.
Проживати на  цій вулиці в ос-
новному будуть наші  відважні
захисники та їхні сім’ї.

Ольга ТАРАСЕНКО.
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Саме в цьому мальовничому
гірському селі, на березі  річки
Стрий, в сім’ї Івана та Ганни
Ільницьких народився  син Ми-
кола –  перша їхня дитина, а  всьо-
го в  батьків було шестеро хлоп-
чиків – шість малих соколят. Ім’я
сину дали в честь дідуся. Ріс він
дисциплінованим,  цікавим, роз-
судливим, старанним, сміливим
і кмітливим  хлопцем.  На березі
Стрия проходило  Миколине ди-
тинство: ловив рибу, купався в
річці,  освоїв пліт – умів перебра-
тись ним на другий берег. У 1953
році закінчив Ільницьку семи-
річку з  похвальною грамотою –
за відмінне навчання і зразкову
поведінку – та  далі продовжив
навчання у Турківській середній
школі. Особливу увагу приділяв гу-
манітарним дисциплінам. Атес-
тат зрілості  тоді давав право  ви-
пускникам вступати у вищі на-
вчальні заклади, але через важкі
матеріальні умови Микола не зміг
собі цього дозволити. Здібний
хлопець зразу ж  почав трудову
діяльність. Спершу завідував ха-
тою-читальнею в с.Закіпці, далі
працював завідувачем бібліоте-
ки в с. Ільник, у 1957-му – лабо-
рантом сортової дільниці.  З
осені 1957 року  по листопад
1959-го проходив військову служ-
бу у Забайкаллі  – у званні стар-
шого лейтенанта, був заступни-
ком командира стартової бата-
реї оперативно тактичних ракет.
За роки перебування його у
війську, батьки неодноразово
одержували подяки від команду-
вання за зразкове виховання
сина. В армії Миколі пропонува-
ти вступити  до військового учи-
лища, але в нього була одна лиш
мрія – стати вчителем.

Тому, демобілізувавшись, й
поєднує своє  життя із педагогіч-
ною діяльністю. Йде працювати
піонервожатим у Гусненську
восьмирічну школу, а 21 серпня
1960 року його переводять на
посаду старшого піонервожато-
го в Ільницьку восьмирічну шко-
лу, а  за рік, побачивши в Миколі
Ільницькому талант здібного і
творчого педагога, довіряють
викладати географію у рідній
школі.

– Я був у 5 класі, коли він у нас
вів уроки географії, тому добре
пам’ятаю Миколу Івановича, –
пригадує нині шкільні роки  голо-
ва районної освітянської проф-
спілки Михайло Кропивницький.
–  Це був дуже красивий, толе-
рантний, симпатичний мужчина,
в якого, напевно, були закохані
усі молоді вчительки.  Ми захоп-
лювалися тим, як Микола Івано-
вич викладав предмет. Я навіть
мріяв, що після школи обов’яз-
ково вступлю на географічний.

Працюючи в школі  вчителем
географії,  Микола Ільницький
одночасно закінчує Львівський
державний університет імені
Івана Франка  за іншою спеціаль-
ністю –  «вчитель історії і суспіль-
ствознавства». У рідному селі зу-
стрічає свою кохану – Олександ-
ру Хажанець, родом із Чернігів-
щини, яка працювала у місцево-
му радгоспі ветлікарем. Олек-
сандра Олександрівна була
йому вірним другом і порадником

усе життя. Разом виховали двох
дітей, допомогли їм здобути осв-
іту і роботу. Син Володимир пра-
цює у Львівському газовому уп-

равлінні, дочка Галина – вчитель
початкових класів Бориславської
школи №4. Гордістю ювіляра є
онуки   Тарас, Святослав і Андрій
та  правнучка Софійка.

 Бачачи   здібності вмілого пе-
дагога, Миколу Івановича у 1972
році призначають на  посаду ди-
ректора Ільницької восьмирічної
школи, яка у вересні  1975-го стає
середньою. Цій посаді він віддав
34 роки  свого педагогічного ста-
жу.

Ще працюючи у старому при-
міщенні,  Микола Ільницький  не
покидав думки про будівництво
нової школи. Ця ідея не давала
йому спокою ні вдень, ні вночі.
Йдучи полем, назва якого Загу-
менок, весь час мріяв про будів-
ництво тут шкільного містечка.
Але тоді він не знав, що так і буде
– пройде час, і тут навчатимуться
діти з навколишніх сіл – Мельнич-
ного, Лосинця, Рикова, Межигі-
р’я, Радича, Закіпців, навіть з Тур-
ки і Явори.

– Хто пройшов Ільницьку шко-
лу, той пройшов, як мовиться,
вогонь, воду і мідні труби, жарту-
вали вчителі між собою, –  каже
Михайло Миколайович, який в
цей час працював  тут  вчителем
фізики, а потім і  заступником
директора. –  Ми під керівницт-
вом Миколи Івановича чеканили,
ставили плитку, будували, майст-
рували. Він контролював  будів-
ництво. І тільки завдяки наполег-
ливості і старанням директора,
школа була побудована за рекор-
дно короткий термін – рік часу.
Поїздки в Київ, Москву, обласний
центр, оформлення документації
– усе це повністю лежало на його
плечах.  Навіть важко було на
початку вибити ділянку під будів-
ництво школи, бо та,  яка сподо-
балась, була однією з найкращих
в селі, на ній росли і помідори, і
огірки, й капуста… Усе, що було
нового, директор запроваджував
у себе.  Побудували  гарний при-
шкільний інтернат.  На той час у
школі навчалося 560 учнів,  з них
120 перебували  в інтернаті. З
ініціативи Миколи Івановича, було
зроблено теплий перехід, а над
переходом добудовано ще 4
класні кімнати для початкових
класів. Мала школа чудову при-
шкільну ділянку,  найкращий на
той час  стрілецький тир в рай-

оні. Микола Іванович зробив усе,
аби поміняти теплотрасу.   Його
брат працював начальником на
буровій в Криму, і  він аж з Криму
привіз труби, аби  замінити старі.
Вперше  кольоровий телевізор
появився також в  нашій школі.
Між класами був  впроваджений
зв’язок: не виходячи з кабінету,
директор, спілкуючись із вчите-
лем,  знав, що робиться в тому чи
іншому класі. Гарні  спортзал  і
спортивний майданчик, прекрас-
ний,  відомий на весь район та
за його межами,  музей  історії
рідного села – усе це було в
Ільницькій середній школі, одній
з найкращих  на Турківщині.  Я
щиро вдячний долі, що мав мож-
ливість працювати з Миколою
Івановичем. Він справді був учи-
телем вчителів.  Від щирого сер-
ця  бажаю  шановному ювіляру
зустріти ще свій 100-літній юві-
лей!

Одночасно турбувався  дирек-
тор і про життя молодих вчителів.
Господарським способом було
споруджено 2 житлові будинки.
Багато  його праці вкладено і в
те, щоб і шкільне подвір’я мало
привабливий вигляд: посадили
фруктовий сад,  заклали парк з
різних дерев.

У вільний від роботи час Мико-
ла Іванович ніколи не сидить без
діла. Це надзвичайно творча і
працьовита людина. З-під його
здібних рук виходять прекрасні
вироби з дерева і металу. Ці
здібності перейняв від своїх дідів
– Миколи і Степана. Багато сил й
енергії вклав у створення і облад-
нання  уже згаданого вище  крає-
знавчого музею. Написав історію
села та історію школи для май-
бутніх поколінь.

 За сумлінну працю Микола
Ільницький нагороджений орде-
ном «Знак Пошани», ювілейною
медаллю «За відмінну працю»,
медаллю «Ветеран праці», на-
грудним знаком «Відмінник на-
родної освіти», знаком
«Відмінник освіти України». Був
депутатом чотирьох скликань
Турківської районної ради.

Микола Іванович мужньо пе-
реніс смерть дружини, з якою
ділив радість і горе 45 років. З
молодих літ захоплювався по-
езією,  сам писав, тому й  присвя-
тив коханій дружині такі рядки:
«Тут  Ільничок плине, тут Ільни-
чок лине в обійми Стрия. Дівчи-
но жадана, дружино кохана, тут
рідною стала для Тебе моя
Ільничанська земля».

Пролетіли літа… Багато було
зроблено… І тепер, перебуваю-
чи на заслуженому відпочинку,
герой моєї розповіді  не може
сидіти без роботи. Часто любить
повторювати, що рух – то життя.
Займався мисливством:  бувало,
надворі снігу намело,  мороз
тріскучий,  а Микола Іванович
поспішає до лісу. Його можна
побачити в майстерні, на грядці,
багато читає, цікавиться лікарсь-
кими рослинами.  Завдяки  не-
всипущій енергії,  й виглядає мо-
лодо. А літа летять…

Спинить роки ніхто не в
змозі,

І грає ліс, і квітне сад.
На Вашій, ювіляре, сонячній

дорозі
З’явилось мудрих 80!
Тож хай сіяє сонце гоже,
Хай день квітує молодий.
І хай життя Вам наворо-

жить
100 літ щасливих і  100 зим!

Марія ЯВОРСЬКА,
вчитель-пенсіонер   Ільниць-

кого НВК.

ÆÈÒÒß ÏÐÎÆÈÒÈ –
ÍÅ ÏÎËÅ ÏÅÐÅÉÒÈ

У цій статті хочу розповісти про людину з великої літери –
свого земляка – Миколу Івановича Ільницького, якому 28 лю-
того виповнилося 80 славних літ! Наше село має свій гімн, в
якому є такі слова:

Відбились буки й ільми
У дзеркалі Стрия.
Тут мій розкинувсь Ільник–
Вітцівщина моя.

Ірина Степанівна Нагайко і її сім’я щиросердечно вітають із 80-
річним ювілеєм свого стрика, жителя с. Ільник – Миколу Івановича
Ільницького – надзвичайно щиру, добру і
мудру людину. Дорогому і люблячому ювіля-
ру вони бажають доброго здоров’я, життє-
вої енергії, родинного тепла та Божої опіки.

В честь ювілейного Вашого дня
Для Вас – щонайкращі наші слова:
Бажаєм здоров’я, многая літ.
Хай довгим і сонячним буде Ваш вік.
Хай злагода буде, хай буде любов,
Хай тисячу раз повторяються знов
Хороші святкові і пам’ятні дні,
Хай сонце всміхається Вам у житті!

Дорогого синочка, похресника, онука – Святослава Ігоровича
Цабана – щиросердечно вітаємо з днем народження.

Дорогенький наш, виростай розумним, добрим і красивим. Будь
в житті, рідненький, Ти завжди щасливий. Виростай на радість і
батькам, і рідним. Будь для батьків – лагідним, а для друзів – вірним.
Хай у Тебе під ногами квіти розквітають, а над головою сонце в небі

сяє. Хай завжди збуваються всі Твої бажання, а
ми всі шлемо Тобі щире вітання.

Сьогодні день народження у Тебе,
І ми Тебе вітаємо від душі.
І віримо, що прийде Ангел з неба
І принесе з собою три ключі.
Цей перший ключик – від любові.
Любов від Бога, друзів і батьків.
І віримо, що дуже скоро
Ти матимеш і сотню цих ключів.
А другий ключик є від щастя.
І хоч воно не кожному дано,
Та скільки б не було багатства,
А щастя треба все одно.
А третій ключик – найдорожчий,

Його до серця ніжно пригорни,
Бо третій ключик – від здоров’я,
Його найбільше в світі бережи!
З любов’ю – тато Ігор, мама Людмила, хресна мама Ольга, бабу-

ся Надія, дідусь Ярослав, бабуся Стефа.

ДЛЯ НАШИХ БІЙЦІВ
Волонтерами зібрано чергову допомогу на фронт для на-

ших захисників. Пожертву, в сумі 1530 грн., Боринський НВК
адресував своїм землякам, з 24-ої  окремої  механізованої  бри-
гади.

Від Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1  надійшли  2  ящики і  пакунок
продуктів, Турківського НВК – 2  великі ящики продуктів,  від філії
районного центру зайнятості поступило 700 гривень, від відділу ос-
віти і районного методичного кабінету – 1500 гривень;   турківчанин
Сергій Яцкуляк   пожертвував   для потреб солдатів  блок прального
порошку, а п. Віра принесла шкарпетки. Усе це керівник  одного з
підрозділів батальйону  «УНСО» Микола Тимчак  доставив нашим
захисникам на Схід України.

Наш кор.

У перший день весни – символу оновлення життя і надії на май-
бутнє – народилася мудра, делікатна, чарівна, порядна жінка,
завідувач районним методичним кабінетом – Наталія Миколаївна
Дуда.

Шановна Наталіє Миколаївно!
З нагоди Вашого чудового дня народження прийміть від нас по-

бажання міцного здоров’я, земного щастя, родинного благополуч-
чя, здійснення мрій, а ще віршовані рядки від на-
шого колективу:

Хай серце Ваше завжди щедрим буде
І широко відкритим для людей.
Хай молодеча сила сповнить

груди,
Додасть наснаги і нових ідей.
Бажаєм Вам, щоб кожне починан-

ня
Було успішно втілене в життя.
Хай людська повага і визнання
Крокують поруч з Вами в майбут-

тя.
Любові Вам і злагоди в родині,
Не знати горя, смутку і біди.
Хай прибуває щедро Вам щоднини
Із сонця й вітру, із роси й води.
З повагою – заступники директорів шкіл району.
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26 лютого відсвяткував своє 50-річчя
житель с. Красне – Віктор Миколайович
Лень.

Дорогу їм людину із цим
чудовим життєвим святом
від щирого серця і з ве-
ликою любов’ю вітають
мама Ганна, батько

Микола, сестра Марія
і швагро Любомир,
брат Ігор з дружиною
Марією, племінниця і
похресниця Леся,
племінники Василь,
Ігор, Микола, Ілля і

Михайлик.
З ювілеєм сердечно вітаємо,
Хай сонячним буде весь вік.
Ми всією родиною бажаємо,
Щастя, радості, многая літ!
Тобі – 50, та хіба це літа,
Коли очі горять і душа молода!
Ти добрий майстер у роботі,
І порадник у житті,
Ти розрадиш у скорботі,
Не покинеш у біді.
Порадуєш і на святі,
Не останній за столом,
І на дружбу Ти багатий,
До людей Ти лиш з добром.
Хай цвіте, не в’яне із роками доля,
Хай Тобі сто років зозуля накує.
Від землі Тобі – сили, від води – здо-

ров’я,
І добра від сонця хай Господь дає.

26 лютого святкував своє 50-річчя жи-
тель с. Красне – Віктор Миколайович
Лень.

Коханого чоловіка, люблячого батька з
нагоди ювілею вітають дружина Юлія, син
Микола, донечки Марійка
та Оксанка і бажають
міцного здоров’я, спов-
нення усіх життєвих
мрій, душевного
тепла, Божого
благословення на
многії літа.

Крок за кроком,
рік за роком,

50 – Тобі вже років.
Наче вчора у селі
Бігав босий по стерні.
Пас корів, ходив до школи,
Активістом був футболу.
То щасливі були роки
Без значних турбот, мороки.
Наче вчора все було,
Пролетіло, прогуло…
Крок за кроком, рік за роком,
50 – Тобі вже років.
Тому в день щасливий всі
Ми бажаєм від душі:
Щоб здоровий був завжди,
Не знав горя і біди,
Був щасливий зі своєю
Ти родиною всією!

Дорогу куму, прекрасну людину, житель-
ку с. Красне – Юлію Пилипівну Андрій-

чин – щиросердечно
вітають з днем народ-
ження, яке вона свят-
кувала 27 лютого,
кума Марія з сім’єю та
похресниця Леся і ба-
жають їй:

Нехай Тобі завжди
посміхається доля,

Несуть тільки
радість з собою роки.

Хай щастя й здоров’я не зрадять
ніколи,

І все хай вершиться з легкої руки.
Хай барвистим цвітом шлях жит-

тя рясніє,
Сповняться найкращі, заповітні мрії.
Хай живуть у серці почуття високі,
А Господь дарує повні щастям роки!

Започаткував державний устрій на Русі
Рюрик, який передає князівство Олегові,
як опікунові його малолітнього сина Ігоря
(879 p.). Син Святослав (хоробрий князь)
свої походи спрямовує на південь – землі
Візантії. Розквітла Київська Русь за Во-
лодимира Великого Святославича. За
його володарювання були приєднані
землі на захід від Києва («Повість вре-
менних літ» – літопис руський с.49, Крип-
’якевич, 1990, с.309). Археологічні роз-
копки (1958-1960 pp.) на замковій горі
Перемишля підтверджують, що Пере-
мишль був столичним городом князя
білих хорватів та центром єпископату
східного обряду (ІХ-Х ст.). Західні землі
Київської Русі отримали сини Ростисла-
ва Володимировича (внук Ярослава Муд-
рого); Рюрик князював у Перемишлі. Во-
лодар – у Звенигороді (зараз Львівська
обл.), Василько – у Теребовлі (1087-1094
pp.). Вони спільно обороняли від нападу
(поляків і угрів) свої землі.

Володарко, син Володаря, Галичину
з’єднав в одно князівство (1124-1183).
Син Володарка Ярослав Осьмомисл
(1153-1187) розширює кордони на
південь. Столицею обрав Галич.

Волинь на півстоліття довше, ніж Гали-
чина, зв’язана з Києвом, а города Волині
– Червна, Белз, і пізніше  до розвитку
дійшли города Володимир, Луцьк, Пере-
сонниця, Дорогобуж, Ізяславль–  склали
Холмщину. На запрошення галицьких
бояр, після смерті Ярослава Осьмомис-
ла приїжджає в Галич Роман, син во-
линського князя Мстислава Ізяславича.
Так виникає Галицько-Волинське князі-
вство (1173-1205 p.). Роман загинув під
час війни з поляками, 45 років править
державою дружина Романа, поки підро-
стали сини Данило і Василько.

Данило у 1245 р. під Ярославлем роз-
бив угрів і їх соратників, поляків, і поши-
рив владу на всю Галичину.

Після Данила Галицького править дер-
жавою його син Лев, після Лева – син
Юрій, після Юрія – його сини Андрій і Лев
(1315-1323 p.). Під час правління Дани-
ловичів Галичина піддається нападам
татар. Користуючись послабленням Га-
лицько-Волинського князівства через
напади татар, у 1349 р. король польський
Казимир Великий вдруге нападає на Га-
лицько-Волинське князівство. За його
правління почалося загарбання Волині,
Поділля (Крип’якевич, 1990, с.323).

Після Казимира королем Польщі стає
мадяр Людвіг Угорський. Після його
смерті його дочку Людвігу польські маг-
нати видають заміж за литовського кня-
зя Ягайла, який у 1387 р. приєднує Гали-
чину-Русь до Польщі. Казимир Ягайло-
вич, під тиском польських панів, скликає
в 1569 р. сейм, на якому скасовують Ли-
товське князівство, з’єднують його з
Польщею. Землі Галичини також при-
єднують до Польщі.

Починається інтенсивна колонізація
поляками галицьких і волинських зе-
мель. Польські письменники-шовіністи
– Сакран з Освенціма, Петро Скарга
(1536-1612 р.) – всіляко оскверняють
православ’я, люд України характеризу-
ють як дикунів.

У XVI ст. вже всюди шляхта здобула собі
право на селянські землі (Крип’якевич,
1990, с. 127). Польські магнати середнь-
овіччя жорстоко знущаються над людь-
ми-кріпаками, повсталих садять живцем

на палі, повстання козаків С.Наливайка
і Лободи, які виступили на захист селян,
гетьман Жолкевський жорстоко приду-
шує.

Ян II, Казимир, син Жигмонда III, всі
сили направляє на придушення Хмель-
ниччини (1648-1668 p.).

Андрусівська угода, 1677 p., – поляки з
Росією, без представництва від України,
розділяють між собою Україну.

Роди Потоцьких, Яреми Вишневецько-
го, Любомирських організовують

собі справжні держави, в яких безкар-
но знущаються над своїми кріпаками.
Така польська сваволя тривала до 1772
р. – 1-го поділу Польщі між Австро-Угор-
щиною і Росією. Галичина попадає під
правління Австро-Угорської імперії.
Польська аристократія підкупляє дина-
стію Габсбургів, залишається на своїх по-
садах; представляючи галичан, як підбу-
рювачів австрійських порядків, і продов-
жують знущатись над галичанським лю-
дом, як у своїй державі. Таке становище
триває до Першої світової війни (1914 р.).
під кінець Першої світової війни оживля-
ються визвольні революційні рухи як в
Галичині, так і на Україні.

Польська аристократія, під проводом
Юзефа Пілсудського і підтримці фран-
цузьких галерчиків, відновлюють своє па-
нування на Галичині і Волині до 1939 р.

У 1939 р., під ударами вермахта Німеч-
чини, Польща через два тижні перестає
існувати. Радянський Союз, як союзник
Німеччини, приєднує Галичину до УРСР.
З вересня 1939 р. до 22 червня 1941р.,
відбувається орадянщення Галичини;
вивіз багатих господарів на Сибір, пол-
ітично свідому інтелігенцію садять у тюр-
ми. Певна частина свідомої інтелігенції,
сільської і міської молоді ідуть у підпілля.

Триває Друга світова війна. Центр жор-
стоких боїв між німцями і російськими
військами в скорому часі (початок 1942
р.) розгортається на теренах Східної Ук-
раїни, на підходах до кордонів  Російсь-
кої Федеративної Республіки.

Український політичний провід Галичи-
ни в перші два тижні війни заявив німцям
про становлення Незалежної Соборної
України (Стецько) і весь був німцями роз-
стріляний. Степан Бандера (натхненник
і продовжувач ідей Незалежної Собор-
ної України), якого поляки засудили до
смертної кари, а потім змінили на довіч-
не ув’язнення – втікає з тюрми. Згодом
його арештовують і гітлерівці. Галичансь-
ка свідома молодь, оберігаючись від пе-
реслідувань, пішла в підпілля, організу-
вавши Українську Повстанську Армію
(УПА), зосередивши свої сили в карпатсь-
ких лісах (молодь Львівщини, Івано-Фран-
ківщини, Чернівців, Тернопільщини, їх на-
зивають бандерівцями; вони визнають
ідеї Бандери). Молодь Волині і прикор-
донних сіл Житомирщини, Вінничини пе-
реховуються в лісах Волині. Вони були
прихильниками проводу Мельника. Їх на-
зивали мельниківцями.

Що привело до трагедії в 1942 р.
польських мешканців Волині? Зараз
польські шовіністичні кола звинувачують
українських націоналістів (бандерівців) у
цих подіях, хоча, як нами зазначено, на
Волині фактично не було бандерівців, а
були волинські повстанці. їх ще назива-
ють бульбаківцями (провідник радянсь-
ких партизан Ковпак, які були закинуті в
тил німецького фронту і знаходились у

волинських лісах).
Я, уродженець 1928 р. Львівщини, село

Шоломия, 16 км від Львова, непогано
знав обставини, які склалися під час Дру-
гої світової війни між поляками і україн-
цями-галичанами. І дивно, Львівщина і її
Передкарпаття, Івано-Франківщина, села
українські дуже часто перемежовуються
з польськими, і не було випадку, щоб були
вбивства поляків; навпаки, в червні
1944р. польська боївка, яка перебувала
в лісах Винниківського лісництва біля
Львова, напала на с.Шоломию, загинуло
9 чоловік, спалено половину села – хати
з господарськими приміщеннями, з ху-
добою, були випадки вбивства польською
боївкою українців – людей, які йшли до
Львова або зі Львова, користуючись до-
рогою попри ліс (Сихів, Давидів, Бібрка).

Що було причиною вбивств поляків на
Волині?

I ось Анна Смиш (дівоче прізвище Анна
Пилип’юк), уродженка 1928 p. с.Біскупче
Гурне на Волині. Після закінчення
Львівського університету як філолог на-
правлена у с.Ясінка Турківського р-ну, а
згодом, вийшовши заміж за Смиша, пе-
реїжджає в Турку і працює викладачем: у
Турківській середній школі і у ремісничо-
му училищі, розказує: українське село
Горохівського району на Волині (назву
села в 90-і роки не може згадати) в 1942
р. німецьке гестапо з польською шуцпо-
ліцією оточили це село. Гестапо в селі
зігнали усіх селян з дітьми у велику шопу
і розстріляли. Польська шуцполіція сто-
яла навкруги села на сторожі. Так поля-
ки помстилися, руками німців, українсь-
ким селянам за їх ідейність. Щоб спро-
вокувати гестапо на таке масове вбив-
ство, поляки мусили підкинути вбитого
німця недалеко села! Наскільки я пам’-
ятаю, німці на окупованій території зас-
терігали селян про жорстоку розправу за
вбитих їхніх солдат! Після того випадку в
їхнім селі були вбиті польські родини.

Отже, проаналізувавши подані в хро-
нологічному порядку історичні події між
поляками, мадярами і київськими княз-
івствами, Хмельниччиною, жахливі зну-
щання польських магнатів – Потоцького,
Яреми Вишневецького, Любомирських –
у середньовіччі, негідні підбурювальні дії
польського панства, яке залишилось на
своїх посадах під час Австро-Угорського
панування (з 1772 до 1914 pp.), знущан-
ня над політв’язнями в Картузькій тюрмі
Річчю Посполитою, Польщею з 1920-1939
pp., – жахлива помста, чи вилив ненависті
до населення Лемківщини під час опе-
рації «Вісла» у 1947 р. (свідчення лемкі-
вця-інженера Володимира Івановича
Фільца, який був переселений у Дрого-
бич у 1947 p.), нищення жидів, які зали-
шились живими після Другої світової
війни на території Польщі, визвало істе-
ричний крик польських шовіністів. І щоб
заглушити докір совісті і відвернути увагу
світової спільноти, – а ще й підтримати
Путіна в його провокаціях проти України
– взялися до розпалювання ненависті
між поляками і українцями.

Уряд України, не розібравшись у Во-
линській трагедії, вибачився перед поля-
ками, поступив по-Божому! Поляки, скре-
гочучи зубами, не вибачились перед ук-
раїнцями. Але нехай нас Бог розсудить!
Тому, мої шановні! Спокійно сприймайте
заяви поляків, не принижуйтесь перед
ними, досить коліноприклонства! Раджу
держати сухий порох у порохівницях на
західних і східних кордонах України! І, як
не прикро, через безголов’я гетьманщи-
ни, політики московських загарбників і
промосковських агентів, зараз тратимо
найкращих синів і дочок, захищаючи нашу
Батьківщину.

Теодор ПОРАДА,
інженер лісового господарства, кан-

дидат сільськогосподарських наук.

ÐÅÀÊÖ²ß ÑÂ²ÄÎÌÎ¯ ×ÀÑÒÈÍÈ ÓÊÐÀ¯ÍÖ²Â ÍÀ
ÇÀßÂÈ ÏÎËßÊ²Â ÙÎÄÎ ÏÎÄ²É  ÍÀ ÂÎËÈÍ² Â
1942 ÐÎÖ² Â ×ÀÑ² ÄÐÓÃÎ¯ ÑÂ²ÒÎÂÎ¯ Â²ÉÍÈ

Щоб уяснити, наскільки заяви поляків відповідають дійсності й заслугову-
ють вибачення українців, потрібно коротко проаналізувати історію взаємов-
ідносин цих двох народів ще з княжих часів (VІІІ ст.). VI століття – Великий рух
народів (племен); шукають кращих земель, безпечніших місць для життя. Фор-
мування племен у державні об’єднання (князівства) починається з VIII ст. (Гру-
шевський, 1992 p., c.36, Крип’якевич, 1990, с.302).
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Дорогого сина, брата, зятя, люблячого чоловіка, найдорожчого
батька, жителя с. В.Висоцьке – Івана Миколайовича Ляха – з 42-
річчям від дня народження, яке він святкував 27 лютого, щиро віта-
ють мама Юлія, теща Стефанія, дружина Віра, син Іван, дочка Ната-
лія, брати Петро, Богдан, Василь та Микола з сім’ями, сес-
тра Марія з сім’єю.

Від усієї душі рідні бажають іменинникові щас-
тя, здоров’я, достатку, мирного неба, довгих і щас-
ливих років життя.

Хай сміхом і веселістю повниться хата,
Родина хай буде здорова й багата.
І мрій, і бажань, і наснаги творити,
Щоб серцю хотілося жити й любити.
Хай люди шанують, повагу дарують,
Злагода й мир у житті хай панують.

Дорогу і люблячу, щиру і турботливу, добру, чуйну, найкращу у світі
матусю, бабусю і прабабусю, жительку с. В.Висоцьке – Катерину
Миколаївну Надич – з 80-річчям від дня народження щиро вітають

син Микола з дружиною Дарією, син Мирослав з дру-
жиною Дарією, син Василь з дружиною Людмилою,

син Олег, доньки Людмила і Ніна, 13 онуків і 6 прав-
нуків та бажають ювілярці доброго здоров’я,

життєвих сил, любові від рідних, поваги від лю-
дей, Господньої ласки і благословення на
многії і благії літа.

Матусю, бабусю, ми хочем Вас привіта-
ти
З народження днем і Вам побажати.

Щастя й радості, сонячних ранків,
В злагоді з рідними теплих світанків!

Хай без хвороби вік довгим Ваш буде
І хай навкруги будуть щирі лиш люди!
В цей день, особливий для Вас – усі квіти.
Спасибі Вам, рідна, за все в цьому світі!

Із гарною в житті датою – днем народження, який святкує 3 бе-
резня, сердечно вітаємо доброго, чуйного і порядного товариша,
голову районного ТМіРу – Богдана Олексійовича Михайлика.

Шановний Богдане Олексійовичу, живіть довго, у щасті, благопо-
луччі та при доброму і міцному здоров’ї!

Професійних успіхів Вам у роботі та щедро-
го сонця-довголіття!

Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло.
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить
І береже Вас від біди повсюди.
Нехай несе Вам радість кожна мить
І благодать Господня з Вами буде.
З повагою – члени президії районного ТМіРу та

єгерський колектив.

Педагогічний колектив Красненської ЗОШ І-ІІ ст. щиросердечно
вітає вчителя початкових класів – Романа Йосиповича Зубрицького
із золотим ювілеєм й бажає шановному ювіляру невсипущої життє-
вої енергії, успіхів у роботі, родинного благополуччя, міцного здоро-

в’я, Божого благословення.
Щоб спокій і мир панували в родині,

Щоб щастя всміхалось при кожній годині.
Нехай обминають Вас болі й тривоги,

Хай стелиться довга життєва доро-
га.

Хай легко працюється, гарно живеть-
ся,

Все вміється, множиться і удається.
Здоров’я міцного, щастя без краю,
Усього найкращого ми Вам бажаєм.

Із ювілеєм – 60-річчям від дня народження, яке святкує 3 берез-
ня, дорогого свата – Михайла Михайловича Сікуринця – жителя с.
Либохора, щиросердечно вітають свати із Верхнього Висоцького з
сім’єю і бажають люблячому ювіляру неба без-
хмарного, настрою гарного, здоров’я – без
ліку і довгого-довгого щасливого віку.

Щастя, злагоди вдома, в родині,
Всі ми щиро бажаємо нині.
Хай Вам стелиться довга дорога,
Хай Вам буде здоров’я від Бога.
Хай гараздів Вам в хату прибуде,
Хай світло і радісно буде.
Щоб життя було щедрим, як літо.
Щастя й долі – на многії літа.

До Сянок добиралися елект-
ричкою, хоч мав нас везти  туди
«Школярик». У Сянках (за попе-
редньою домовленістю) на нас
уже чекав автобус, водій якого
привітно зустрів усіх, спокійно,
акуратно завантажив у автобус
сани і лижі (серед нас було троє
лижників), і буквально за декіль-
ка хвилин ми уже були на базі.
Протягом двох годин ми мали
чудову нагоду покататися на
дивовижній гірськолижній трасі,
оснащеній сучасним європейсь-
ким обладнанням. Особливо
всім сподобалися витяги. Це не-
забутнє враження, коли ти пли-
веш над землею на висоті і вер-
хівки величавих смерек – на рівні
твоїх ніг. Ми спускались  по схилу
на санчатах, адже на лижах не-
професіоналам з такої висоти
з’їхати важко. Санчата гнали,
немов шалені, сніжок прилипав
до обличчя і щоки наливались
рум’янцем. Як добре, що на Тур-

ківщині є така чудова база зимо-
вих видів спорту, де можна ціка-
во провести  вільний час. Тим,
хто  був тут вперше, цей відпочи-
нок запам’ятається на все жит-
тя. Діти залишились задоволені
і щиро вдячні керівництву бази
за сприяння у поїздці, за чуйне,
привітне ставлення працівників
бази до нас, дорослих, і до дітей,
інструкторам, які давали кожно-
му настанови, допомагали сіда-
ти  на підйомник,   подавали
сани і лижі.  На території бази, у
маленькому, але затишному
приміщенні, ми випили гарячо-
го  духмяного чаю, який  приготу-
вала для нас  приємна місцева
господиня. Сподіваємось тут по-
бувати ще не один раз.

Разом з тим, звертаємось до
батьків, бабусь, дідусів: уділіть
трошки часу для   своїх дітей,
онуків, поки вони ще садкового і
шкільного віку, поки вони ще у
родинному гніздечку і  «не по-

летіли» у доросле життя, зробіть
їм свято – візьміть саночки і
з’їдьте з дитиною з гірки.  Бо, на
превеликий жаль, окремі діти
навіть не знають, як сісти на сан-
чата. Хорошою  нагородою для
вас буде усмішка вашої дитини,
теплі долоньки, які вас обнімуть.
Відірвіть своїх дітей від гаджетів,
комп’ютерів, телевізорів, вико-
ристайте теперішній момент
сніжної зими  і погуляйте  з ними,
або просто візьміть і поїдьте
електричкою  в  село Сянки,  від
якого  до  бази всього 40 хвилин
ходьби . Відпочиньте активно в
колі друзів, дітей, онуків.

Хочете бачити своїх дітей здо-
ровими, щасливими, вкладіть в
них у два рази більше часу і в два
рази менше грошей. Плануйте
час не лише для роботи, плануй-
те час і на відпочинок.

P.S. Коли ми були дітьми, в
Горішній   Турці діяла невеличка
спортивна  зимова  база, де діти
активно проводили вільний час,
працював витяг. Зараз база зак-
рита, але хочеться звернутися
до відповідних установ, людей,
які можуть і мають  таку мож-
ливість, –  повернути спортивній
базі Турки попередню славу і
таким чином  зробити свій вне-
сок у світ Доброти дитини.

Марія Бачинська, Марія
Яворська, керівники гуртків
БДЮТу.

ÄßÊÓªÌÎ ÇÀ ÑÂßÒÎ ÄÎÁÐÀ
Цьогорічна зима нас порадувала снігом  і  морозами лише в

лютому. І вирішивши використати сніжну погоду, прихильни-
ця активного здорового відпочинку Галина Дорош (колишній
керівник гуртка БДЮТ, а нині завідувач дитячого садочка в м.
Турка), підключивши керівників інших гуртків БДЮТу,  разом з
вихованцями  і батьками, організувала поїздку в Західний
спортивно-реабілітаційний центр, попередньо домовившись
з керівником центру Наталією Родою. І хоч погода на заплано-
ваний день була не особливо погідна і в декого з нас навіть
були сумніви  – їхати,  чи  відтермінувати поїздку – та наші
вихованці були так твердо налаштовані їхати, що обіцянку
свою ми таки виконали.

Мамо, мамочко,
не плач

Ти не плач. Ти за мене молися.
Вже на скронях твоїх сивина,
Не сумуй, не ридай, не журися.
Така доля. Прости. Це війна.
Я хотів поцілунків,
Щоб усі ви мені дарували.
Я хотів, що мій голос летів,
Де мені колискові матуся співа-

ла.
Та я ж не хотів залишати всіх

вас.
Все, що було тоді, вже збуло-

ся…
Я хотів, щоб Україна цвіла,
Я хотів, щоб нам краще жило-

ся.
Мирослава ДАНИЛІВ,

с. Сигловате.

Світлій пам’яті
Михайла
Іваничка

Три роки минуло, як життя об-
ірвалось,

Спалахом зірки упало в
сніги…

А ще й не жилось, а ще й не
кохалось:

Все згоріло в горнилі війни.
Він так жити хотів, про смерть

і не думав,
Хотів швидше вернутись у

рідне село,
Де все миле до болю, де рідні

і друзі,
Він дуже хотів, щоб війни не

було.
Та ворогам тишини не хоті-

лось,
Бо забули: вони також сини…
І в Михайла життя за мить об-

ірвалось,
Спалахом зірки упало в

сніги…
Марія ТАЦИН,

Карпатський НВК ім. М.Іва-
ничка.

16 лютого 2015 року перестало битися серце нашого зем-
ляка, друга, учня, однокласника, сина та брата – Михайла Іва-
ничка. Низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю на-
шого Героя України. В день загибелі воїна  в церкві с. Карпатсь-
ке відбулася Служба Божа та поминальний молебень, на якій у
спільній молитві віддали шану Михайлу.

Жодні слова не загоять рану на серці, не вгамують душев-
ний біль від втрати молодого юнака – сина та брата – найрід-
нішої людини.

ÍÀÇÀÂÆÄÈ Ó ÏÀÌ’ßÒ² ÆÈÒÅË²Â Ñ. ÊÀÐÏÀÒÑÜÊÅ

ÎÁÅÐÅÆÍÎ: ÇÁÐÎß!
Правоохоронні органи Львівської області про-

довжують фіксувати випадки використання вог-
непальної зброї та засобів ураження, що перебу-
вають у нелегальному обігу. Їх можливе викорис-
тання у протиправних цілях несе загрозу безпеці
громадян та стабільності в суспільстві, а та-
кож містить ознаки злочину, передбаченого ст.
263 («Незаконне поводження зі зброєю, бойовими
припасами або вибуховими речовинами») КК Ук-
раїни.

Нагадуємо, що незаконне зберігання зброї та засобів
ураження – це злочин, за який законодавством перед-
бачено кримінальну відповідальність. Крім того, неза-
реєстрована зброя – це не лише порушення чинного за-
конодавства, а й основна причина нещасних випадків,
які можуть трапитися з громадянами або з їх неповнол-
ітніми дітьми при використанні та зберіганні такої зброї.

Громадяни, які добровільно звернуться до правоохо-

ронних органів з метою здачі зброї, боєприпасів, вибу-
хових матеріалів та спеціальних засобів, які не збері-
гаються в них на законних підставах, звільняються
від кримінальної та адміністративної відповідальності.

Просимо громадян одразу звертатися до правоохо-
ронних органів, у разі виявлення зброї, вибухових при-
строїв або підозрілих предметів, надходження інфор-
мації про перебування в регіоні підозрілих осіб, ознаки
сепаратистської чи терористичної діяльності, за ціло-
добовими телефонами:

– «гаряча лінія» Управління СБ України у Львівській
області (032)261-61-43; (244) 38028;

– оперативний черговий ГУ Національної поліції у
Львівській області «102»; (244) 23702;

– оперативний черговий Управління ДСНС України у
Львівській області «101» або «112».

Дмитро РОЛЬ,
начальник Турківського ВП Самбірського ВП ГУ

Національної поліції у Львівській області, майор
поліції.
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Робота в Польщі! Набираю чоловіків, жінок, сімейні пари. Ва-
кансії на будову, заводи, готелі. Роблю візи! Тел.: 098-835-61-34.
Віталій.

У м. Турка потрібен прода-
вець-консультант в магазин бу-
дівельних матеріалів.

Досвід роботи (вітається) не
обов’язковий.

Тел.: +380992871574.
Зарплата: договірна.

Охоронники (чоловіки, жінки).
Тел.: 067-541-62-58, 095-230-

41-81, 067-541-62-24.

У магазин «Продукти» с. Ясі-
ночка потрібен продавець.

Тел.: 0501724290.

Продається житловий будинок в м. Турка, біля Турківської ЗОШ
№1 (вул. В.Стуса). Біля будинку – 15 арів земельної ділянки. Ціна –
договірна. Телефони: 0507502555; 0954911400.

Робота. Польща (м. Катовіце).
Чоловіки, жінки, сімейні пари.
Пакування ковбасок. Оплата – 10 зл/нетто, робочий графік – 12

годин. Житло – безкоштовно. Дворазове харчування.
Розбір м’яса. Оплата – 13 зл./нетто, робочий графік – 10-12 го-

дин.  Житло – безкоштовно. Дворазове харчування.
Центр візової підтримки «Захід Віза», адреса: м. Турка, майдан

Шевченка, 32 (навпроти кінотеатру).
Телефони: 0683344544, 0990007640.

Ð²ÄÍÅ ÑËÎÂÎ
21 лютого наша країна разом з усім світом відзначала День

рідної мови. Це день повернення українців до своєї історичної
пам’яті. І одним із шляхів до такого повернення є оволодіння
рідною мовою – українською.

Наша мова – одна з найдревніших і найбагатших серед ти-
сяч мов світу. Тому ми маємо усвідомити, яким скарбом воло-
діємо і як його примножувати.

У  Риківській школі якраз в цей день був проведений інтелекту-
альний турнір «Рідне слово» між двома командами – «Розумники»
і «Мудра сова». Капітани команд – Михайлина Шуптар (9 клас) та
Ніна Жавко (9 клас) – підібрали учасників і підготували емблеми та
привітання для команди-суперника.

Перший конкурс називався «Візитка» – знайомство команд (девіз,
привітання, побажання); другий конкурс – «Далі, далі…». Кожна
команда повинна була відповісти на 20 запитань з різних мовоз-
навчих розділів. Але відповідати треба було дуже швидко. Ми хоч і
хвилювались, та відповідали правильно. А третій конкурс – «Жарт-
івлива торбинка» – був ще цікавіший. Кожен учасник команди витя-
гав з торбинки жартівливе запитання і відповідав на нього. Тут усі
справились із завданнями.

Ну, а болячка українців «суржик» була вилікувана вмить гравця-
ми команд.  Виправляли помилки, як учила нас вчитель української
мови та літератури Наталія Миронівна Кричківська.

Потім відбувся конкурс юних художників: командам потрібно було
намалювати прислів’я «Сім раз відмір – один відріж», «Під лежа-
чий камінь вода не тече».

Поки художники творили, Наталія Миронівна давала запитання
уболівальникам. Всі учні, один швидше одного, відповідали.

Дуже цікавим був конкурс «Продовжити фразеологізм». Лиш один
фразеологізм «Між молотом і … (ковадлом)» не продовжили. А
конкурс юних поетів довів, що в нашій школі ростуть і вчаться тала-
новиті діти. Майже одночасно обидві команди склали вірші за наве-
деними закінченнями рядків, уболівальники розгадали кросворд з
прислівниками-синонімами за 1 хвилину (10 завдань).

Наприкінці відбувся «Двобій капітанів». Капітани – Михайлина і
Ніна – продемонстрували чудову акторську майстерність, розсмі-
шили всіх гуморесками. В результаті перемогла дружба.

І команди, і вболівальники довели, що люблять і знають рідну
мову.

Вчімося, друзі, слово любити.
Слово до слова – й думка сповита.
Люди без думки – птиці безкрилі,
З думкою люди – мудрі й щасливі.

Ганна РИШКАНИЧ,
учасниця команди «Мудра сова».

Бюджет району за 2017 рік по надходженнях виконано на суму
536 млн. 332,9 тис. грн., що становить 100,1 % від планових
призначень. До місцевого бюджету надійшло податків і подат-
кових платежів – в сумі 53 млн. 633,3 тис. грн., при плані 49
млн. 057,2 тис. грн. або 109,3 %. Основним джерелом доходів
залишається податок на доходи фізичних осіб (65,6% питомої
ваги). Даного податку надійшло 35 млн. 163,9 тис. грн., що
становить 105,4 відсотка до уточненого плану.

Крім цього, в районі зібрано до державного бюджету 22,9 млн.
грн., та обласного – 7,3 млн. грн.

Видатки районного бюджету склали 532 млн. 514,1 тис. грн. (98,8
%), при уточненому плані – 541 млн. 75,1 тис. грн..

На фінансування 57 закладів освіти по загальному фонду було
передбачено, з врахуванням уточнення,  161523,3 тис. грн., вико-
нання складає 146464,4 тис. грн., що становить 90,6 відсотків.

Обсяг видатків по соціальному захисту та соціальному забезпе-
ченню населення, при  уточненому плані 235647524, 00 грн., склав
232360005,28 грн..

На фінансування державних соціальних допомог сім’ям з дітьми
КФК 1513041-1513049 та КФК 1513080 використано 202186335,46

грн., при уточненому плані – 202186235,46 грн..
По закладах охорони здоров’я на 2017 рік було передбачено,

згідно уточненого плану, коштів – в сумі 61419,3. тис. грн., виконання
склало – 59134,3 тис. грн. або 96,3 відсотка.

На фінансування 65 закладів культури на 2017 рік, згідно уточне-
ного плану, було передбачено 19991,0 тис. грн. (18037,5 тис. грн. –
загальний фонд, 1953,5 тис. грн. – спеціальний фонд), фактичні
видатки склали – 19198,4 тис. грн. (загальний фонд – 17999,4 тис.
грн., спеціальний – 1199,0 тис. грн.).

В результаті проведених заходів, протягом 2017 року був ліквідо-
ваний дефіцит по заробітній платі  – на суму 30 млн. 569 тис. грн. –
за рахунок залучення залишків бюджетних коштів, за рахунок пере-
виконання дохідної частини бюджету та залучення коштів стабіліза-
ційної дотації, та субвенцій з державного бюджету.

Завдяки проведенню  вищевказаних заходів, усі працівники бюд-
жетних установ району, що фінансуються з місцевого бюджету, от-
римали заробітну плату за 2017 рік.

Володимир ЮСИПОВИЧ,
начальник фінансового управління Турківської РДА.

2017-É Ð²Ê ÇÀÂÅÐØÈËÈ ÁÅÇ ÇÀÁÎÐÃÎÂÀÍÎÑÒ²
Дирекція і педагогічний колек-

тив Верхньогус-
н ен с ь к о г о
НВК щиро-
с е р д е ч н о
вітають із
днем на-
р одж е ння ,
який святкувала
1 березня, завіду-
вача районного ме-
тодкабінету – Наталію Миколаї-
вну Дуду.

Шановна Наталіє Миколаївно,
нехай світло, яке Ви вкладаєте у
людські серця, запалює зірки і
яскраво освітлює Ваш життєвий
шлях, а Ваша доброта повер-
тається Вам сторицею і матері-
алізується у вигляді успіхів і бла-
гополуччя. Будьте щасливі і здо-
рові! Хай береже Вас Бог.

З життєвим святом Вас
вітаєм,

Легкої праці Вам бажаєм.
Щоб гарний настрій був у

Вас,
Навіть у дуже скрутний

час.
Щоб все в житті було гла-

денько,
І йшло щоб все завжди

рівненько.
Щоб всі Вас люди поважали,
Приємні спогади лишали.

Втрачене свідоцтво права власності на магазин № 39 с. Боберка,
вважати недійсним.

Дорогого, люблячого брата та
вуйка – Юрія Дмитровича Тка-
чишина – із с. Присліп із золо-
тим ювілеєм, який святкуватиме
4 березня, сердечно вітають се-
стра Світла-
на з чолові-
ком Воло-
димиром та
їхні діти та
онуки. Доро-
гому ювіляру
вони бажають
міцного здоров’я,
життєвої енергії і
сил, родинного тепла, миру, доб-
ра, достатку, Божої ласки і бла-
гословення.

Летять роки, мов чайки над
водою,

І разом з ними й доля непро-
ста.

А Ви завжди лишайтесь мо-
лодим,

Живіть у щасті й радості
до ста.

Хай доля намітить ще років
багато,

Відпустить здоров’я, лю-
бові й добра.

Хай повниться ласкою
рідная хата

Й багато в ній буде людсь-
кого тепла.

ВДЯЧНІСТЬ
ЗА РОЗУМІННЯ

Останнім часом мене заціка-
вило ім’я колишньої однокурс-
ниці факультету іноземних мов
(німецька філологія) Львівсько-
го Національного університету
ім. Івана Франка Марії Григорів-
ни Бутим, уродженки Турківсько-
го району.

У пам’яті залишилась одна,
так би мовити, деталь. Марійка
після закінчення навчання пра-
цювала на викладацькій роботі
в одній із шкіл згаданого району.
У телефонній розмові з ко-
лишнім колегою Михайлом Ко-
шиловичем, що теж викладав
іноземну мову на Турківщині, він
запропонував звернутися до
його вихованця – Мирона Сте-
пановича Волчанського, який
працює інспектором районного
відділу освіти, мовляв, зможе
допомогти. Я написав Миронові
Степановичу листа. Водночас
подумалося: чи захоче незнай-
ома людина тратити час на твої
забаганки? Проте сумнів неза-
баром розвіявся.

У відповідь на моє прохання

Мабуть, немає нічого кращого у житті від студентських
років. Кожен їх запам’ятав назавжди. Сам по собі знаю. Хоча
уже прожито понад вісім десятків років. Більше того, не зни-
кають думки: а як склалася доля твоїх однокурсників? Не знаю,
як хто, а я зумів розшукати їх майже усіх. За винятком, двох-
трьох студенток, які, вийшовши заміж, поміняли прізвища.

²ÐÈÍÀ
ÏÎÒÐÅÁÓª
ÍÀØÎ¯

ÄÎÏÎÌÎÃÈ
У жовтні 2017 року 34-річна

Ірина Писанчин, що мешкає в с.
Завадівка по вул. Звіринець, 23,
поїхала на заробітки в Чехію. А вже
9 лютого  важко захворіла і впала в
кому. На лікування її скерували до
військового госпіталю м. Прага.
Станом на 26 лютого медичний
заклад виставив  рідним рахунок за
лікування нашої землячки  1
мільйон крон.  А після 26 лютого доба лікування, як стверджують
рідні Ірини, обходиться в тисячу доларів.

Зрозуміло, що таких коштів  сільська родина хворої немає, а
тому звертається по допомогу до релігійних громад, установ та
організацій, усіх небайдужих людей. Про це редакції розповіла
тітка Ірини Дарія, яка мешкає в м. Турка. Також для всіх, хто гото-
вий допомогти, вона повідомила й номер картки ПриватБанку:
5168755416991145 (Черчович Любов Володимирівна – мати
Ірини).

пан Волчанський повідомив, що
в результаті пошуків він довідав-
ся: Марія Бутим (по чоловікові
Кадило) багато років тому виїха-
ла на постійне проживання до
міста Судова Вишня Мостисько-
го району. Маючи в розпоряд-
женні такий вагомий аргумент,
я досить оперативно розшукав
адресу однокурсниці. Мій теле-
фонний дзвінок викликав у неї
приємну несподіванку. Тепер ми
знаємо одне про одного майже
все. Завдяки телефонній роз-
мові, я отримав відповідь на всі
питання, що цікавили мене ба-
гато років поспіль. Я щиро вдяч-
ний Вам, шановний Мироне Сте-
пановичу,  за допомогу. Нехай
завжди щастить Вам у житті.

Наостанок повідомлю: життя
склалося так, що працювати за
фахом не довелося. Верх взяла
фанатична тяга до журналісти-
ки, з якою не розлучаюся й досі.

Костянтин МАТУЩАК,
ветеран журналістики, автор

20 книжок художньої та худож-
ньо-документальної прози, м.
Вінниця.
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– матеріали рекламного характеру.
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У місті Турка розпочав роботу магазин-салон «Оптика»!
Пропонуємо:
- комп’ютерну діагностику зору

- окуляри готові та на замовлення
- стильні оптичні оправи

- контактні лінзи
- сонцезахисні окуляри

Наша адреса: м. Турка, пл. Ринок, 2
Тел.: 097 331 03 94.

У підсумку до першої четвірки
у турнірній таблиці увійшли ко-
манди з Турки, Борині, Завадів-
ки та Явори, які продовжили бо-
ротись за першість у чемпіонаті.
Команди Турківського ліцею,
Вовчого, Бітлі та Явори-2, що
зайняли, відповідно, 5-8 місця,
аби не втрачати надії та віри у
майбутні перемоги, розіграли
між собою турнір з одноймен-
ною назвою “Кубок надії”. Коман-
ди Нижньої Яблуньки та Бобер-
ки, які зайняли два останні
місця, вибули з подальшої бо-
ротьби.

Так, через неявку команди з
Бітлі, футболісти Турківського
ліцею потрапили до фіналу

“ÊÀÐÏÀÒÈ” ÂÈÃÐÀËÈ
×ÅÌÏ²ÎÍÀÒ Ç ÔÓÒÇÀËÓ,

а “Кубок надії” здобув Турківський ліцей
Минулих вихідних пройшли заключні поєдинки, а також

фінальна частина зимового чемпіонату Турківського району
з міні-футболу. Всього команди зіграли по 9 матчів. Для ко-
гось вони  видалися блискучими, а для когось – навпаки – бо-
лючими. В силу різних обставин, одразу три команди не з’яви-
лися на два останні тури чемпіонату. Їм було зараховано
технічні поразки – 0:5.

“Надій” автоматично. А ось ко-
манди Вовчого та Явори-2 вибо-
рювали омріяну путівку у
півфіналі, який закінчився з ра-
хунком 9:4 на користь вовчан.

Чудовим матчем видався
фінал. Гра була рівною та напру-
женою. Команди почергово вра-
жали ворота одна одної, а кож-
на помилка могла стати остан-
ньою. Та все ж молодість взяла
гору над досвідом: енергійна
команда Турківського ліцею здо-
лала досвідчених вовчан з рахун-
ком 8:6 та заслужено здобула
“Кубок надії”.

Далі у спортивному залі Туркі-
вського НВК продовжилася бо-
ротьба за основний трофей

чемпіонату. У першому півфіналі
турківські “Карпати” перемогли
команду із Завадівки – 6:4. Дру-
гий півфінал, між командами
Борині та Явори, став, мабуть,
найдраматичнішим поєдинком
на турнірі. Для того, аби з’ясува-
ти, хто достойний зіграти у фіналі
чемпіонату, знадобився додат-
ковий час. Та все ж у напруженій
боротьбі сильнішими були бо-
ринчани, які здолали суперни-
ка з рахунком 7:6. Фортуна все-
таки усміхнулася явірчанам у
поєдинку за бронзу чемпіонату.
Тут вони здолали суперника із
Завадівки – 3:2.

Завершенням зимового турн-
іру став фінал, у якому зустріли-
ся дві кращі команди району:
Турка та Бориня. Дорогою до
нього хлопці з райцентру не втра-
тили жодного очка, а команда
Борині програла лише раз – тур-
ківчанам. Та все ж в останньому
матчі боринчани капітулювали
вдруге. Турка здобула перемогу,
з рахунком 5:3.

На церемонії нагородження,
яку провели голова федерації
футболу Турківщини Сергій Рик
та директор ФСК “Карпати” Олег
Мельник, усі команди отримали
подяку за участь у змаганнях,
призери та переможці – кубки,
медалі та футбольні м’ячі, Турк-
івський НВК – за надану мож-
ливість проведення чемпіонату
у своєму спортзалі – футбольний
м’яч. Кращим гравцем чемпіо-
нату визнано турківчанина Оле-
га Бабича, кращим бомбарди-
ром став Микола Матляк з Бо-
рині, а кращим воротарем –
Олександр Ільницький з Турки.

Ô³í³øóâàâ ÷åìï³îíàò îáëàñò³ ç øàøîê-64
17-18 та 24-25 лютого у Львівській науковій бібліотеці

відбувся Чемпіонат Львівської області з шашок-64. У змаган-
нях взяли участь 28 кращих шашкістів області, серед яких –
3 майстри спорту.

Переможця серед трьох лідерів, які набрали однакову кількість
очок, визначили за коефіцієнтом Солкофа. В підсумку, втретє чемп-
іоном Львівщини став кмс, що репрезентував Турківщину, президент
Львівської обласної федерації шашок –  Іван Ільницький (12 очок з
16 можливих). Друге місце здобув чемпіон-2017, кмс Василь Музи-
ка, який також представляв Турківщину. Замкнув трійку призерів дію-
чий чемпіон світу серед людей з обмеженими можливостями,
міжнародний майстер, Іван Фідик з м.Дрогобич.

Серед жінок, з результатом 11 очок, кращою стала і здобула ти-
тул чемпіонки області турківчанка Ольга Малетич. Друге і третє місця
також посіли турківчани – учениці ДЮСШ «Юність» – Мар’яна Біян
та Христина Зубрицька (тренер Богдан Москаль). Серед молодших
дівчат кращою визнано юну турківчанку Ірину Малетич, яка на рівні
змагалась з дорослими спортсменами.

Тепер учні ДЮСШ «Юність» готуються до Чемпіонату України з
шашок серед юнаків і дівчат, який відбудеться у середині березня у
Полтаві.

ÍÀØ² ËÈÆÍÈÊÈ
ÇÄÎÁÓËÈ ÑÐ²ÁËÎ
З метою популяризації лиж-

ного спорту у Львівській об-
ласті, у суботу, 24 лютого, в
смт. Брюховичі відбулись осо-
бисто - командні змагання з
лижних перегонів у рамках
ХХVІІ обласних комплексних
Ігор Львівщини серед збірних
команд районів області, міст
обласного значення та ОТГ.

Спортсмени змагались
вільним стилем на дистанціях:
серед дорослих : чоловіки – 5 км,
жінки – 3 км; серед ветеранів:
чоловіки – 2 км, жінки – 1 км.

У змаганнях взяли участь 25
збірних команд, серед яких у ка-
тегорії «Дорослі» - 12 команд та
13 команд у категорії «Ветера-
ни». Всього перемогу виборюва-
ли 65 спортсменів.

Команда Турківського району,
за яку виступали Микола Сипли-
вий (Либохора), Василь Поточ-
ний (Лімна), Галина Дорош (Тур-
ка), Роксолана Кудрич (Присліп),
Василь Гоцур та Іван Лимар
(обидва – Сянки) в обох категор-
іях здобула срібло. А в індивіду-
альному заліку наш ветеран Ми-
кола Сипливий виборов золоту
медаль.

Усі переможці та призери на-
городжені кубками. медалями
та грамотами від Львівського об-
ласного центру фізичного здо-
ров’я населення «Спорт для
всіх». Спортивну добірку підготував Костянтин МАЛЕТИЧ.

Працівники ТОВ «Джейбіл Сьоркіт Юкрейн» висловлюють щире
співчуття колезі по роботі Марії Євгенівні Двунос з приводу велико-
го горя – смерті батька.

Сім’я Ніраз із с. Ільник щиро співчуває Мирону Яковичу Черчови-
чу та Галині Яківні Ільницькій з приводу великого горя – смерті
матері – Ганни Євстахіївни Черчович.

Колектив Ісаївського НВК сумує з приводу смерті колишньої техп-
рацівниці Люби Борисівни Бегар і висловлює щире співчуття рідним
і близьким покійної.

Педагогічний колектив Турківського НВК висловлює щире співчут-
тя вчителю історії Людмилі Іванівні Цап з приводу тяжкої втрати –
смерті чоловіка – Михайла.

Працівники лабораторії Турківської райполіклініки висловлюють
щире співчуття Надії Володимирівні Черчович з приводу тяжкої втра-
ти – смерті свекрухи.

Педагогічний колектив Нижньояблунського НВК глибоко сумує з
приводу смерті колишнього завідувача районного відділу освіти Пав-
ла Михайловича Матківського і висловлює щире співчуття його
рідним і близьким.


