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Громада, церковний комітет церкви Святої Трійці с. Н. Гусне щи-
росердечно вітають з днем народження і днем Ангела голову цер-
ковної двадцятки Василя Омеляновича Змійовського і бажають
шановному імениннику, нехай Господь дарує йому міцне здоров’я,
світлу радість в житті, достаток, мир, любов, злагоду, життєві сили,

свою ласку і благословення.
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 та миром.
Шануєм Вас за людяність і щирість,

Тож хай Господь пошле Вам з неба милість,
Пречиста Діва хай в житті допомагає,

Ангел Господній на крилах Вас тримає.

Хор, церковний комітет і парафіяни церкви Преображення Гос-
поднього с. Сигловате сердечно вітають з ювілеєм і зі Старим Но-
вим роком (Василієм) дяка церкви – чуйну, добру, талановиту люди-
ну, ревну християнку Іванну Ярославівну Лоцко. Дорога ювілярко, у
світлий і радісний день Вашого народження прийміть наші сер-
дечні вітання та найщиріші молитви. Нехай Господь
Бог дарує Вам здоров’я, духовну міцність, благо-
дать та довголіття, родинне тепло та успіхи у
всіх Ваших задумах! Ангела – хоронителя і оп-
іки від Матінки Божої – на многії і благії літа!

Хай щастя і доля всміхаються Вам,
Хай буде здоров’я багато.
З роси і води хай ведеться все Вам,
Хай повниться радістю хата.
Хай Господь з неба Вас осяває
Промінням сонця золотим.
А Матір Божа покриває
Своїм Покровом Пресвятим.

ÄÎÏÎÌÎÃËÈ ÁÀÒÜÊÎÂ²
ÇÀÃÈÁËÎÃÎ ÀÔÃÀÍÖß

Як відомо, за час десятилітньої афганської війни шестеро
наших земляків повернулися з цієї мусульманської країни до
рідної оселі в цинкових домовинах. На знак пам’яті про них, в
центрі м. Турка, напроти райвійськкомату, вдячні побратими
спорудили     пам’ятний знак, на якому викарбувано імена всіх
полеглих.

Зрозуміло,  що така непоправ-
на втрата важким болем відби-
лася  на здоров’ї батьків полег-
лих. Сьогодні в живих залишив-
ся лише батько  загиблого Ми-
коли Лимаря із с.Присліп. Нещо-
давно до багатьох проблем, що
переживає дідусь,  долучилася
ще й  побутова – не вистачало
дров на опалення будинку. З цим
він і звернувся до бойових по-
братимів сина у надії на допо-
могу. І треба віддати належне, що
голова районної організації
Спілки ветеранів Афганістану
Зеновій Кузьо та його товариш
Іван Панцир швидко відреагува-
ли. Відтак звернулися до голови
Турківської районної ради Воло-
димира Лозюка за сприянням.
Володимир Омелянович без
зайвих зволікань, оперативно,
організував матеріальну допо-

могу для Луки Лимаря. За ці кош-
ти дідусь  оплатив вартість дров,
а вже доставив їх присліпчанину
дирекктор ДЛГП «Галсільліс»
Богдан Петренко транспортом
підприємства.

Зустрічаючись з воїнами-аф-
ганцями, Володимир Лозюк вже
вкотре наголосив, що турботи і
болі таких людей, як Лука  Ли-
мар, мають постійно бути в полі
зору влади. І якщо виникає най-
менша потреба у допомозі,  дія-
ти треба швидко. Це наш сині-
вський обов’язок.

До речі,  Зеновій Миколайович
принагідно повідомив, що за
сприяння   головного лікаря цен-
тру первинної медико-санітар-
ної допомоги Миколи Яцкуляка
та воїна-афганця Івана Нагайка,
Лука Лимар отримав слуховий
апарат.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ЦЕНТР ВИБОРЧОГО ОКРУГУ –
У СТАРОМУ САМБОРІ

Практично з 1 січня 2019 року в Україні стартувала виборча кампанія з обрання президента.
Наразі невідомо, скільки претендентів на цю посаду буде внесено до бюлетня. Хтось передба-
чає більше 30, а дехто – 50. Якщо так станеться, то виборцю, особливо людям похилого віку,
які зазвичай завжди беруть участь в голосуванні, важко буде розібратися в сузір’ї претен-
дентів.

 За попередньою інформацією, на Турківщині уже створено 5 виборчих штабів. Деякі з них досить
активно працюють, розносячи календарі. Щоправда, на стовпах ще не розклеюють агітаційний матер-
іал. Ще рано. Хоча, як свідчить практика минулих років, і до цього дійде час. Щораз частіше, особливо
у суботу, бачимо агітаційні палатки, де традиційні агітатори мало не насильно тицяють перехожим
газети. Зрозуміло, що це – не безоплатно. Година такої роботи коштує від 100 до 200 грн. Активізували-
ся й охочі заробити копійчину, ставши членом дільничної комісії, чи спостерігачем. Але це все, так би
мовити, неофіційно. Офіційним є лише те, що Центральна виборча комісія оприлюднила перелік тери-
торіальних виборчих округів для чергових виборів Президента України 31 березня. На Львівщині їх
визначено 11. Наш Турківський район входить до 125-го округу, з центром у м . Старий Самбір. Власне,
окрім нашого району, сюди включено Сколівський, Старосамбірський, м. Самбір, а також частина
Самбірського з дільницями, що працюватимуть в селах Ваньовичі та Стрілковичі.

Василь ВАСИЛЬКІВ,

«ÄÈÂÎ-ØÀØÊÈ
Ó ÑÍ²ÆÍÈÕ ÊÀÐÏÀÒÀÕ»

На Турківщині  урочисто відкрито
ХІІІ дитячий шашковий турнір

Цьогоріч цей цікавий і популярний турнір справді проходить у засніжених  Карпатах, на відміну
від попередніх років, де снігом іноді й не пахло. А тому всі учасники матимуть добру нагоду
після шашкових поєдинків насолодитися величною красою зимових Карпатських гір.

Вчора у Турківському НВК відбу-
лося урочисте відкриття змагань,
в яких беруть участь 24 команди,
по три учасники в кожній. Окрім
юних спортсменів та їхніх тренерів
з багатьох областей України, уже
традиційно до нас прибула коман-
да з м. Бендери (Республіка Мол-
дова).  З напутніми словами  та щи-
рими побажаннями  до гостей
звернулися заступник голови Тур-
ківської РДА Юрій Лило, завідувач
оргвідділу Турківської РДА  Богдан
Москаль,  завідувач сектору молоді
і спорту Турківської РДА Василь
Поточний, голова  Львівської об-
ласної  федерації шашок, наш зем-
ляк Іван Ільницький, віце-прези-
дент федерації шашок України Ко-
стянтин Балтажи та голова Міжна-
родної  ГО «Світовий Конгрес
Бойків» Петро Косачевич.

Для гостей організовано й кон-
цертну програму – виступ народ-
ного колективу «Бойківські пере-
співи», дитячих художніх колек-
тивів.  А завершаться змагання на
Старий Новий рік –  14 січня. Тоді
ми й дізнаємося, хто ж став пере-
можцем турніру. А наразі для лю-
бителів статистики повідомляємо:

2007 р. – 1 місце – «Локомо-
тив» Запоріжжя (тренер О. Бал-
тажи); 2008 р. – 1 місце – Лугансь-
ка ОДЮСШ (тренер А. Михай-
ловський); 2009 р. – 1 місце – Турківська ДЮСШ «Юність» (тренер Б. Москаль); 2010  р. – 1 місце –
«Поділля» Вінницька обл. (тренер     Д. Мариненко); 2011 р. – 1 місце – «Поділля» Вінницька обл.
(тренер Д. Мариненко); 2012р. – 1 місце – Тернопільська обл. (тренер Т.Турчин); 2013 р. – 1-2 місце – м.
Тирасполь (Молдова) (тренер С. Мінін),  м. Вінниця (тренер Д. Мариненко); 2014 р. – 1 місце – м.
Бендери (Молдова) (тренер Н. Губа); 2015 р. – 1 місце – Івано-Франківська обл. (тренер О.Балтажи);
2016р. – 1 місце – м. Бендери (Молдова) (тренер Б.Губа); 2017 р. – 1 місце – «Вінниця-1» (тренер Д.
Мариненко; 2018 р. – 1 місце – м. Слонім (Білорусь) (тренер – А.Аніська).

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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окраса села та прекрасна візитівка Турківщини
Історичні джерела свідчать, що на початку ХХ  століття високогірне село Сянки славилося далеко за межами Бойк-

івщини як чудова відпочинково-рекреаційна місцина. Для прикладу, на початок Другої світової війни в селі було 10 бу-
динків відпочинку, 6 пансіонатів, 3 туристичні бази. Сюди приїжджали люди, щоб поправити своє здоров’я чи гарно
провести час, з усієї Східної Європи. Але, на превеликий жаль, з часом усе це прийшло в  занепад, хоч добру славу населе-
ний пункт таки тримає.

Про це згадувало чимало гостей та місцевих
жителів, що зібралися 9 січня на урочисте
відкриття реконструйованої залізничної станції,
яка впродовж більше, ніж столітньої історії пе-
режила багато й прислужилася мільйонам лю-
дей.  Станція була введена в експлуатацію 24
серпня 1905 року й відтоді зазнала  декількох
реконструкцій,  наймасштабніша  з яких була у
1968 році. Власне тоді на колії гірських пере-
валів прийшла електрифікація й тепловози було
замінено на електровози.

Уже за роки незалежності України не один
раз порушували питання реконструкції станції. І
лише в 2016 році цей процес було розпочато.
Акціонерне товариство «Укрзалізниця» витра-
тило на це більше 22 мільйонів власних коштів.
У ході робіт замінено зовнішні мережі електро-
постачання, оновлено обладнання у трансфор-
маторній підстанції, замінено мережі електро-
освітлення, встановлено зовнішні мережі зв’яз-
ку. Крім того, повністю замінено обладнання та
напірно-господарську мережу пункту водопос-
тачання, й не лише для самої станції,  а й для
населення села та нещодавно реконструйова-
ного відділу прикордонної служби «Сянки».
Практично збудовано новий водозабір та 3 км
водогону. У будівлі вокзалу під час реконструкції
підсилено конструкцію стін, влаштовано нове за-
лізобетонне перекриття будівлі та одноповерхо-
ву прибудову, змонтовано нові конструкції шат-
рового даху з покрівлею металочерепицею. По-
ряд з цим виконано перепланування, проведе-
но роботи з утеплення перекриття та зовнішніх
стін фасаду, встановлено автономне електрич-
не опалення. Зі смаком зроблено й зал очіку-
вань. Є на станції й  сучасні санвузли. Також
відремонтовано посадкові платформи, упоряд-
ковано прилеглу територію, облаштовано під’їзд
з асфальтним покриттям до будівлі   вокзалу та
на автостоянку. На пероні викладено плитку з
фігурним мощенням, а також всю територію об-
несено металевою огорожею.  Загалом, окрім
самої станції, – реконструйовано та збудовано
13 об’єктів. Про все це розповідав, виступаючи
на урочистостях з нагоди відкриття, перший зас-
тупник керівника Львівської філії АТ «Укрзаліз-
ниця» Зіновій Заньків.

А оскільки ст. Сянки є важливим транспорт-
ним вузлом, що обслуговує пасажирів, які прибу-
вають у Західний реабілітаційно-спортивний центр Національного
комітету спорту інвалідів, проектом реконструкції враховано та реал-
ізовано комплекс заходів, що передбачають доступність будинків і
споруд для людей з особливими потребами. Для зручності обслуго-
вування пасажирів з інвалідністю, тут облаштована простора кімната
відпочинку з окремим санвузлом, встановлено засоби інформацій-
но-довідкової навігації та інфраструктурні елементи, зокрема входи
та виходи з приміщення будівлі облаштовані пандусами, встановле-
но різні види  засобів з контрастно забарвленою поверхнею на пішо-
хідних шляхах як на пероні, так і  в будівлі вокзалу. На  автостоянці
облаштовано окремі місця для людей з інвалідністю. Важливим є те,
що для станції придбали мобільну підйомну платформу, яка забез-
печить комфортну посадку й висадку пасажирів,  що пересуваються
на інвалідних візках. Це все вміло і якісно втілила в життя  підрядна
організація «Центр будівельно-монтажних робіт і експлуатації».

Велику вдячність залізничникам за якісно проведену реконструк-
цію висловив у своєму виступі заступник голови Львівської ОДА Ро-
ман  Филипів, наголосивши, що станція є чудовою візитівкою Турків-
щини. Згадав він і про капітально відремонтовану дорогу Львів-Ужго-
род, яка проходить поруч із селом.

Дякуючи всім, хто спричинився до реконструкції вокзалу, Сянківсь-
кий сільський голова Степан Бабунич розповів і про інші інфраструк-
турні проекти, що реалізовані тут останніми роками. А це реконструк-
ція відділу прикордонної служби «Сянки», ремонт місцевої загальноосвітньої школи, капітальний ремонт Народного дому.

Слід наголосити, що постійно цікавилися роботами з реконструкції на станції й керівництво Турківської райдержадміністрації,
зокрема голова Олександр Лабецький та його перший заступник Микола Яворський. Спілкуючись у цей день із залізничниками,
вони склали їм щиру подяку від усіх жителів краю, відзначивши при цьому добру опіку Турківщиною керівництвом Львівської ОДА. З
вітаннями від імені депутата Верховної Ради України Андрія Лопушанського на свято прибула помічник народного обранця Ірина
Кіра. Сам Андрій Ярославович, через те, що терміново довелося їхати до Києва, не зміг бути на святі, хоч напередодні планував
відвідини виборців, щоб разом із сянківчанами розділити приємні миті урочистої події.

Так співпало, що відкриття реконструйованого вокзалу відбулося в часі Різдвяних свят, зрозуміло, що не обійшлося і без колядок,
які разом виконували гості та чисельна сянківська громада. Доброго настрою додав і виступ вертепу, учасниками якого були в
основному учні місцевої школи. А освятили оновлену станцію о.Юрій, о.Василь із с. Сянки та о. Іван із с. Верхнє.

Безперечно, ця урочиста подія в Сянках є знаковою, довгоочікуваною. Зараз важливим є те, щоб пасажири, які перебуватимуть
тут, очікуючи відправлення електропоїзда, бережливо ставилися до чудового приміщення, не нищили його, а навпаки – поперед-
жували і присікали спроби тих, хто намагається, через власне невігластво, це зробити.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Похресник Руслан і куми Цуняк від
щирого серця і з великою любов’ю
вітають із ювілеєм,
який відсвяткувала,
та з Різдвяними свя-
тами, жительку с.
Штуківець, Галину
Миколаївну Іжик.

Дорога хресна
мамо і кума, нехай Гос-
подь щедро благословляє
Вас на всіх життєвих дорогах міцним
здоров’ям, радістю, сімейним затиш-
ком і теплом, миром і достатком, ро-
динною любов’ю та повагою людей.

Ваш ювілей – не тільки Ваше
свято,

Радіють Ваші рідні, й друзі теж.
І ми бажаєм щастя так багато,
Щоб у душі воно не мало меж.
Що задумали Ви – нехай збудеть-

ся,
Всі печалі нехай забудуться.
Хай любов і здоров’я будуть до

старості,
Ми ж бажаєм Вам тільки ра-

дості!

Парафіяни с. Риків вітають настоя-
теля храму Преображення Господнь-
ого о. Василя з Днем Ангела та
імость Лідію Миколаївну з днем на-
родження і бажають їм міцного здо-

ров’я, родинного теп-
ла, благополуччя,

добра, миру, злаго-
ди, світлої радості
в житті, Божого
благословення.

Нехай спливає
благодать не-
бесна

На Вас завжди,
усюди, повсяк-

час.
Хай ангелів заступництво не-

бесне
На всіх шляхах оберігає Вас.

Сердечно вітаємо із 70-річним юв-
ілеєм колишнього вчителя українсь-
кої мови і літератури Іванну Миколаї-
вну Леньо.

Ось і минув черговий десяток років.
Настає час, коли варто озирнутися
назад і побачити всі прожиті роки, що
дали мудрість і розумі-
ння цього світу. А ще
любов, дружбу  і
повагу інших лю-
дей. Пам’ятаючи
Вашу плідну бага-
торічну працю, ша-
новна Іванно Мико-
лаївно, зичимо Вам з
нагоди 70-річчя, насам-
перед довголіття та доброго здоро-
в’я, родинного затишку і мирного неба
над головою, благополуччя і Господ-
нього благословення. Многая і бла-
гая Вам літ!

На довгій, складній життєвій
дорозі

Хай щастя завжди супроводжує
Вас.

Хай радість чекає завжди на по-
розі,

Хай всі починання – у добрий лиш
час!

За працю нелегку вклоняємось
низько,

І щире спасибі ми кажемо Вам,
Душею Ви – з нами, Ви – поряд,

Ви – близько,
Хай Господь помагає, дороге-

сенька, Вам!
З повагою – педагогічний колектив

Явірського НВК.
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Останні три роки п. Наталія досить результативно
працює на посаді керівника місцевого Народного дому,
залучаючи до мистецького життя односельців, і що особ-
ливо тішить – молодь. Вона по-особливому і вчасно вміє
побачити в кожній дитині талант, ту іскру Божу, що за
сприятливих обставин може розгорітися у велике полу-
м’я популярності. В цьому контексті, на думку п. Наталії,
надзвичайно важливо побачити ту іскорку і створити
можливості  (зрозуміло, наскільки це вдається), щоб
талант розкрився і розвивався у правильному руслі, не
був занедбаним. Іноді й рідні батьки не приділяють
стільки уваги своїм чадам як пані Наталія сільській мо-
лоді. У цьому вона має добру підтримку та взаєморозу-
міння односельців.

Відкривається сценічна завіса в часі зорганізованої з
того чи іншого приводу концертної програми, і всі – від
маленького до великого – стають учасниками дійства –

хтось артистом, а хтось вдячним глядачем. Треба відда-
ти належне: у Шандрівці вміють популяризувати украї-
нське мистецтво та наші прадавні традиції, бути вдяч-
ними тим, хто робить це. І тут, без жодних перебільшень,
багатьом працівникам культосвітньої ниви (і навіть з ве-
ликим стажем) є чому повчитися. Роботу Шандровець-
кого Народного дому можна ставити в приклад іншим
закладам (часто кращим архітектурно), що функціону-
ють в районі. Найперше тим, де панують байдужість й
апатія, а коли вже щось й організовують, то ніби, як ка-
жуть, з-під палки.

Культосвітня робота – це не фах пані Наталії, а радше
покликання. Ще в шкільні роки, будучи круглою відмінни-
цею в усіх класах, мріяла стати істориком. До цього її
схиляв і викладач з цього предмету. Але спроба вступи-
ти у Бродівське педагогічне училище виявилася невда-
лою. Всі знаємо, що в ті часи в подібні заклади прийма-
ли тих, хто, м’яко кажучи, домовився. Розчарувавшись у
справедливості та попрощавшись з мрією, дівчина вир-
ішила освоїти фах бухгалтера. І їй це успішно вдалося.
Після чотирьох років навчання, уже дипломованим спец-
іалістом, вона прийшла працювати в місцевий радгосп,
контора якого знаходилася в с. Верхня Яблунька. А коли
на початку 90-х колективні господарства почали розпа-
датися, Наталія стала головним бухгалтером сільсько-
господарського підприємства у рідному селі. Але й тут
довго працювати не довелося. Одне за одним селянські

спілки припиняли існуван-
ня, а працівникам доводи-
лося шукати якусь іншу ро-
боту, досить часто не пов’я-
зану зі спеціальністю. Так ге-
роїня моєї розповіді стала
підприємцем. Втім, де б
вона не працювала, завжди
мала нахил до творчої мис-
тецької праці. У власне за-
доволення писала вірші,
малювала, могла без зай-
вих проблем скласти сце-
нарій будь-якого заходу.
Очевидно ці вміння перей-
няла від неї й дочка, яка виб-
рала собі життєву професію
культпрацівника. Після здо-
буття освіти деякий час тру-
дилася у місцевому Народ-
ному домі, аж допоки три
роки тому її на цій посаді не
змінила мама.

Практично не буває жодного державного та релігій-
ного свята, щоб в культустанові не проводився якийсь
захід. Наприклад, у 2017-му, на свято Петра, тут запо-
чаткували фестиваль «Щасливе дитинство». Перший рік
в ньому брали участь лише діти, а вже
наступного року долучилися й студен-
ти. Виходець села Галина Маціканич,
яка мешкає на Тернопільщині і є чле-
ном місцевого осередку «Бойківщина»,
привезла для цього навіть професійних
ведучих. Та й сама вона – творча нату-
ра. Пише вірші та музику до них. До речі,
під час проведення останнього Світо-
вого Конгресу  Бойків на Турківщині з
концертною програмою в село при-
їжджали тернопільські артисти. Їх тут
гостинно зустрічали.

Яскраво і творчо проходить у Народ-
ному домі й фестиваль «Таланти нашо-
го краю», який зазвичай організовують
на свято Михайла. На одному з таких
довелося побувати й мені. Про те, що я
побачив, можна сказати так: артисти
були неперевершеними, а в залі, як ка-
жуть, і яблуку не було де впасти. Високо

оцінив виступи шандровецьких аматорів сцени й депу-
тат Верховної Ради України Андрій Лопушанський, який
також в цей святковий день побував на святі. Він, до
речі, уже двічі допомагав Народному дому. Перший раз
– придбати апаратуру, а згодом виділив кошти на ре-
монт підлоги. Можна ще багато розповідати , як тут орган-

ізовують Андріївські вечорниці чи посиденьки, запро-
шують на них поважних господинь, які у доброзичливій,
невимушеній обстановці розказують дітям про прадавні
традиції, пов’язані з цим святом. Щороку п. Наталія
організовує концертні програми й до Дня Матері, Вели-
кодніх свят, ну й, зрозуміло, Різдвяних.  Місцеві вертепи
часто займають на районних оглядах-конкурсах призові
місця. Багатьом глядачам запам’яталися ефектні вис-
тупи шандровецьких юних артистів на етнофестивалі
«День Дністра» в с. Вовче, на фестивалі коломийки в
смт. Бориня, на недавньому святкуванні з нагоди 105-ої
річниці першого бою Січових стрільців на Ужоцькому
перевалі. Виступали юні таланти й на Шостих Всесвітніх
бойківських фестинах.

До творчого аматорського колективу входять вокалі-
сти: Роман Борута, Марія Гавдан, Вікторія Козар, Ми-

хайлина Попіль, Діана Демко, Ангеліна Гливчак, Софія
Малець, Вероніка Іванусь, Вікторія Козанчин, Анна Ший-
ка, Вероніка Трескот, Марія Прокопович; до танцюваль-
ного колективу: Іванна Трескот, Оксана Періг, Микола
Гливчак, Володимир Савка, Андрій Козанчин, Вікторія
Щомак; вправно володіють художнім словом Стефанія

Борута, Марія Темрюх, Василь Гливчак,
Василь Савка, Михайло Старцун та часті
ведучі свят – Наталія Щомак та Марія
Борута. Втім, цей список можна розши-
рювати, адже до художньої самодіяль-
ності охоче долучаються майже всі учні
місцевої школи, яка, на переконання п.
Наталії, є добрим партнером для Народ-
ного дому. Добрим словом вона згадує і
депутата Турківської районної ради,
уродженця с. Шандровець, головного
бухгалтера ДП «Боринське лісове госпо-
дарство» Тараса Мальця. Він завжди
охоче відгукується на її пропозиції й
надає матеріальну допомогу для прове-
дення заходів.

 Не лише на Боберківському кущі, а
майже по всій Турківщині чуємо позитивні
відгуки про вечори молоді, які організо-
вує п. Наталія у Шандрівці. Як правило,
вони відбуваються із залученням живої
музики.

Гордістю села є й невеликий музей
бойківського ужиткового мистецтва, зор-
ганізований у Народному домі. За цю чу-
дову ідею п. Наталія вдячна знаному на
Турківщині гумористу і фахівцю культосв-
ітньої справи Миколі Комарницькому з
Турки.

Звичайно, п.Наталія могла б і не проявляти таку ак-
тивність, а спокійно й тихо отримувати визначену зарп-
лату і лише час від часу організовувати заходи. Але та-
кий стиль роботи не для неї. Вона просто любить свою
роботу і всіляко намагається робити її сумлінно і чесно,
з користю для громади, на славу села.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ßÊÙÎ ËÞÁÈØ
ÑÂÎÞ ÐÎÁÎÒÓ,

то й результат не забариться і визнання прийде
Ініціативна, ерудована, творча, наполеглива, надійна й відповідальна, до того ще й креативна, добрий

організатор і наставник молоді – це далеко не повний перелік чеснот, які притаманні жительці с. Шандро-
вець Наталії Боруті-Демко.
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Михайло Юсипович  народив-
ся  перед Свят-вечором,  5
січня 1959 року, у маль-
овничому селі Явора,
у сім’ї робітників.
Тут же закінчив
вісім класів
місцевої школи
й пішов  далі
навчатися – у
Турківську де-
с я т и р і ч к у.
Школа фор-
мувала харак-
тер, вчила дру-
жити, любити,
співчувати, ду-
мати, вірити,
захищати, слу-
хати. Кмітливий,
старанний, вихо-
ваний, активний у
всьому  учень мріяв
стати педагогом. І мрія
ця здійснилася, коли став
студентом факультету украї-
нської філології Ужгородського
державного університету. І ці сту-
дентські роки ніколи не забу-
дуться.  Але так склалося, що
після закінчення вузу молодий
філолог, викладач української
мови і літератури,  пройшов
військові збори на присвоєння
йому звання лейтенанта, і у
жовтні  1981-го  обійняв посаду
не вчителя-філолога, а   став ке-
рівником початкової військової
підготовки Турківської середньої
школи.   Учні полюбили молодо-
го  вчителя – за доброту,  вміння
гарно пояснити тему, людяність.

 – Як учитель радів, що в учнів
формуються навички військової
справи, розвивається власне
мислення, судження, патріо-
тизм, що вони стають активни-
ми громадянами, формують
своє особисте «я», – пригадує
Михайло Степанович.

У 2000 році досвідченого пе-
дагога запросили  на роботу  у
районний відділ освіти. Там по-
явилося ширше коло діяльності,
більша відповідальність,  по-
трібно було співпрацювати з усі-
ма навчальними закладами
району.  І це у нього виходило.
Власне тому Михайло Юсипович
зараз    на посаді головного спец-
іаліста відділу освіти.

–  Я щиро вдячний долі, що в
колективі зі мною працюють
добрі порадники, справжні
фахівці  своєї справи, яким би я
хотів побажати тільки здоров’я,
бо воно важливе для кожного з
нас, – каже ювіляр. –   Також  нат-
хнення і терпіння, адже нинішні
діти – дуже сучасні, і встигнути
за всіма технологічними проце-
сами дуже важко. А ще любити
дітей такими, якими вони є.

А на Щедрий вечір, 18 січня
того ж таки   1959 року, у чудово-
му гірському  селі Комарники,
народився  Мирон Волчанський.

ÏÐÀÖß – ÖÅ ÄÎËß
 Тяжка то праця – витворить Людину,

  І  благородна – аж до сивини.

Професію, яку обрали собі Михайло Юсипович та Мирон Вол-
чанський,  цьогорічні січневі  освітянські ювіляри,  багатолітні
працівники районного відділу освіти,  досвідчені педагоги, знані
і шановані усіма в нашому районі  люди, – нелегка, яка потре-
бує багато сил, енергії і терпіння . Але напевно ніколи не шко-
дували про це, бо праця – це доля. І якщо в душі ти покликаний
бути Учителем, якщо дитячий сміх, радість,  знання, світлі
від щастя  оченята школяра, – це твоя бажана мета,  то
школа, якій віддав частину свого життя, стає для тебе  наче
другим домом, обителлю мудрості, де панують злагода і доб-
рота.  Там, у школі,  кожного дня, хвилина по хвилині,  ти скла-
даєш свій  життєвий екзамен.

У життєвому вирі уже полинули  у журавлині далі  молоді
літа… Промчали, наче бистрі коні… Та вдячність – учнів, їхніх
батьків, колег по роботі, знайомих – надихає і спонукає героїв
моєї розповіді і нині працювати з творчим натхненням. Про них
– тільки хороші слова.

Від батьків  син успадкував усі
християнські чесноти,

ріс добрим, праць-
овитим,  людя-

ним. Успішно
навчався у

школі, яка
була для
нього не
л и ш е
м і с ц е м
на вч ан -
ня, це
був дім,
де хоті-
лося вчи-
тися і

розвива-
тися, бо

наставники
були, наче

рідні.
 – Мені  сьо-

годні важко сказа-
ти, хто з учителів був

найкращим, – пригадує шкільні
роки Мирон Степанович, –  Я їх
люблю і пам’ятаю всіх. І дякую
Богу, що подарував  мені щастя
вчитися саме в них.

Закінчивши   8 класів Буко-
винської  восьмирічної школи,
Мирон поступив у Бродівське пе-
дагогічне училище –  на спец-
іальність – вчитель трудового
навчання і креслення. Опа-
нувавши цей фах,  пер-
ше,  образно кажучи,
бойове хрещення
на педагогічній
стезі, пройшов
у школі с. За-
д і л ь с ь к е
Сколівсько-
го району.
Але далі
доля при-
г о тув ал а
молодому
ю н а к у
справж нє
б о й о в е
хрещення,
коли прохо-
див   військо-
ву строкову
службу у складі
обмеженого кон-
тингенту радянських
військ у Республіці Аф-
ганістан. Афганське пекло
і самовідданий героїзм   сол-
датів-побратимів залишили
відбиток у його серці на все жит-
тя.

Після служби в армії,  Мирон
вирішив продовжити науку –  по-
ступив на підготовче відділення
Львівського державного універ-
ситету,  і у 1981 році був зарахо-
ваний студентом першого курсу
географічного факультету цього
ж університету.  Пройшовши всі
щаблі навчання, випускник Фран-
кового вузу йде працювати в
рідний, Турківський район. На

різних посадах доводилось Ми-
рону Степановичу трудитися –
заступником директора Туркі-
вської заочної школи, інспекто-
ром, методистом,  а також  і за-
відувачем методичного кабіне-
ту, а з травня 2005-го по серпень
2011-го  Мирон Волчанський
очолював районний відділ осві-
ти. Освіта ставала більш демок-
ратичною та невід’ємною від
громадянського суспільства. У
цьому напрямку тоді працюва-
ли  й усі 50 загальноосвітніх на-
вчальних закладів району. Кері-
вник районної освітянської га-
лузі  розкручував клубок багать-
ох  проблем, що потребували на-
гального вирішення. Це і
зміцнення матеріально-техніч-
ної бази навчальних закладів, і
охоплення дошкільним вихо-
ванням дітей 5-річного віку, і
комп’ютеризація та інформати-
зація навчальних закладів, і ба-
гато-багато інших питань. Допо-
магали друзі, директори шкіл,
влада,   і ниточка за ниточкою
те, що ще вчора здавалось не-
досяжним, виконувалось.

– Для мене робота – це спосіб
життя, – розмірковує Мирон Сте-
панович. – Та й, напевно, саме
життя. Бо я свою професію не
полишаю ніколи. Я безмежно
вдячний кожному, хто коли-не-
будь підставив своє плече, по-
радив, допоміг. Бажаю своїм
колегам терпіння і бажання вчи-
тися. Бо вчитель – це така про-
фесія, яка постійно потребує са-
мовдосконалення і самонавчан-
ня. Бажаю усім миру, бо жити у
постійному напруженні дуже
важко. А ще кожному з нас  –
вдячних учнів. Хоча, якщо  дити-
на виростає  хорошою людиною,
то це вже вдячний учень.

 Без сумніву, можна було би
дуже багато розповісти про обох
цих людей. Але, через
скромність, вони навряд чи й
хотіли б і цих слів, що сказані.  У
героїв моєї розповіді – гарні,
дружні  сім’ї, вони прекрасні, тур-

ботливі  чоловіки своїм дру-
жинам, дбайливі бать-

ки,  чудові дідусі.
Оксана Манюх,
н а ч а л ь н и к
відділу освіти
Тур к ів с ь к о ї
РДА, гордить-
ся такими
ос в ітяна-
ми, як Ми-
рон Вол-
чанський і
М и ха й л о
Юсипович.
З  ними
вона може
порадити-
ся, довіри-

ти  їм відпо-
в і д а л ь н у

справу, чи
просто  заду-

шевно  поспілку-
ватися як зі стар-

шими, збагаченими
великим  педагогічним

досвідом, людьми.  І, на щастя,
таких, як Михайло Степанович та
Мирон Степанович,  на осві-
тянській ниві Турківщини  – не
одиниці. Це лише крихта з жит-
тя  педагогів району, які щодня
спішать до школи задля того,
щоби передати  знання і вихо-
вати майбутні покоління. Учи-
телів –  скромних, добропоряд-
них, мудрих,  не відомих широ-
кому загалу. Але кожен з нас
може розповісти свою історію
про свого доброго вчителя.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Дорогу дружину, люблячу матусю, тещу та свекруху, бабусю і праба-
бусю – Степанію Іванівну Гуляк із Верхнього Висоцького – щиро-
сердечно вітають з 70-річчям, яке вона святкуватиме 14 січня,  чо-
ловік Іван, дочка Галина, зять Михайло, син Іван, невістка Світлана,

син Володимир, син Микола, невістка Катерина;
онуки: Михайло з дружиною Михайлиною, о.Іван

з дружиною Юлією, Ганна, Ірина, Діана, Сергій,
Іван, Наталія, Іванна, Андрій, Юрій та Верон-

іка; правнуки: Андріана і Микола.
 У цей святковий новорічний день бажає-

мо Вам міцного здоров’я, родинного тепла,
Божої благодаті на довгі роки життя.
Хай Мати Божа від біди оберігає,

В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає

На щедрі щастям многії літа!

Колектив Турківської автомобільної школи ТСО
України сердечно вітає з ювілейним днем народ-
ження, яке він святкує 13 січня, колишнього прац-
івника автошколи Михайла Володимировича
Яворського і бажає шановному ювіляру доброго
здоров’я, життєвих сил і енергії, родинного тепла,
мирного неба, Божої опіки на життєвій стежині.

Із ювілеєм щиро Вас вітаєм,
Бажаєм щастя і добра.
І щиро Богородицю за Вас благаєм,
Щоб своїм Покровом обняла.

Дорогого і люблячого, щирого і дбайливого чоловіка, татуся, сина,
брата, – Івана Йосиповича Ферелетича, жителя с. Ільник, з днем
народження, який відзначив 9 січня, сердечно вітають: дружина
Ольга, дочки Аня, Авеліна, Ангелина, мама Теодозія, тато Йосип,

брат Віктор з сім’єю, сестра Наталія з сім’єю.
Бажаємо Тобі, рідненький, міцного-міцного здоро-

в’я, здійснення усіх мрій і бажань, любові, сімейного
благополуччя, Господнього благословення на многії
і благії літа.

Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого лише треба,
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа!

Інженерно-педагогічний колектив Турківського професійного
ліцею сердечно вітає з ювілеєм і Днем Ангела викладача спецдис-
циплін Василя Пилиповича Комарницького і бажає шановному юв-
іляру великого  людського щастя, родинного
тепла, міцного-міцного здоров’я – з роси і
води, успіхів у роботі, довголіття.

Хай над Вами небо голубіє,
Не знають втоми руки золоті.
Нехай душа ніколи не старіє
І серце не втрачає доброти.
Хай будуть з Вами віра і надія –
Як два крила, що впасти не дадуть.
І сам Господь по милості наділить
Ще довгих літ, щасливу, світлу путь!

Дорогого брата, вуйка, стрика, хресного тата, жителя с. Верхнє
Висоцьке Івана Івановича Теслюка, з ювілейним днем народжен-
ня щиросердечно вітають сестри Ольга, Євгенія, Надія, Людмила з
сім’ями, брат Мар’ян з сім’єю, похресники Руслан та Андрій і бажа-

ють дорогому ювіляру доброго здоров’я, мир-
ного неба, благополуччя, любові, родинного теп-
ла, Господнього благословення.

Дозвольте Вас сердечно привітати
І побажати від душі
Багато щастя і добра багато,
Хай буде світлим кожен день в житті.

Хай Мати Божа від біди оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щедрі щастям многії літа!
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Ìè âèçâîëèëè íàøó Öåðêâó
ç ìîñêîâñüêî¿ íåâîë³ –
Президент про отримання Томосу про

автокефалію Православної Церкви України
Президент Петро Порошенко звернувся з Різдвяним привітанням до українців по завершен-

ню святкової Різдвяної Літургії, яку в Софії Київській відправив Предстоятель Православної
Церкви України Блаженнійший Митрополит Епіфаній, та наголосив, що в ці святкові дні ста-
лося диво. «Цього року у голосах українців набагато більше переможності і впевненості, бо
напередодні Господь явив нам справжнє Різдвяне диво. Цього року Різдво для нас – особливо
велике й урочисте. Свято подвійне – Православна Церква України отримала Томос про авто-
кефалію», - сказав Петро
Порошенко.

«Нашу давню Церкву, істо-
рія якої сягає часів рівноа-
постольного князя Володи-
мира, ми нарешті визволи-
ли з московської неволі. І
вона, рівна між рівними,
наша Церква, увійшла у ро-
дину, яка тепер складається
із п’ятнадцяти незалежних
православних церков», -
сказав Президент України.

Петро Порошенко
підкреслив, що з отриман-
ням Томосу про автокефа-
лію, Православна Церква
України, «українська зірка
засяяла у сузір’ї незалежних
та рівних національних Цер-
ков».

«Саме таким сузір’ям, за
словами Його Всесвятості
Вселенського Патріарха
Варфоломія, і є світове православ’я», - сказав Президент.

Глава держави назвав Томос однією з найголовніших наших українських реліквій та процитував його:
«Однодумно визначаємо та проголошуємо, щоб уся Православна Церква, що знаходиться в межах
політично сформованої та цілковито незалежної держави України, разом із священними митрополія-
ми, архієпископіями, єпископіями, монастирями, парафіями, та всіма в них церковними установами,
котра знаходиться під покровом Засновника Єдиної, Святої, Соборної і Апостольської Церкви Боголю-
дини Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа, - існувала віднині канонічно автокефальною, незалеж-
ною та самоврядною. Ми закликаємо всі світові Православні Церкви визнавати її як сестру та згадувати
під іменем «Святіша Церква України», - як таку, що має своєю кафедрою історичне місто Київ».

«Створення автокефальної Православної Церкви України і є запорукою нашої незалежності. Це –
основа основ нашої духовної свободи. Ми розірвали останні пута, які прив’язували нас до Москви з її
фантазіями про Україну як канонічну територію Російської православної церкви. Цього немає, і вже не
буде», - особливо підкреслив Президент.

Після святкової Літургії Петро Порошенко з дружиною та дітьми поспілкувався з людьми, які зібрали-
ся під стінами величної Софії Київської, послухав колядки у виконанні дітей та вручив їм подарунки.
Люди дякували Главі держави за його зусилля в отриманні від Вселенського Патріархату Томосу про
незалежність української Православної Церкви.

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інформаційної діяльності, комунікацій

з громадськістю та молодіжної політики апарату РДА.

Надання Томосу ПЦУ неабияк дратує Кремль. Там розумі-
ють: незалежність Української православної церкви ставить
хрест на планах Путіна відновити так званий «русскій мір».
Звідти вже лунають негативні коментарі, які закидають і в
бік Києва, і в бік Константинополя. Росія суттєво втрачає
вплив в Україні з наданням Томосу. 

МОСКОВІЯ
ШАЛЕНІЄ, УКРАЇНА

– ТОРЖЕСТВУЄ

«Те, що зараз у нас відбуваєть-
ся в православ’ї, це ж, як в на-
роді кажуть, просто не під силу
зрозуміти. Це теж робиться на-
передодні передвиборчої кам-
панії і з метою подальшого роз-
риву російського і українського
 народів», – сказав президент
РФ Володимир Путін.

Отримання Україною Томо-
су – це серйозний удар по ідеї
«русского міра», яку нама-
гається реалізувати Путін. І
в Кремлі це чудово розуміють.
З відновленням автокефалії
Української православної цер-
кви Москва не зможе так ак-
тивно апелювати до братніх
зв’язків, спільного коріння і
вірувань.

Відхід української території
від їхнього православ’я – це
втрата ще одного аргумен-
та і доказу, на яких вони буду-
ють свою шовіністичну
імперську концепцію про те,
що «нікакой Украіни нє сущє-
ствуєт», – підкреслив пол-
ітичний експерт Олександр
Солонтай.

У грудні 2018 року СБУ знай-
шла в кількох парафіях Російсь-
кої православної церкви в Ук-
раїні приблизно сотню брошур,
які розпалювали релігійну і
міжконфесійну ворожнечу. У
своїй гібридній війні із Заходом,
і Україною зокрема, Росія вико-
ристовує церкву як інструмент
пропаганди, – кажуть російські
експерти.

Це була потужна агентур-
на мережа, за допомогою якої 
Кремль впливав на Україну, –
наголосив російський опозиц-
ійний політик Константін Бо-
ровой.

Так заступник глави відділу
зовнішніх церковних зв’язків Ро-
сійської православної церкви в
Україні неодноразово навіду-
вався до посольства Росії у Києві.
Там Микола Данилевіч зустрі-
чався з першим секретарем ро-
сійської дипмісії Максимом Пол-
єтаєвим, пов’язаним з російсь-
кими розвідслужбами. Російські
дипломати – часті гості в Києво-
Печерській лаврі. І, вочевидь,
вони туди ходять не лише, аби
помолитися.

Звичайно, Томос не гарантує

зменшення російської пропа-
ганди в Україні, але точно обме-
жує можливості кремлівської
ідеологічної машини, – вважає
колишній радник Путіна.

Кремль дуже болісно сприй-
має ці процеси. Мабуть, з
того, що за останні чотири
роки робила Україна, ніщо не
виявилося настільки ефек-
тивним для забезпечення дер-
жавної незалежності України
і для руйнування імперських
позицій Російської православ-
ної церкви, – стверджує ко-
лишній радник Путіна Андрій
Ілларіонов.

Надання автокефалії Ук-
раїнській православній церкві
завдає удару не лише по ідео-
логічній машині Кремля. В
Росіїї бояться втратити чи-
малі активи РПЦ і перекону-
ють: після отримання Томо-
су українські православні си-
ломіць відбиратимуть майно
Московського патріархату.

«Мене найбільше турбує, що
за цим, безумовно, почнеться
переділ власності», – розповів
про свої побоювання президент
РФ Володимир Путін. В Україні
добре розуміють ціну таким сло-
вам Путіна.

Ніякого рейдерства не
буде. Цього хоче Москва, щоб
було рейдерство, і таким чи-
ном створить підстави для
втручання у внутрішні спра-
ви України, – зазначив патрі-
арх Філарет.

У Російської православної
церкви в Україні дійсно багато
майна. Понад півсотні єпархій,
11 тисяч парафій і 19 навчаль-
них закладів. Але ніхто не зму-
шує вірян переходити до Украї-
нської православної церкви і
майно не відбирає. Приєднан-
ня до автокефальної церкви
можливе лише, якщо його схва-
лять дві третини прихожан.

На кінець 2018 року таке
рішення схвалили 34 право-
славні громади. За оцінкою ек-
спертів, до єдиної Української
церкви готові приєднатися
до половини прихожан Рос-
ійської православної церкви в
Україні.

За матеріалами
українських ЗМІ.

Òернистим шляхом Україна здобувала
Îмріяну століттями духовну волю.
Ìолімося – у нас свої і Церква, і Держава.
Î дай нам, Боже, світлу і щасливу долю.
Ñлава Всевишньому і Україні, і Героям слава!..

Павло ЛЕХНОВСЬКИЙ,
заслужений журналіст України, лауреат Націо-

нального фестивалю «Українська мова – мова
єднання».

Поетична
скарбничка

ІСТОРИЧНА МІСІЯ
о. ВАСИЛЯ ЛИЛА

ІЗ с. ВОВЧЕ
Для Турківщини є надзвичайно знаковим і

почесним те, що 5 січня, напередодні Різдва
Христового, в урочистостях з нагоди
підписання та вручення Томосу про
автокефалію Православній Церкві України
Вселенським Патріархом Варфоломієм – взяв
участь наш земляк уродженець с. Вовче –
Василь Лило.

На жаль, до цієї величної події не дожили
батьки отця Василя, але у Вовчому живе його рідня,
яка, без сумніву, як і вся Турківщина, гордиться тим,
що нашому краянину випала така надзвичайно
велична місія. Він, разом з  учасниками української
делегації в Стамбулі, буде вписаний у надзвичайно
важливу сторінку української історії – здобуття
духовної незалежності нашої держави.

Наш кор.
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Педагогічний колектив Ісаївського НВК щиросер-
дечно вітає з ювілейним днем народження голов-
ного спеціаліста відділу освіти – Михайла Степано-
вича Юсиповича – і бажає шановному ювіляру неба
безхмарного, настрою гарного, щастя – без ліку і дов-
гого віку!

Допоки сонце світить з висоти,
Щебечуть птахи, зацвітають квіти,
Ми Вам життям бажаєм твердо йти
І дням наступним від душі радіти!

Педагогічний колектив Ісаївського НВК щиросердечно вітає із
ювілейним днем народження вчителя Олексан-
дру Михайлівну Хомин і бажає дорогій ювілярці
міцного здоров’я – з роси і води, життєвого опти-
мізму, мирного неба над головою, радості від жит-
тя, Господнього благословення.

Уся шкільна педагогічна родина щиро Вас
вітає,

Щастя, здоров’я й успіхів Вам бажає.
Дай Вам Боже ще довго молодіти,
Та й не одну зиму ще з нами зустріти.

Від щирої душі вітаємо із 80-річчям дорогу і люблячу, добру і тур-
ботливу дружину, маму, бабусю і прабабусю, житель-

ку с. Присліп – Олександру Миколаївну Хащівсь-
ку.

Бажаємо Вам, наша рідненька, міцного здо-
ров’я, життєвих сил, родинного тепла, Гос-
поднього благословення. Нехай добро, яке
Ви віддаєте нам, повернеться до Вас стори-

цею. Многая і благая Вам літ!
Люба дружино, мамо, бабусю, прабабусень-

ко мила
Спасибі велике, що Ви нас зростили.

Що Ви нас любите, усім помагаєте,
Молитеся за нас, добра нам бажаєте.
За руки роботящі, за хліб на столі
Спасибі Вам, рідна, уклін до землі.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає!
З любов’ю – чоловік Федір, син Микола, невістка Люба, син Воло-

димир, невістка Галина; онуки – Оксана, Василь, Ігор, Іван, Наталя,
Галинка, Володимир, Віталій, Мар’яна, Людмила, Костя, Любомир,
Ірина, Вікторія, Саша; правнуки – Оля, Олег, Настя, Анна, Коля, Ар-
тем, Ілля, Соня, Ангеліна, Тая.

ÒÀÌ, ÄÅ ÄÓØÀ…
Ще в дитинстві почала витися  стежинка до пісенної творчості  в турківчанки  Іванни Ільків.

Слухаючи пісні у виконанні   цієї  тендітної, з карими очима, дівчинки, не один казав: «Ця дитина
має талант. У неї – дар від Бога.   З неї неодмінно  вийде чудова співачка». Іванна  чарувала  всіх
не тільки своїм  мелодійним голосом, а й невимушеністю, безпосередністю, вмінням  вести
себе на сцені і полонити  співом слухачів. Минали роки, а незрівнянний світ пісні все більше і
більше вабив дівчину.

Бурхливими оплесками супроводжується й зараз  кожен виступ
молодої горянки.  Свого часу   Іванна  стала членом відомого на
Турківщині  вокально-інструментального ансамблю «Горяни», в яко-
му є учасником і її батько.  Напевно, й любов до  пісні вона успадку-
вала від нього.  Іванна була  ізюминкою  кожного виступу цього чоло-
вічого  гурту, тим теплим вогником, що зігрівав серця і душі людей.
Нині  вона вже керівник ансамблю і робить усе для того, аби слава і
визнання  «Горян» продовжували жити і рости  на мистецькій ниві
Турківщини.

А до того було навчання у Самбірському культосвітньому училищі.
Потім  роки  опанування   вокального мистецтва  у Львівській філії
Київського національного університету культури і мистецтв – вузу,
який дає  своїм студентам  вищу освіту європейського рівня.

Із учасниками гурту  «Горяни», що створений при РНД,   Іванна,
окрім районної та обласної сцени, стала, на запрошення,  виступати
ще й  на вечірках, весіллях, різних презентаціях. І ставала  окрасою
цих забав. Струнка, симпатична дівчина, вправно володіючи своїм
барвистим голосом, вміла забавляти, веселити  людей.  Людям по-
добалося, як вона  співає, її просили співати ще і ще. Багатьом запа-
м’ятався її чудовий виступ на святкуванні Дня  Дністра у Вовчому.
Солістка Іванна Ільків,  у складі  ансамблю  «Горяни», разом  з Іва-
ном Шушкою, Романом Кульчицьким, Ігорем Васьківим та Іваном
Ільківим кілька разів бувала у с. Старичі Яворівського району, де в
навчальному центрі співали нашим військовослужбовцям українсь-
ких пісень. Бурхливими оплесками  військовиків закінчувався кожен
їх виступ.

Майже на всіх концертах, які організовують аматори сцени  Туркі-
вського районного Народного дому,  що приурочені пам’ятним да-
там  в житті українського народу, різним  професійним святам, Іван-
на Ільків  залюбки бере участь. Іноді в залі й  яблуку ніде впасти, але
з виходом на сцену Іванни  настає  така тиша, що здається,  нікого немає, а лише вона.  Ніби  співає не
сама  солістка, а її душа. Самодіяльна  артистка направду вбирає в себе увесь зміст твору і  натхненно
передає його дух та  глибину кожному слухачеві. Особливо хвилюють пісні про маму, про рідну землю,
про війну та  кохання.

Турківщина  має гордитися  й тим, що  наприкінці минулого року  Іванна Ільків   взяла участь в
обласному фестивалі-конкурсі на вшанування пам’яті народного артиста України Ігоря  Білозіра, що
проходив на Радехівщині, і з -поміж 21 вокаліста та 6 ансамблів, виконавши дві пісні, серед яких й
відому «Перевесло»,  одержала найвищу нагороду – диплом Гран-прі. За словами членів журі,  виступ
нашої землячки був воістину красивим і неповторним.

Тож  бажаємо  талановитій  солістці  і керівнику популярного ансамблю «Горяни»  нових творчих
перемог й у цьому році.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Керуючись Положенням про
конкурс – виставку «Новорічна
композиція» та на основі вис-
новків журі, було  відзначено
переможців –  заклади загаль-
ної середньої освіти та  Буди-
нок дитячої та юнацької твор-
чості  –  за наступними номінац-
іями:

«Новорічна композиція»:
- Шум’яцька ЗОШ І-ІІ ст. (І місце,

колективна робота учнів 3 кла-
су); Верхненський НВК (ІІ місце,-
Топільницька  Вікторія, 4 клас);
Либохорська ЗОШ І-ІІ ст. (ІІ місце,
колективна робота учнів 1 кла-
су); Либохорська ЗОШ І-ІІІ ст. (ІІІ
місце, колективна робота гурт-
ка «Лозоплетіння»).

«Стилізована ялинка»:
 Боберківський НВК ( І місце,

Пагулич Любов, 8 років); Сянкі-
вська ЗОШ І-ІІ ст. (ІІ місце, Ковал-
ко Вероніка,  2 клас ); Нижньо-
яблунський  НВК (ІІ  місце);
Стахнів Христина, 8-А клас); Ісаї-
вський НВК (ІІІ місце, робота
учнів 6 класу); БДЮТ (ІІІ місце,
колективна робота гуртка «Фло-

ристика»); Яблунівська  ЗОШ І-ІІ
ст. ( ІІІ  місце, Захаревич  Русла-
на, 5 клас).

«Новорічний букет»:
Красненська ЗОШ І-ІІ ст. (І

місце, колективна робота учнів
6 класу); Комарницький НВК  (І
місце, Лях Сергій, 4 клас).

«Новорічний вінок»:
Либохорська  ЗОШ І-ІІ ст. (І

місце, колективна робота учнів
1 класу);  Риківська ЗОШ І-ІІ ст. (ІІ
місце, колективна робота учнів
8 класу),

«Новорічна картина чи ко-
лаж»:

Завадівський НВК (І місце,
робота «Різдвяна шопка»
членів гуртка  «Юні квітникарі»);
Шум’яцька ЗОШ І-ІІ ст. (ІІ місце
Макарець Тарас, 4 клас-вити-
нанка «Благая вість»).

«Сюжетна композиція»:
 Верхньовисоцький НВК (І

місце, Бабунич Іван, 7-А  клас);
Розлуцький  НВК (ІІ місце, Гри-
льова Марія, 8 клас).

«Новорічний  подарунок»:
Ясеницький  НВК (І місце,  То-

рищак  Оксана,  3  клас -  гурток
«Умілі руки» - робота
«Підсвічник»).

Згідно Положення про  дру-
гий  конкурс – виставку «Украї-
нський сувенір» ,  журі прису-
дило  І-ІІІ місця таким навчаль-
ним закладам:

І місце:
Боберківський НВК (Ватаг

Соломія,  3 клас, 9 років –  робо-
та «Герб України»).

ІІ місце:
 Шум’яцька ЗОШ І-ІІ ст.  (Іван-

чук Діана, 7 клас, 13  років);  Вер-
хньовисоцький  НВК (Височансь-
кий Василь, 7-Б  клас).

ІІІ місце:
 БДЮТ (робота  членів   гуртка

«Флористика» -  «Новорічний
дзвіночок»); Нижньояблунський
НВК (Германович  Василь,  9
клас, 15 років –  робота «Дерев-
’яний  ключ»); Либохорська ЗОШ
І-ІІ ст. (Фатич  Леся, 8 клас,  14
років – трав’яна  лялька); Роз-
луцький  НВК (Грильова Марія,
8 клас, 14 років – лялька- мо-
танка).

Роботи призерів конкурсів
(перші місця) відправлено для
участі в обласному конкурсі, який
проходитиме  на базі Львівсько-
го обласного центру еколого-на-
туралістичної творчості учнівсь-
кої молоді.

Люба САКАЛЬ,
 методист РМК.

Ï²ÄÁÈÒÎ Ï²ÄÑÓÌÊÈ ÂÈÑÒÀÂÎÊ - ÊÎÍÊÓÐÑ²Â
«ÍÎÂÎÐ²×ÍÀ ÊÎÌÏÎÇÈÖ²ß» ÒÀ

«ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÑÓÂÅÍ²Ð»
З метою стимулювання розвитку творчого пошуку, худож-

нього смаку при виконанні креативних робіт, пропаганди се-
ред молоді бережливого ставлення до природи, та  відповідно
до плану роботи відділу освіти Турківської РДА,   у районі було
проведено традиційні  новорічно – різдвяні виставки  «Ново-
річна композиція» та «Український сувенір», в яких узяв участь
21 заклад загальної середньої освіти району. ÒÀÊ «ÑÂßÒÊÓÂÀËÈ», ÙÎ

ÎÁÌÎÐÎÇÈËÈ  Ê²ÍÖ²ÂÊÈ
Дякувати Богу, перша половина Різдвяних свят на Турків-

щині минула без особливих пригод. Це якщо не брати до уваги
проблеми автомобілістів: хтось на слизькій дорозі заїхав у
кучугуру снігу, а дехто, чекаючи, що добрі люди розчистять
дорогу до батьківської оселі, не зміг заїхати туди автом. Пра-
воохоронці майже не фіксували бійок, а ось медики повідомили,
що до них на лікування доставлено 2-х осіб з обмороженими
кінцівками, які хильнули зайву чарку, не враховуючи складних
погодних умов, та не розрахувавши віддаль до власної оселі.

Жителя с. Сянки до лікувального закладу доставили у важкому
стані. І хоча медики зробили все можливе, наразі невідомо, чи не
доведеться ампутувати частину обморожених кінцівок. Не такого
важкого обмороження, як колега по нещастю, зазнав житель с.
Ільник. Він, пройшовши відповідні процедури, найближчим часом
уже зможе повернутися до сім’ї.

До речі, п’яненьких турківчан у святкові дні було чимало. Рятувати
одного з них довелося й мені. Очевидно, після доброго застілля,
молодий чоловік прямував до сім’ї, але на крутому схилі «забуксу-
вав», прийнявши урологічну позу, ніяк не зміг випростатися, а після
декількох спроб, взагалі впав у сніг, на вимушений перепочинок. На
вулиці сутеніло, тому довелося покликати підмогу, щоб спровадити
бідаку до власної оселі. А могло б бути і ще одне обмороження, а не
дай Бог – і летальний випадок.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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ПОНЕДIЛОК, 14
UА:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Ведмедi-сусiди»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.30, 02.00, 05.00
Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30, 11.50, 15.10, 16.45,
23.15, 03.05, 04.50 Погода
09.40 Т/с «Елiза» 12+
12.00 Д/ц «Аромати Грецiї»
13.15, 14.30, 04.05 :РадiоДень
13.35, 05.25 Спiльно
14.05 Д/ц «Неповторна приро-
да»
15.20 Чудова гра
15.50 Д/ц «Цiкаво.com»
16.20 Лайфхак українською
16.50 По обiдi шоу
18.20, 02.35 Тема дня
19.00 Разом
19.30 Д/ц «Мегаполiси»
20.00 Д/ц «Iгри iмператорiв»
21.25, 02.20 UA:Спорт
21.40 UA:Бiатлон. Студiя
22.15 Д/ц «Погляд зсередини»
22.45 Складна розмова

КАНАЛ 1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 05.35 ТСН
09.30, 11.15, 12.20 «Одруження
наослiп»
13.10 «Мiняю жiнку»
14.45 «Сiмейнi мелодрами»
15.45 Т/с «Моє чуже життя»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Нова Володарка»
20.15 Х/ф «Захисник»
22.05 Комедiя «Операцiя «И»
та iншi пригоди Шурика»
00.00 Комедiя «Субота»

ІНТЕР
02.50, 02.15 «Орел i решка.
Шопiнг»
03.35, 09.20, 18.00, 19.00
«Стосується кожного»
04.10 «Орел i решка. Переза-
вантаження. Америка»
04.20, 01.30 «Подробицi» -
«Час»
04.55, 05.05 «Top Shop»
05.25, 22.50 «Слiдство вели...»
з Л. Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00
«Новини»
07.10, 08.10 Ранок з Iнтером
11.15, 12.25 Х/ф «Ноель»
13.40 Т/с «Велика маленька
брехня».
15.50 «Чекай на мене. Украї-
на»
17.40 Новини
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Нитки долi».
00.35 Т/с «Я - охоронець. Старi
рахунки».

ВIВТОРОК, 15
UА:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Ведмедi-сусiди»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.30, 02.00, 05.00
Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30, 11.50, 15.10, 16.50,
23.15, 03.05, 04.50 Погода
09.40 Т/с «Елiза»
12.00 Д/ц «Аромати Грецiї»
13.15, 14.30, 04.05 :РадiоДень
13.35, 19.00, 05.25 Спiльно
14.05 Д/ц «Неповторна приро-
да»
15.20 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55 UA: Фольк
18.20, 02.35 Тема дня
19.30 Д/ц «Мегаполiси»
20.00 Д/ц «Iгри iмператорiв»

21.25, 02.20 UA:Спорт
21.45 Нашi грошi
22.15 Д/ц «Погляд зсередини»
22.45 Перша шпальта
00.00 Телепродаж Тюсо

КАНАЛ 1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 05.35 ТСН
09.30, 11.15, 12.20 «Одруження
наослiп»
13.10 «Мiняю жiнку 6»
14.45 «Сiмейнi мелодрами»
15.45 Т/с «Моє чуже життя»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Нова Володарка»
20.15 Бойовик «Ефект колiбрi»
22.15, 01.15 Драма «Мандри
блудницi»
00.50 Комедiя «Субота»

ІНТЕР
05.35, 22.50 «Слiдство вели...»
з Л. Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00
«Новини»
07.10, 08.10, 09.20 Ранок з
Iнтером
10.00 Х/ф «Бiлi вовки»
12.25 Х/ф «007: Живеш тiльки
двiчi»
14.50, 15.45, 16.45, 01.25
«Речдок»
17.40 Новини
18.00, 19.00, 03.30 «Стосується
кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Нитки долi».
00.30 Т/с «Я - охоронець. Старi
рахунки».
02.10 «Орел i решка. Шопiнг»

СЕРЕДА, 16
UА:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Ведмедi-сусiди»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.30, 03.25, 05.00
Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30, 11.50, 15.10, 23.15
Погода
09.40 Т/с «Елiза»
12.00 Д/ц «Аромати Шотландiї»
13.15 :РадiоДень
13.35, 05.25 Спiльно
14.05 Д/ц «Неповторна приро-
да»
14.30 52 вiкенди
15.25, 02.00 Бiатлон. Кубок
свiту. V етап. Спринт 10 км.
Чоловiки
16.55 Сильна доля
18.20, 04.00 Тема дня
19.00 Своя земля
19.30 Д/ц «Мегаполiси»
20.00 Д/с «Пригоди Остiна
Стiвенса»
21.25, 03.45 UA:Спорт
21.45 Складна розмова
22.15 Д/ц «Погляд зсередини»
22.45 Схеми. Корупцiя в
деталях. Дайджест
00.00 Телепродаж Тюсо

КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 05.35 ТСН
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
09.30, 11.20, 12.20 «Одруження
наослiп»
13.10 «Мiняю жiнку»
14.45 «Сiмейнi мелодрами»
15.45 Т/с «Моє чуже життя»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Нова Володарка»
20.15 Бойовик «Швидкiсть»
22.30, 01.10 Драма «Спадок
блудницi»

ІНТЕР
05.30, 22.50 «Слiдство вели...»
з Л. Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.00 Х/ф «Северiно»
11.40, 12.25 Х/ф «007: На
таємнiй службi Її Величностi».
14.50, 15.45, 16.45, 01.30
«Речдок»
18.00, 19.00, 03.30 «Стосується
кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Нитки долi».
00.30 Т/с «Я - охоронець. Старi
рахунки».
02.10 «Орел i решка. Шопiнг»

ЧЕТВЕР, 17
UА:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Ведмедi-сусiди»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.30, 03.25, 05.00
Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30, 11.50, 15.10, 16.50, 23.15
Погода
09.40 Т/с «Елiза»
12.00 Д/ц «Аромати Шотландiї»
13.15, 14.30 :РадiоДень
13.35, 05.25 Спiльно
14.05 Д/ц «Неповторна приро-
да»
15.25, 02.00 Бiатлон. Кубок
свiту. V етап. Спринт 7,5 км.
Жiнки
16.55 Промiнь живий
18.20, 04.00 Тема дня
19.00 #ВУКРАЇНI
19.30 Д/ц «Мегаполiси»
20.00 Д/с «Пригоди Остiна
Стiвенса»
21.25, 03.45 UA:Спорт
21.45 Схеми. Корупцiя в
деталях
22.15 Д/ц «Подорож вiдкритим
космосом»
22.45 Букоголiки
00.00 Телепродаж Тюсо

КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 05.35 ТСН
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
09.30, 11.20, 12.20 «Одруження
наослiп»
13.15 «Мiняю жiнку»
14.45 «Сiмейнi мелодрами»
15.45 Т/с «Моє чуже життя»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Нова Володарка»
20.15 Бойовик «Швидкiсть - 2:
Круїз пiд контролем»
22.50, 01.15 Драма «Заповiт
блудницi»

ІНТЕР
05.30, 22.50 «Слiдство вели...»
з Л. Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.10 Х/ф «Апачi»
12.25 Х/ф «007: Дiаманти
назавжди».
14.50, 15.45, 16.45, 01.30
«Речдок»
18.00, 19.00, 03.30 «Стосується
кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Нитки долi».
00.35 Т/с «Я - охоронець. Старi
рахунки».
02.15, 02.55 «Орел i решка.
Шопiнг»

П’ЯТНИЦЯ, 18
UА:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Ведмедi-сусiди»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 15.00, 18.00, 21.00,
23.30, 03.25 Новини

06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30, 11.25, 15.10, 23.15, 05.45
Погода
09.40 Д/ц «Бюджетний
вiдпочинок»
10.15, 03.45 Скелетон. Кубок
свiту
11.35, 23.00 Лайфхак українсь-
кою
13.15, 14.30 :РадiоДень
13.35 Спiльно
14.05 Д/ц «Неповторна приро-
да»
15.25, 02.00 Бiатлон. Кубок
свiту. V етап. Естафета 4х7.5 км.
Чоловiки
17.00 Д/ц «Браво, шеф»
18.20 Тема дня
19.00 Перший на селi
19.30 Д/ц «Мегаполiси»
20.00 Д/с «Пригоди Остiна
Стiвенса»
21.25 UA:Спорт
21.55 Перша шпальта
22.30 Букоголiки
00.00 Телепродаж Тюсо

КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
09.30, 11.15 «Одруження
наослiп»
12.20 «Одруження наослiп
13.10 «Мiняю жiнку 6»
14.45 «Сiмейнi мелодрами»
15.45 Т/с «Моє чуже життя»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Нова Володарка»
20.15, 22.25 «Лiга смiху»
00.35 «Розсмiши комiка»

ІНТЕР
05.30, 22.00 «Слiдство вели...»
з Л. Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.00 Х/ф «Сини Великої
Ведмедицi»
11.50, 12.25 Х/ф «007: Живи i
дай померти iншим».
12.00 «Новини»
14.50, 15.45, 16.45, 23.45
«Речдок»
18.00 «Стосується кожного»
20.00, 03.05 «Подробицi
тижня»
02.20 «Орел i решка. Шопiнг»

СУБОТА, 19
UА:ПЕРШИЙ
06.00, 09.30 М/с «Ведмедi-
сусiди»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00,
03.25, 04.30 Новини
10.00 Лайфхак українською
10.15 Д/ц «Елементи»
11.15, 15.10, 03.50, 05.45
Погода
11.30 Хто в домi хазяїн?
12.00 Сильна доля
13.00 Х/ф «Десять заповiдей»
1 с.
14.40 Д/ц «Неповторна приро-
да»
15.25, 02.00 Бiатлон. Кубок
свiту. V етап. Естафета 4х6 км.
Жiнки
16.55 По обiдi шоу
17.55 Спiльно
18.25 Т/с «Iспанська легенда»
19.55 Д/с «Дивовижнi мiста
свiту»
21.25 Промiнь живий
22.30 Д/ц «Свiт дикої природи»
22.55, 04.55 Свiтло
00.00 Телепродаж Тюсо

КАНАЛ 1+1
06.00, 19.30 ТСН
07.00 «Грошi 2018»

08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00, 10.35 «Їмо за 100»
11.15 «Свiтське життя Дайд-
жест»
12.15 Комедiя «Субота»
16.30, 22.30 «Вечiрнiй квар-
тал»
18.30 «Розсмiши комiка 2018»
20.15 «Скарби нацiї. Україна:
повернення своєї iсторiї»
00.15 «Свiтське життя . Дайд-
жест 2019»
01.20 «Розсмiши комiка»
04.40 «Мультибарбара»

ІНТЕР
05.50 «Готуємо разом»
06.35 «Чекай на мене. Украї-
на»
08.20 «Вiд Рiздва до Хрещен-
ня»
09.20 «Слово Предстоятеля»
09.30 Х/ф «Покровськi ворота»
12.15 Х/ф «День весiлля
доведеться уточнити»
14.10 Т/с «Абатство Даунтон».
16.10 Т/с «Знайомство з
батьками»
20.00 «Подробицi»
20.30 Х/ф «007: Золоте око»
23.10 «Концерт Олi Полякової»
01.25 «Речдок»

НЕДIЛЯ, 20
UА:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Гон»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00,
02.00, 04.30 Новини
09.30, 11.50, 14.00, 23.45,
02.20, 03.50, 05.45 Погода
09.40 Х/ф «Десять заповiдей»
1 с.
11.20 Д/ц «Супер Чуття» вип. 3
12.00 Д/ц «Браво, шеф»
13.10, 21.55 Бiатлон. Кубок
свiту. V етап. Мас-стар 15 км.
Чоловiки
14.05 #ВУКРАЇНI
14.40 Перший на селi
15.10 Своя земля
15.35, 22.50 Бiатлон. Кубок
свiту. V етап. Мас-стар 12.5 км.
Жiнки
16.25 UA:Бiатлон. Студiя
16.45 UA:Фольк
17.45 Т/с «Iспанська легенда»
21.25 Розважальна програма з
Майклом Щуром
00.00 Телепродаж Тюсо

КАНАЛ 1+1
06.00 ТСН
07.00 «Українськi сенсацiї»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.45 Марiччин кiнозал. М/ф
«Маша i ведмiдь»
09.55, 11.10 «Свiт навиворiт 10:
Бразилiя»
12.40, 13.40 «Свiт навиворiт -
8»
14.40 Бойовик «Швидкiсть»
17.00 Бойовик «Швидкiсть - 2:
Круїз пiд контролем»
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос країни 9»
23.10, 01.20 «Лiга смiху 2018»

ІНТЕР
05.45 М/ф
06.10 Х/ф «Покровськi ворота»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел i решка. Морський
сезон 2»
11.00 «Орел i решка. Переза-
вантаження 3»
11.50 Т/с «Знайомство з
батьками»
15.30 Х/ф «007: Золоте око»
18.00 Т/с «Велика маленька
брехня».
20.00 «Подробицi»
20.30 Х/ф «007: Завтра не
помре нiколи».
23.00 Х/ф «Областi темряви».
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ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

СЕЛЯНСЬКЕ МИЛО
Якщо у вас десь залишився й постарів якийсь жир, не обо-

в’язково його викидати. З нього в домашніх умовах можна ви-
готовити мило. Для виготовлення господарського мила при-
датний будь-який жир (свинячий, яловичий, козячий, овечий,
кролячий), старе жовте сало, згіркла олія. Крім того, потрібна
каустична сода (для твердого мила — з натрієвою складо-
вою, для рідкого — з калієвою основою), харчова сіль і вода.
Для надання парфумерного аромату милу, наприкінці процесу
приготування можна додати ароматної есенції, або кілька кра-
пель парфумів.

Для переробки 5 кг жиру треба взяти 725 г каустичної соди.
В емальовану 20-літрову каструлю поміщаємо жир і заливаємо

4,5 л води, в якій уже розчинено 180 г соди. Суміш нагріваємо на
слабкому вогні, часто помішуючи дерев’яною лопаткою (якщо це
старе сало або м’ясо, то його краще порізати на дрібні шматочки).
Спочатку вариво матиме вигляд емульсії, потім сода ввійде в спо-
луку з жиром і вигляд зміниться.

Після цього в 5 л води розчинюємо інші 545 г соди, виливаємо в
каструлю й продовжуємо нагрівати, помішуючи, до готовності.

Для визначення готовності, через кожні 3-4 год. варіння лопат-
кою капаємо на скло трохи суміші, яка в гарячому стані повинна
бути прозорою, а коли вихолоне — утворює біле коло. Якщо рідина
каламутна, значить, є надлишок соди або жиру — слід продовжити
варіння й помішування.

Коли рідина з лопатки почне стікати у вигляді нитки, тоді треба
посолити мильний клей. Додавати харчову сіль варто невеликими
порціями, продовжуючи варіння. Маса почне розділятися на два
шари: верхній — з мила, нижній — з води й гліцерину.

Щоб визначити, чи достатньо додано солі, треба взяти плаваюче
зверху мило і роздавити між пальцями. Якщо воно м’яке, а не зер-
нисте, можна вважати, що процес закінчився.

 Каструлю зняти з вогню й дати масі відстоятися, розшаруватися й
застигнути. Наступного дня  твердий верхній шар відокремити від
нижнього рідкого шару (зняти і зчистити рідину). Верхній шар (влас-
не, мило) дрібно покришити й скласти в суху каструлю.

Поставити на вогонь. Коли мило почне плавитися, інтенсивно
розмішувати, щоб вода випаровувалася (через високу температуру
мило в перший момент почне дуже пінитися). Додати ароматиза-
тор. Гарячу масу розлити в підготовлені форми. Найпростіша фор-
ма — дерев’яні клітини – з розміром вічок 8x4x4 см.

Колектив Явірської сільської ради висловлює щире співчуття сек-
ретарю сільської ради Світлані Степанівні Юсипович з приводу
великого горя – смерті батька.

Педагогічний колектив Лосинецької ЗОШ І-ІІ ступенів висловлює
щире співчуття вчителю математики Ользі Василівні Сакаль з при-
воду тяжкої втрати – передчасної смерті брата – Івана Васильовича
Ільницького.

Інженерно-педагогічний колектив Турківського професійного
ліцею висловлює щире співчуття викладачу Мирославі Миколаївні
Торищак з приводу тяжкої втрати – смерті брата.

Церковний комітет і парафіяни церкви святого Миколая с. Верхнє
Висоцьке сумують з приводу смерті колишнього члена церковного
комітету Катерини Миколаївни Надич і висловлюють щире співчуття
рідним та близьким.

Батьки та учні нульового класу Верхньовисоцького НВК вислов-
люють співчуття вихователю Людмилі Іванівні Надич з приводу
смерті свекрухи – Катерини Миколаївни Надич.

Колектив КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМДМК пункту Бориня висловлює щире
співчуття Лесі Несторівні Комарницькій з приводу тяжкої втрати –
смерті чоловіка.

Колектив Либохорської ЗОШ І-ІІ ст. висловлює щире співчуття вчи-
телю початкових класів Любі Василівні Клюйник та вчителю фізкуль-
тури Василю Васильовичу Фатичу з приводу тяжкої втрати – смерті
батька.

Загублений військовий квиток, виданий Турківським райвійськко-
матом на ім’я Наталії Дмитрівни Бугір, вважати недійсним.

Релігія, психологія, логіка та
інші науки аналізують і дають
чітку оцінку багатомовності. Заз-
вичай, вона здебільшого нега-
тивна. У нас поширена хибна
думка, що жінка говорить більше
аніж мужчина. Однак у цій ситу-
ації існує паритет – обидві статі
однакові з погляду безглуздої
балаканини.

Отці Церкви справедливо за-
уважують, що переважно бага-
тослів’я рівнозначне пустослі-
в’ю. І якщо це так, то бракує слів,
щоб у повноті зобразити все зло,
що походить від цієї недоброї
звички. Загалом, багатослів’я
відчиняє двері душі, через які
негайно виходить сердечна теп-
лота побожності й делікатності.
Тим паче це робить пустослів’я.
Багатослів’я відвертає увагу лю-
дини від себе, а в серце, що не
охороняється, починають зак-

радатися звичайні пристрасні
почуття і бажання, часто з таким
успіхом, що коли закінчується це
пустомовство, в серці знаходи-
мо не тільки згоду, але й го-
товність на пристрасні справи.

Пустослів’я є дверима до осуд-
ження і наклепів, поширювачем
брехливих вістей і думок, сіва-
чем суперечностей і розбрату.
Воно заглушує смак до розумо-
вої праці й майже завжди слугує
прикриттям відсутності грунтов-
ного знання. Після багатослів’я,
коли пройде сморід самозадо-
волення, завжди залишається
якесь почуття туги й лінивства.

Язик, якщо почне швидко го-
ворити задля свого задоволен-
ня, несеться в промовах, як роз-
гнузданий кінь, і теревенить не
тільки добре й пристойне, але й
недобре та зле. Тому апостол
Яків називає його нестримним

злом, яке сповнене смертонос-
ної отрути (Як. 3,8). А давніше ще
й Соломон сказав: «У багато-
мовності гріха не бракуватиме»
(Прип. 10,19). І разом з Еклезія-
стом скажемо, що хто багато го-
ворить, той виявляє своє безум-
ство; бо звичайно тільки «безум-
ний багато говорить» (Проп.
10,14).
     Розмовляючи, пригадаймо і
намагаймося виконати заповідь
св. Таласія, який говорить: «Із
п’яти видів співбесіди три вжи-
вай без побоювань; четвертий
вживай рідко, а від п’ятого
зовсім відмовся» (Доброто-
любіє, т. З сотня 1-а, гл. 69). Один
із тих, що пише, три перші ро-
зуміє: «так», «ні», «само собою»
або «ясна справа»; під четвер-
тим розуміє сумнівне; а під п’я-
тим – зовсім невідоме.
     Коли потрібно говорити, на-
перед мусимо подумати про те,
що хоче сказати наше серце,
перш ніж перейде це на язик.
Потім переконуємося, що було
би краще, коли б багато з того
не виходило із уст наших.

     Отже, не можна не погоди-
тись із приказкою, що слово –
срібло, а мовчання – золото.

Зиновій БИЧКО,
член НСЖ України.

ÍÅ ÐÎÁ²ÌÎ Ç ßÇÈÊÀ
ÌÀÃ²ÂÍÈÖÞ

Якось сидів у черзі на процедуру в санаторії й почув репліки
жіночок, які, видно, щось говорили про якогось пана. Одна із
них, не второпавши про кого йдеться, перепитала про це. «Та
той, що багато теревенить», – була така їй відповідь.

Á²ËÜ Ó ÑÅÐÖ²
У відчаї, з нестерпним болем

в серці,
Від стогону малесеньких

діток,
Просила Бога:  Боже, краще

вмерти,
Аби лиш більш не бачить їх

кісток.
Аби не чути:  «Мамо, дайте

хліба,
Шматочок хліба, тату, прине-

си.
Не дай нам вмерти, нам ще

жити треба».
- А що мені на це відповісти?
Старим рядном прикрила

діти,
Схилила голову в журбі.
Заснули вічним сном і мати й

діти.
Лиш чорний ворон каркнув

вдалині.
Галина КРЕЦУЛ,

вчитель початкових класів
Присліпського НВК.

ØÀÕÎÂÈÉ ÒÀ ØÀØÊÎÂÈÉ
ÏÅÐÅÄÍÎÂÎÐ²×Í² ÒÓÐÍ²ÐÈ

Цікаво і змістовно, зі справжнім спортивним запалом, прохо-
дили на Турківщині шаховий та шашковий передноворічні тур-
ніри. Серед шахістів силами мірялися 13 спортсменів, а серед
шашкістів – 22. Треба відзначити, що всі партії були змістов-
ними, а їх учасники максимально зосередженими. Спробувати
свої сили виявили бажання як титуловані спортсмени, так і
молоді, які з кожним турніром все гучніше заявляють про себе.

За підсумками зіграних партій, серед шахістів найкращий резуль-
тат показав Петро Рогач, відповідно 2 і 3 місця посіли Микола Са-
каль та Микола Федаш. Серед шашкістів на найвищий п’єдестал
піднявся Василь Костишак. А у трійці призерів за ним розмістилися
Петро Рогач та Мар’яна Біян. Переможці нагороджені почесними
грамотами сектору молоді та спорту РДА.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Цей засіб приборкає застуду,
туберкульоз, бронхіт і трахеїт:
потрібно змішати 0,5 кг зерен
вівса, 0,5 л домашнього коров’-
ячого молока і 30 г топленого
внутрішнього свинячого жиру,
протримати посудину з цими
інгредієнтами на слабкому вогні
до утворення однорідної маси,
процідити через друшляк і вжи-
вати по 1 ст. л. цілющого засобу
до його закінчення тричі на день
за півгодини до їди.

Колектив працівників акушерсько-гінекологічного відділу Турківсь-
кої КЦРЛ висловлює щире співчуття молодшій медсестрі Марії Ва-
силівні Голотяк та медсестрі Галині Степанівні Гермак з приводу
великого горя – смерті матері та бабусі.


