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Дорогу і люблячу, добру і турботливу матусю і бабусю, найк-
ращу у світі прабабусю  Орисю Іванівну Тарасенко із ювілей-
ним днем народження від щирого серця і з великою любов’ю
вітають  дочка  Віра,  зять Богдан,  онучка Оксанка з чоловіком
Ігорем, онучка Світланка,  правнучка Софійка.

 Наша люба, мила, дорога мамо і бабусю! Вітаємо Вас з юв-
ілеєм. Від усього серця  бажаємо бути завжди такою ж краси-
вою, здоровою, щасливою. Дякуємо за турботу, ніжність і увагу.
Дуже хочеться, аби у Вас все складалося якнайкраще, щоб

збулися мрії, щоб ми всі Вас тільки
радували, а близькі і друзі вносили в
життя добро, тепло і щирість. Щастя
Вам!

У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро від душі вітаємо,
Добра і радості бажаємо.
Хай Матінка Божа від зла захищає,
Від горя боронить молитва свя-

та.
Христос хай здоров’я міцне поси-

лає
На довгі, щасливі й благії літа!

Найдобрішого, найтурботливішого, найкращого у світі чолов-
іка, татуся, дідуся, жителя м. Турка Андрія Федоровича Дмит-
раха сердечно вітаємо із 90-річчям!

Бажаємо Вам, рідний, міцного-міцного здоров’я, великого
людського щастя, родинного затишку і тепла, Господньої опі-
ки і благословення.

Прийміть, наш любий, низенький
уклін,

За те, що в житті – наш над-
ійний заслін.

За те, що Ви – наша сімейна
опора,

За те, що із Вами не знаємо
горя.

За усмішку лагідну, душу просту,
За щиру й сердечну Вашу доброту.
Хай Бог посилає здоров’я і сили,
У дружній родині усі ми щасливі!
 З любов’ю –  дружина Леонтина, дочка Олена, син Тарас,

невістка Люба, онучка Оксана, брат Тарас з сім’єю.

Від щирого серця вітаємо із 65-річчям від дня народження
добру і щиру, відповідальну і чесну, працьовиту і чуйну людину,
ревного християнина, дяка церкви Св. Духа с. Ільник (Запрість)
Василя Несторовича Дяківнича.

Шановний ювіляре! Просимо у Господа для Вас здоров’я,
сили, кріпості для подальшої праці на благо нашої Церкви.
Добра і благополуччя Вам і Вашій родині, душевного миру та
Господньої опіки на довгій життєвій стежині.

Хай щастя і доля всміхаються Вам,
Хай буде здоров’я багато.
З роси і води хай ведеться все Вам,
Хай повниться радістю хата.
Нехай Господь Вам щедро помагає,
Продовжить вік, примножить Своїх

ласк,
Нехай любов із неба посилає
Сьогодні, завтра й повсякчас!
З повагою – о. Роман Гобрей, церков-

ний комітет і парафіяни церкви Св. Духа
с. Ільник (Запрість).

Від щирого серця і з великою любов’ю вітає-
мо із 65-річчям дорогого і люблячого батька,
дідуся і прадідуся Василя Несторовича  Дяків-
нича,  жителя с. Закіпці.

У цей   світлий день хочемо
всі Вам  побажати міцного

здоров’я, мирного неба
над головою, здійснення

усіх найзаповітніших
мрій. Рідний наш, нехай
життя Ваше буде чисте,

уквітчане щастям і доб-
ром, любов’ю, ніжністю, теп-

лом. Господнього Вам благо-
словення – на многії і благії літа!

Вклоняємось, рідний, Вам низенько до ніг,
І Бога благаєм, щоби Вас беріг.
Від нас Вам подяка і шана висока
За ласку, турботу – на довгі роки.
Хай в серці Вашім весна процвітає,
Хай Матір Пречиста у силах тримає.
Господь хай дарує надію й тепло –
На многії літа, на щастя й добро!
З повагою –  дочка Тетяна з сім’єю, дочка

Віра з сім’єю, дочка Оксана з сім’єю, дочка На-
таля з сім’єю, внучка Ярина з чоловіком, прав-
нук Артемчик.

Інженерно-педагогічний колектив Туркі-
вського професійного ліцею щиросердечно
вітає з ювілеєм
д и р е к т о р а
ліцею Ярослава
Володимирови-
ча Юричка і
бажає шановно-
му  ювіляру  за-
лишатися зраз-
ком справедли-
вості та доброти,
п р и к л а д о м
цілеспрямова-
ності та впевне-
ності в собі. Не-
хай Ваша робота
п р и н о с и т ь
тільки приємні клопоти і задоволення, не-
хай Ваше життя дарує масу можливостей і
щасливих днів.

Хай будуть  із Вами здоров’я та сила,
Хай доля буде ласкава і щира!
Щоб ніколи не знали Ви втоми!
Хай мир і злагода будуть у домі.
Хай Господь дарує надію й тепло
На довгі літа, на щастя й добро!

 Колектив працівників  Матківського  закладу загальної середньої освіти
сердечно вітає з  65-річним ювілеєм вчителя англійської мови Романа Іва-
новича Височанського і бажає шановному ювіляру міцного здоров’я, невси-
пущої життєвої енергії,  великого людського щастя, мирного неба над голо-
вою, Божого благословення на життєвій ниві.

В честь ювілейного Вашого дня,
Для Вас – щонайкращі наші слова:
Бажаєм здоров’я, многая літ,
Хай довгим  й щасливим  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!

Ä²ËÈËÈ ÌÀÉÍÎ – ÇÀËÈØÈËÈ  ÏÎÃÐÎÌ
Пересічному громадянину, який сьогодні відвідає ще діючу Турківську райдержадміністрацію,

важко зрозуміти, що тут коїться. Ніби є якась влада, а все виглядає як хаос. Для прикладу, можна
взяти приймальню голови. Два  дні тому приїхав вантажний автомобіль із Самбора, яким забра-
ли всі меблі, залишивши розкидані папки, можливо й важливу документацію. Щось подібне тво-
риться й в кабінетах. В одних ще сидять працівники РДА, в інших – уже працівники міської ради.

Кажуть, що  процес передачі майна спочат-
ку обіцяв бути цивілізованим, але так стало-
ся, що хтось не те сказав, а хтось не те зро-
бив,  почалися безлад і взаємні звинувачен-
ня, за якими, як відомо, наступає хаос.

Постає логічне запитання: чому так? Чи не
можна було створити спеціальну комісію з
представників Турківської РДА, Самбірської
РДА, керівників Турківської та Боринської гро-
мад і цивілізовано переселити чи заселити
працівників у кабінети. А ті, які залишаться
незайнятими, просто опечатати.   І вже потім,
з розумом, враховуючи потреби, поділити орг-
техніку та меблі.

Зараз, з ким не  спілкуєшся, усі доводять
свою правоту, при цьому забувають, що мова
йде не про приватне майно, а про державне
чи  комунальне, яке нікому і ніхто не дав пра-
во ховати чи вилучати, роблячи комусь шко-
ду: мовляв, ви ще побачите…

Прикро, що отаке роблять з благословення чи мовчазної згоди тих, кому довірили владу. А уявімо собі, що за
рік зміниться ситуація в державі і знову створять в колишніх районах держадміністрації. Тоді за народні кошти
доведеться заново купляти все необхідне.

Було б логічно, якби в цю турківську вакханалію втрутилася Львівська ОДА і втихомирила буйні голови.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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 10 березня відсвяткувала свій 65-річний ювілейний
день народження жителька с.  Ільник Ольга Михайлівна
Лозінська. Дорогу і люблячу матусю, бабусю, з нагоди юві-

лею, від щирого серця вітають син Віктор,
невістка Тетяна та онук Павлик; син Ми-

хайло з сім’єю;  син Микола з сім’єю;
дочка Анна з сім’єю і бажають міцно-
го здоров’я, світлої радості в житті,
рясних Божих благословінь.

Вас, наша люба, добра, єдина,
З любов’ю вітає уся родина.

Дякуєм за серце – чуйне і ніжне,
За щиру турботу про кожного з нас.

Щоб здоров’я було, щоб жили-не ту-
жили,

Ви найбільшого щастя в житті заслужили.
Багата душею, метка, роботяща,
Живіть довго, рідна, бо Ви в нас – найкраща!

13 березня відзначає свій 60-річний ювілей Василь Мат-
війович Баранишин.

Бажаємо дорогому і люблячому, чуйному, щирому, турбо-
тливому чоловіку, батьку та дідусеві міцного здоров’я, щас-
тя, родинного тепла, радості щоденної,  життєвих сил та
енергії, ясного сонця та Божої благодаті.

Хай квітнуть Ваші дні, як трави
влітку,

І будуть в них сердечність і теп-
ло.

Щоб у житті було чому радіти,
Щоб смутку у душі ніколи не було!
Зичимо здоров’я, щастя і добра.
Від Бога – ласки, від людей – по-

ваги.
Опіку хай зсилає Мати Пресвята
На довгий і щасливий вік – на многії літа!
З любов’ю –  дружина Світлана, дочки Люба і Ольга, сини

Ігор і Сергій, невістка Марія, зяті Володимир і Роман, онуки
– Тетяна, Вікторія, Михайлина, Аліна і Соломія.

Дорогу, щиру, добру сестру, жительку с. Верхнє Висоцьке
Ольгу Іванівну Комарницьку з ювілейним днем народжен-
ня щиросердечно вітають сестри Євгенія, Надія, Людмила
з сім’ями, брати Іван і Мар’ян з  сім’ями  і просять у Госпо-
да, аби дарував люблячій ювілярці міцне здоров’я, радість,
достаток, Свою ласку і благословення.

Летять роки, мов ластівки стрімкі,
Та серце молодим хай  завжди буде,

Щоб все робилось легко, залюбки,
Щоб добрі люди зустрічались всю-

ди.
Нехай здоров’я тільки додається,
А віднімаються невдачі і біда.

Хай множиться добро і водограєм
ллється,
І щастя ділиться на многії і благії

літа!

Колектив відділення поштового зв’язку с. Матків та Іван-
на Юліанівна Созанська щиросердечно вітають із 60-
річчям від дня народження, яке святкуватиме 15 берез-
ня, хорошу, добру, щиру людину, листо-
ношу сіл Матків та Івашківці, Наталію Да-
нилівну Ільницьку і бажають шановній
ювілярці міцного здоров’я, успіхів у ро-
боті, родинного тепла і Божого благо-
словення.

Хай збудеться все, що Ви хочете,
Хай збудеться все, що чекаєте.
Хай стежка проляже в трояндах,
Яку Ви в житті прокладаєте.
Хай буде удача у всьому,
Добробут хай буде у домі.
Здоров’я, і радість, й наснага,
І шана людська, і повага.

– Дуже наполегливий і відпові-
дальний, постійно працював над
собою. Доброзичливий, щирий, ус-
міхнений та відвертий у спілку-
ванні з учнями, колегами і батька-
ми, – так відгукуються сьогодні про
колишнього  освітянського керівни-
ка всі, хто  його знає. Не дивля-
чись на те, що за фахом матема-
тик-фізик – чудово володіє німець-
кою мовою.

Народився Андрій Федорович на
Дрогобиччині, у простій робітничій
сім’ї. Дітей у  Дмитрахів було п’я-
теро, й  усім батьки дали освіту,
вивівши на широку і непросту до-
рогу життя. Сьогодні живими з них
залишилися двоє:  Андрій – най-

старший син і Тарас – наймолод-
ший. Брати  спілкуються між собою,
розмовляють про плани,  дружать
сім’ями, ділячи  навпіл і радість, і
біду.

Як успішний учень Дрогобицької
школи №1, у 1950 році Андрій
Дмитрах стає студентом двохріч-
ного вчительського інституту у
Дрогобичі, після  чого  молодого  пе-
дагога скеровують на роботу  у
Славський район  (тепер  це Скол-
івщина), у Головецьку середню
школу.

– Із середини серпня по грудень
я пропрацював у школі, і не встиг,
як мовиться, ще добре освоїтися
на новому місці,  як мене призвали
в армію,   у війська зенітної арти-
лерії, – пригадує  сьогодні Андрій
Федорович. – Я зразу став курсан-
том. Це, мабуть, було пов’язано з
тим, що на той час при вищих на-
вчальних закладах не було військо-
вих кафедр. Тому в армії я  не тільки
служив, а й вчився.  Після кожного
року служби (а тривала вона 2 роки
і більша  її частина – в польових
умовах) складав екзамени. Після
першого  року – за відмінні показ-
ники у бойовій і політичній підго-
товці –  нагородили відпусткою –
поїздкою додому. А після двох років
служби,  за підсумками екзамена-
ційної сесії, мені присвоїли звання
офіцера запасу –  молодшого лей-
тенанта. Пропонували залишитися
в армії,  скеровували  на навчання
у Ленінградську військову акаде-
мію – я категорично відмовився.
Військова справа – не моє, я лю-
бив педагогіку.

Тож, після демобілізації,  молодо-
го вчителя  тодішнє Дрогобицьке
облвно скеровує на роботу в Тур-
ку. Надворі  був  грудень 1954-го…
Спочатку Андрій Федорович працю-
вав вчителем математики і фізики
у старших класах, згодом  завучем,
а в 1961 році став директором Тур-
ківської середньої школи. У 1992
році, у віці 62 роки, звільнився з
керівної посади, передавши  еста-
фету  своєму наступнику Павлу
Матківському,  і ще деякий час пра-
цював у школі вчителем матема-
тики.

– Що  ж я зробив за отой 31 рік
свого директорування? – не раз
запитую себе, – розмірковує  юві-

ляр. – Найперше (і цим я дуже пи-
шаюся) здійснив свою  мрію –  ми
провели центральне опалення у
школі. Уявіть собі: кожного  року  на
опалення приміщення завозили 800
складометрів дров. Усе шкільне
подвір’я було закладено ними. Тех-
працівники  звичайною пилою їх різа-
ли, рубали, складали, а сторожі
розносили дрова по класах.  То була
справжня каторга.

Три місяці ми  добряче попотіли,
але опалення зробили. Стало теп-
ло не тільки в класах, а й у коридо-
рах. І це опалення й до сьогодні є,
тільки працює уже не на вугіллі.
Вдалося добудувати актовий  і
спортивний зали, пізніше – класні
кімнати  й розрядити той повний
двозмінний мурашник дітей, коли
700 учнів вчилося до обіду, і майже
стільки ж  – після обіду. Це було
надзвичайно важко, особливо для
другої зміни.  Також побудували
господарські споруди, типовий ту-
алет, стрілецький тир та їдальню-
павільйон. І це все не тільки скла-
дання проектно-кошторисної доку-
ментації, майже щоденні поїздки до
Львова, а й  наполеглива, нелегка
праця нас, шкільних вчителів.
Єдине,  чим забезпечували – це бу-
дівельними  матеріалами, а лево-
ву частку робіт виконували влас-
ними силами. Я мав трудолюбивих
хлопців, з якими разом  працював,
таких як Роман Багай, Тарас Шев-
чук, Орест Головчак, Михайло Ба-
бич, Іван Комарницький, Володи-
мир Вовчанчин… Це були золоті
люди, трудолюбиві! І знаєте, мені
так боляче стало, коли згодом, з
якихось причин, і господарські спо-

руди знесли, і стрілецький тир роз-
ібрали, і їдальню-павільйон  також
знесли. А можна було б   у при-
міщенні їдальні поставити 4 тенісні
столи: «Бавтеся, дітки!» Чотири б
пари грали в теніс, а двадцять  дітей
дивилися б на  ці  змагання. То може
б менше їх ходило поза туалет ку-
рити. Але  маємо те, що маємо…
Бачу,  школа  моя працює,  та ще як
! У  колективі дбають про  учнів,
атмосферу доброзичливості, друж-
би, довіри, взаємоповаги, взаємо-
допомоги. І це дуже добре. Бо
тільки згуртувавши  школярів у
дружний  і  працездатний колектив,
можна успішно здійснювати їх на-
вчання та виховання.

  До речі, багато доклався  вете-
ран-педагог і до спорудження  нової
школи в Турці – теперішнього Турк-
івського НВК. За свою освітянську
працю Андрій Федорович удостоє-
ний багатьох відзнак, серед яких
орден «Знак пошани». Скільки пра-
цював директором, стільки років й
обирали  його  депутатом Турківсь-
кої міської ради. Двічі  був заступ-
ником   (на громадських засадах)
міського голови.

– Я дійсно хотів щось робити для
міста, – каже  Андрій Федорович, –
Коли  тодішній голова  Турківської
міської ради    Йосип Когут пішов
на кілька місяців на лікарняний, то
ми  разом із секретарем  Галиною
Ольшанецькою і сесії проводили, і
виконкоми.  Тож і в школі робота
йшла, і за місто не забував.

У затишній оселі Андрія Дмитра-
ха, де живе  разом  з дружиною
Леонтиною Іванівною, колишнім
вчителем фізкультури,  яку,  по
приїзді  на  Турківщину зустрів,  по-
кохав  та уклав шлюб у  далекому
1955 році,  панує  тепла і щира ат-
мосфера.  Подружжя педагогів
живе клопотами і турботами сьо-
годення, спілкується зі своїми ко-
легами, сусідами, знайомими  і
дуже часто  (щоправда   телефо-
ном)   з дітьми – сином  Тарасом,
який живе на Перемишлянщині, та
донькою Оленою, що в Чехії.   Своїх
дітей вони виховали працьовити-
ми, людяними та  культурними.
Переживають дідусь і бабуся  за
єдину  онучку Оксанку, хочуть, щоб
усе в неї складалося якнайкраще,
а вона їх  обох щиро  любить і обо-
жнює.

Андрій Федорович веде активне
життя. Каже, що ще у 88 років хо-
див  у ліс за грибами.  «Тихе полю-
вання», зустріч з природою – то
його хобі. Андрія Дмитраха  ще  й
зараз часто можна зустріти в місті,
колись йде за продуктами. Завжди
підтягнутий,   ввічливий до усіх, із
дзвінкими нотками у голосі.

Плине з роками вчительська
доля,

А в серці живе молодечий
політ.

Вчительська доля… По-
сріблені скроні…

І щира молитва за учнів
своїх.

…Сонце все  впевненіше  вип-
рамляє свої теплі промені, зігріва-
ючи сонну від холоду землю. Зно-
ву прийшла до нас весна. Повер-
таються  з далеких країв журавлі.
Хай несуть вони на своїх крилах
щасливі літа, зігріті теплом людсь-
кої вдячності,  Божою ласкою і лю-
бов’ю, нашому шановному  ювіля-
ру!

Ольга ТАРАСЕНКО.

БЛАГОДАТНА ВЕСНА
– ДЕВ’ЯНОСТА!

У житті знаного педагога та надзвичайно інтелігентної
і доброї людини Андрія Федоровича Дмитраха

Мабуть, не знайдеться жодної сім’ї в нашому невеликому
гірському містечку, яка б не знала Андрія Федоровича – ду-
шевного, мудрого, невтомного, завжди привітного; у мину-
лому –  багатолітнього директора Турківської середньої
школи. Таким він залишається і сьогодні – у своїх 90 літ!

Адміністрація  і  профспілкова організація  КНП «Туркі-
вська ЦРЛ» щиросердечно вітають із ювілей-
ним днем народження водія Миколу Іва-
новича Фазана і  бажають шановному
ювіляру неба безхмарного, настрою
гарного, здоров’я без ліку і довгого -
довгого щасливого віку.

Нехай здоров’я тільки додається,
А віднімаються невдачі і біда.
Хай множиться добро і водограєм

ллється
І щастя ділиться на многії і благії літа!
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Щиросердечно вітаємо із 60-річним ювілеєм дорогого і
люблячого чоловіка, найкращого у світі татуся, доброго, тур-
ботливого  дідуся, жителя с. Нижнє Висоцьке Ярослава Ва-
сильовича Середича.

 Вам, дорогенький, ми дякуєм
щиро – за ласку, турботу і руки умілі.
Щоб Ви проживали і горя не знали,
у мирі і злагоді – нас дивували.

 Наш славний і рідний, найкра-
щий у світі,

З Вами нам завжди затишно й
світло.

Ви – гарний господар і батько
чудовий,

Даруєте турботу і море лю-
бові.

Із  Вами у домі надійно та щиро,
Живіть нам на радість у щасті

та мирі!
Хай Бог посилає здоров’я та сили –
У дружній родині усі ми щасливі.
З повагою – дружина, діти, онуки.

Колектив ветеринарної медицини Турківщини щиросер-
дечно  вітає з ювілейним днем народження, який святкува-
ла 11 березня, епізоотолога Надію Степанівну Дмитришин

і бажає шановній ювілярці міцного здо-
ров’я – з роси і води, родинного затиш-

ку і тепла, милості і ласки Божої на
многії і благії літа.

Нехай очі сяють ніжністю,
А серце розквітне радістю.
Хай доля красива, як соняшник,
Дарує Вам щастя-райдугу.

Хай сонечко світить із ясного
неба,
Бажаєм усього, чого тільки треба.

Хай доля дарує довгого віку,
Добре здоров’я і щастя без ліку!

Усім нашим дружнім колективом сердечно вітаємо з юв-
ілеєм шанованого багатьма поколіннями випускників ко-
лишнього директора школи Андрія Федоровича Дмитраха.

 Дорогий Андрію Федоровичу! Для всіх нас Ви завжди є
взірцем працьовитості, постійно нуртуючої життєвої енергії,
активної любові до рідного краю.

Бажаємо Вам і надалі не старіти
ні серцем, ні душею. Хай у Вашому
домі завжди панують мир, затишок
і тепло. Хай кожен день приносить
лише позитивні емоції, відчуття по-
вноти життя, задоволення і радості.
Хай улюблені Вами зелені Карпати
дарують міцне здоров’я, силу і на-
снагу.

Шляхи років... Мов казка, ніби
сонце.

Що побажать в римованих ряд-
ках?

Щоб в Вашім небі вічно сяло
сонце

І молодість світилася в очах!
Завжди Ваш колектив старої школи.

Шлемо сердечні вітання  з ювілейним  35-річчям, яке
святкував 7 березня, дорогому  і люблячому  сину, брату та
вуйку, жителю с. Нижня Яблунька Івану Тарасовичу Маль-
цю.

Бажаємо дорогому ювіляру  міцного здоров’я, душевного
тепла, любові, достатку,  сповнення мрій,
рясних Божих благословінь.

Хай сонечко ясне з високого неба
Зігріває Тебе на твоєму путі.
Будь завжди, рідненький, у Бога

щасливий,
Хай Матінка Божа  Тебе бере-

же.
Хай зорями небо Тебе осипає,
І кожен Твій день лише

світлим буде!
З любов’ю –  мама Мирослава, тато

Тарас, сестри Марія та Надія, швагри Олексій та Юрій,
племінники Марина, Настя та Дарина.

Дорогу, надзвичайно добру, привітну,
щиру братову та вуйчину Ольгу Іванівну Ко-
марницьку з Верхнього Висоцького з ве-
ликою любов’ю вітаємо із  прекрасним 70-

річчям!
Бажаємо Вам,
рідненька, міцного-
міцного здоров’я, ра-
дості, миру та ласки і
милості Божої на
довгій життєвій сте-

жині.
На килимі життя, не-

мов чарівна м’ята,
Розквітла Ваша ювілейна дата.
Хай цвіт життя повік не одцвітає,
Нехай добро щоднини прибуває.
Хай Матір Божа Вас охороняє,
Ісус Христос здоров’я посилає.
Нехай в душі панує доброта
На щедрі щастям многії літа!

З повагою –  сім’я Музики з Турки.

Педагогічний колектив Турківського
ЗЗСО І-ІІІ ст. від щирого серця вітає із 90-
річним ювілеєм Андрія Федоровича Дмит-
раха і бажає шановному ювіляру   доброго

здоров’я, життєвих сил та енергії, ро-
динного тепла,  довголіття.

Журавлиним ключем
відлітають літа,

Сивина посріблила
вже скроні,

Тільки в серці у
Вашім та ж струна
золота,

Те ж тепло незга-
симе в долонях.

Хай Ваші сили при-
будуть, здоров’я

зміцніє,
Хай Матінка Божа Вас обігріє.
Дай Боже Вам жити і горя не знати,
Щоб сотую весну в житті зустріча-

ти!

ÏÀÌ’ßÒÀªÌÎ.
Ö²ÍÓªÌÎ. ÍÅ ÇÀÁÓÄÅÌÎ.

У  Турківській гімназії №1 відкрили кімнату пам’яті легендарного
випускника – Олександра Ільницького («Барні»)

Слова, що винесені у заголовок цієї публікації, пройшли червоною ниткою через весь патр-
іотично-виховний захід з нагоди вшанування світлої пам’яті випускника навчального закла-
ду, легендарного розвідника полку «Миротворець» Олександра Ільницького  («Барні»). Він
загинув від снайперської кулі російських найманців  9 січня 2016 року у 37-річному віці, виводя-
чи з-під обстрілу автомобіль з цивільними людьми. Проводжала  в останню дорогу легендар-
ного «Барні» вся Україна: від Донеччини до Києва, від Києва аж до Турки, де він народився, виріс,
жив і працював у правоохоронних органах. Похоронна процесія розтягнулася на все місто, не
залишаючи байдужим жодного турківчанина.

У 2018 році рішенням сесії Турківської районної ради тодішній школі-інтернату, де навчався Олек-
сандр, було присвоєно його ім’я. А на вічну згадку на фасаді будівлі  встановлено пам’ятну дошку.
Відтоді педагоги та учні щороку проводили  різноманітні заходи, вшановуючи його світлу пам’ять. Але
цьогорічний був особливим, адже у навчальному закладі відкрили кімнату пам’яті відважному захис-
нику, а поруч ще й кімнату, присвячену учасникам Революції Гідності. Відчувалося, що педагогічний
колектив та учні відповідально віднеслися до його організації. Перед присутніми в слайдах ніби
пронеслася історія життя Героя, його дитинство, навчання у школі, служба у правоохоронних органах
і особливо  відрізок життя, пов’язаний із російсько-українською війною.  Діти  заспівали  декілька
патріотичних пісень, декламували вірші та  виконували танцювальні композиції.

На очах у при-
сутніх, серед яких –
дружина Олексан-
дра Ільницького
Оксана, дочка Ксе-
нія, сестра Тетяна,
керівник благо-
дійного фонду допо-
моги учасникам АТО
та їхнім сім’ям, зна-
ний на Турківщині
та далеко за її ме-
жами волонтер Во-
лодимир Саврук,
голова Турківської
міської ради, учас-
ник АТО та учасник
Революції Гідності
Ярослав Паращич,
його заступник  Бог-
дан Макаришин,
учасники АТО Євген Стерляніков, Микола Коноваленко, виступали гіркі сльози жалю, водночас й
сльози пам’яті. Таких, як «Барні» не забувають. Вони й через 100 років будуть легендою не лише для
навчального закладу, а й для Турківщини, полку «Миротворець» та всієї України.  На цьому наголошу-
вали у своїх виступах уже вище згадані Володимир Саврук та Ярослав Паращич. Спогадами про
чоловіка, про роки проведені на війні поділилася й дружина Оксана. З її слів Олександр свято вірив
у перемогу і, коли приїздив у нетривалі відпустки, завжди казав: «Війна скоро закінчиться. Ми пере-
можемо». Із цим важко не погодитися, адже в України немає іншого варіанту.

На урочисто-поминальній церемонії виступила й директор навчального закладу Оксана  Суши-
нець. Дякуючи педагогічному колективу  та учням за підготовку заходу, гостям та рідним Героя – за
участь, а також п. Андрію з полку «Миротворець» – за слушні поради та моральну підтримку, наголо-
сила, що такі заходи в гімназії проводитимуть регулярно й не лише раз на рік, а кімната пам’яті
слугуватиме   для патріотичного виховання учнів й з року в рік її наповнюватимуть експонатами, які
нагадуватимуть про Олександра. До речі, допомогти в цьому обіцяв й Володимир Саврук разом з
членами ГО «Учасники АТО Турківщини».

У цей день в  Турківській гімназії №1 пройшов й конкурс малюнка на патріотичну тематику, а також
спортивна естафета. Учасники були нагороджені грамотами, а  провів цю урочисту церемонію міський
голова Ярослав Паращич.

Важливо відзначити, що вчителі, учні навчального закладу присвятили Олександру Ільницькому
поетичні та прозові твори, які, можливо, в майбутньому будуть об’єднані в окрему збірку.

А на завершення, до патріотичного заходу, який  був приурочений дню народження «Барні» (28
лютого),  долучилися ще й члени Товариства «Турківщина» у Львові – науковець, уродженець с. Явора
Михайло Яворський; знаний поет, автор багатьох збірок, уродженець с. Вовче Василь Лило та голова
МГО «Світовий Конгрес Бойків» Петро Косачевич.

Василь ВАСИЛЬКІВ.



 Реєстраційне свідоцтво ЛВ №1306/560-р
видано 27 грудня 2018 року.

Часопис виходить раз на тиждень.

82500, м.Турка, вул. Міцкевича, 14
ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:

3-21-27
 +38-099-094-37-96 (Viber)

Часопис набрано та зверстано у видавничому відділі
редакції   «Бойківщини». Віддруковано у ТзОВ «Видав-
ничий дім «Молода Галичина». Адреса: м. Львів, вул.
Стрийська, 48.
Комп’ютерна верстка – Костянтин МАЛЕТИЧ.

Редактор  Василь ВАСИЛЬКІВ

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:«БОЙКІВЩИНА»

Тираж 2498   Індекс 68486 Відповідальна за  випуск – Ольга ТАРАСЕНКО.
Висловлені авторами думки можуть не співпадати

з позицією редакції. За точність викладення фактів
відповідає автор (рекламодавець).

E-MAIL: boykivshchina@ukr.net
ÍÀØ ÑÀÉÒ Â ²ÍÒÅÐÍÅÒ²: boykivshchina.info

4  стор.                    «ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»     12 áåðåçíÿ 2021 ðîêó

– матеріали рекламного характеру.
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Передрук чи розповсюдження публікацій  – тільки з письмової згоди автора.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Педагогічний колектив Вовченського закладу загальної серед-

ньої освіти висловлює щире співчуття Олені Сафронівні Кузан з
приводу великого горя – передчасної смерті сина – Бориса.

Педагогічний колектив та технічний персонал Нижненського
ЗЗСО І-ІІ ст. висловлюють щире співчуття завучу школи Катерині
Петрівні  Калинич та організатору Ірині Анатоліївні Дякович з при-
воду передчасної смерті  сестри та тітки.

Педпрацівники та обслуговуючий персонал Ільницького ЗЗСО І-
ІІІ ст. висловлюють щирі співчуття кухареві пришкільного інтернату
Іванні Євгенівні Яворській з приводу тяжкої втрати - смерті матері –
Марії.

НЕБЕЗПЕЧНІ ІГРИ, ЩО ДОВОДЯТЬ
ДІТЕЙ ДО САМОГУБСТВА

Турківський відділ Самбірської місцевої прокуратури повідомляє, що у соціальних мережах
з’явилися групи, в яких кваліфіковані психологи умисно доводять підлітків до самогубств.
Загрозливої популярності серед підлітків набувають наступні ігри: «Синій кит», «Тихий дім»,
«Море китів», «Розбуди мене о 4:20»  і ін. Ці ігри активно ширяться соцмережами.

Діти та підлітки із-за цікавості і  заради розваги заходять у групу, за правилами якої,  дитина повин-
на виконувати різноманітні квести (завдання), що пов’язані із заподіянням собі шкоди у той чи інший
спосіб. Упродовж гри, підліток спілкується з так званим «куратором». Насправді – це професійний
психолог, який схиляє підлітка до негативного мислення та знаходить спосіб маніпулювати дитиною.
Також він повідомляє умови та час виконання квестових завдань. Саме куратору і звітує дитина,
висилаючи фото та відео виконаного завдання. Фінальне завдання – покінчити життя самогубством
та зафіксувати момент смерті на камеру в режимі online. І якщо дитина відмовляється скоювати
суїцид, шантажем та погрозами куратор примушує її до цього. Відомо, що фанати таких спільнот
називають себе «китами», тому що тварини асоціюються у них зі свободою.

Так, у Львівській області та по Україні вже є випадки активної участі дітей у таких іграх. А подекуди
лише за оперативного втручання педагогів і правоохоронців вдається відвернути лихо і не дати дітям
закінчити гру.

Тому прокуратура звертає увагу педагогічним працівникам, психологам закладів освіти та перш за
все батькам і дорослим – будьте пильними до дітей (вихованців, учнів),  уважно стежте за поведінкою
неповнолітнього під час учбового процесу та поза ним (неконтрольована агресія, сплески емоцій,
небажання відлучатися від комп’ютера чи ноутбука і ін.), з метою вчасного виявлення зацікавленості
вищевказаними іграми. Більше того, батькам необхідно  при будь – якій можливості перевіряти
облікові записи своїх дітей у соціальних мережах: контакти, однокласники і ін., на предмет участі
дитини у таких іграх, періодично оглядати тіло дитини, перш за все руки, чи немає там нехарактерних
подряпин чи незрозумілих написів, зроблених стороннім предметом по тілу (у тому числі імен і цифр),
а при їх наявності – ретельно з’ясовувати походження позначок. І взагалі – більше спілкуватись із
дитиною, цікавитись її захопленнями та вподобаннями, при нагоді проводити із дитиною свій вільний
час.

Запам’ятайте, небезпеку легше попередити, аніж боротися із її негативними наслідками!
Зіновій БОХОНОК,

прокурор Турківського відділу Самбірської місцевої прокуратури.

 У ЗДОРОВОМУ ТIЛI
– ЗДОРОВИЙ ДУХ

Упродовж років ця народна мудрість не втрачає своєї  ак-
туальності та ,більше того, щораз гостріше стає на поря-
док денний.  Це прекрасно розуміємо ми, прикордонники, як
велика і важлива складова українського суспільства.

Так, у  період з 1 по 31 березня у нашому відділі прикордонної
служби  «Сянки» Львівського прикордонного загону серед особо-
вого складу проходять заходи місячника з формування прихиль-
ності до здорового способу життя з чітко визначеною метою: наро-
щування зусиль та підвищення ефективності роботи щодо збере-
ження життя та здоров’я персоналу, профілактика зловживання
алкогольними напоями та наркотичними речовинами серед осо-
бового складу, популяризація здорового способу життя  як серед
прикордонників, так і серед їх сімей, популяризація традицій, які
сприяють всебічному та всесторонньому розвитку особового скла-
ду, заняття спортом та турботливого ставлення до здоров’я  як
особистого, так і  колег по службі.

Євген НАГАЙСЬКИЙ,
заступник начальника відділу прикордонної служби «Сянки»

з персоналу, майор.

Загальна площа парку – 12240
га земель державної і кому-
нальної власності.  Це частина
угідь ДП «Турківське лісове гос-
подарство», ДП «Боринське
лісове господарство» та ДЛГП
«Галсільліс». З них  10623 га –
землі державної та комунальної
власності, які  відведено націо-
нальному парку у постійне кори-
стування, в тому числі з вилучен-
ням у землекористувачів, та
1617 га – землі державної влас-
ності ДП «Боринське лісове гос-
подарство», які буде включено
до території парку без вилучен-
ня.

До складу парку входять вже
існуючі території та об’єкти при-
родно-заповідного фонду, зокре-
ма  регіональний ландшафтний
парк «Надсянський» (4279 га),
ландшафтний заказник загаль-
нодержавного значення «Пікуй»
(701 га)   та загальнозоологіч-
ний заказник місцевого значен-
ня «Либохорівський» (2075 га).

За словами першого заступни-
ка директора парку Віталія Зе-
мана, він створений з метою
збереження генетичного,  видо-
вого і ландшафтного різномані-
ття  Українських Карпат та інших

природних комплексів і об’єктів,
що мають важливе природоохо-
ронне, наукове, рекреаційне,
естетичне та оздоровче значен-
ня. Він стане логічним з’єднан-
ням парку «Бещадський» (Рес-
публіка Польща), Національно-
го парку «Ужанський» (Закар-
патська область) та  Національ-
ного парку «Сколівські Бескиди»
й охопить територію аж до с.Зуб-
риця, яке сьогодні територіаль-
но належить до Дрогобицького
району. В структурі парку функц-
іонуватимуть 4 лісництва: Яб-
лунське,  Сянківське, Либохірсь-
ке, Межигірське. Також – входи-
тиме лісорозсадник Боринсько-
го лісгоспу та ряд інших об’єктів.
Крім адміністрації, економічної
та бухгалтерської служб, служби
охорони, функціонуватимуть
рекреаційний та науковий
відділи.

Ще наприкінці минулого року,
під час перегляду державного
бюджету, парку було виділено
120 тис. грн. на утримання трьох
осіб – керівника, бухгалтера й
кадровика, які, власне, й розпо-
чали займатися формуванням
структури. У бюджеті на 2021 рік

передбачено фінансування у по-
вному обсязі. А це 26 млн. гри-
вень. Є кошти на оновлення ма-
теріально-технічної бази, транс-
порт, ну й, зрозуміло, на виплату
зарплати. Зараз в установі пра-
цює 52 особи. Йдеться про служ-
бу охорони та адміністрацію. До
кінця року у  штаті  буде понад
сто осіб.

На даний час тривають робо-
ти з розробки проекту організації
території, зокрема зонування. А
це означає, що поки  парк  не
має в розпорядженні жодного
гектара землі.

Після завершення всіх органі-
заційних питань можна буде де-
тальніше говорити про ведення
господарської діяльності, яка,
зрозуміло, в класичному вигляді
тут не передбачена, хоч в окре-
мих зонах, після наукового об-
ґрунтування,  певний вид робіт
таки проводитимуть. І лише в  15-
16 процентах території парку
робити це буде заборонено. Та,
більше того, тут обмежать дос-
туп туристів та місцевих жителів.

Згідно наукових досліджень,
на території парку є надзвичай-
но цікаві і цінні ялицево-букові
ліси, чимало  рідкісних рослин
та тварин. Але про це Віталій
Васильович воліє поки що не
розповідати і жартома каже, що
іноді відсутність інформації
сприяє кращому збереженню
унікальних  об’єктів та територій,
видів тваринного та рослинного
світу.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÏÀÐÊ «ÁÎÉÊ²ÂÙÈÍÀ»
Один із наймасштабніших  об’єктів

природно-заповідного фонду Львівщини
У квітні 2019 року Указом Президента України було ство-

рено важливий і вкрай необхідний в нашому краї об’єкт з та-
кою цікавою і надзвичайно промовистою назвою. Це бюджет-
на, неприбуткова, природоохоронна, рекреаційна,  культур-
но-освітницька і науково-дослідна установа, що входить до
складу природно-заповідного фонду України й охороняється
як національне надбання. Тут встановлюється особливий
режим охорони, відтворення та використання природних ре-
сурсів.

ЗАГИНУЛИ ДВОЄ ТУРКІВЧАН
Три дні тому трагічна звістка чорною птахою прилетіла в

місто Турка з Чехії. Там, перебуваючи на заробітках,  загину-
ли двоє молодих чоловіків. За попередньою інформацією,  вони
задихнулися газом, яким наповнюють холодильники для збе-
рігання фруктів.

Обоє молодих чоловіків були одружені, мали гарні сім’ї, турбую-
чись про благополуччя яких, власне, і їздили на заробітки, як і
тисячі та й навіть мільйони українців, які не можуть знайти роботу
в себе на батьківщині.

 Вся Турка болісно переживає цю трагедію в надії, що Бог допо-
може рідним перенести непоправне горе.

Наш кор.

 СЕРЕД ПОТЕРПІЛИХ У ДТП –
ЖИТЕЛЬ ТУРКІВЩИНИ

 Серед 57 пасажирів автобуса, що прямував за маршрутом По-
знань-Херсон й зазнав аварії вже неподалік українського кордо-
ну, був житель села Верхнє Висоцьке. Власне, він повертався з
Польщі додому із заробітків.

Дякувати Богу, в цій страшній аварії  він вижив, хоч і зазнав травм.
Уже наступного дня, після автотрощі, його та ще більше двох де-
сятків пасажирів було відправлено до України. На даний час  наш
земляк перебуває у лікарні швидкої допомоги м. Львів, де хірурги
вже  провели йому операцію.

Наш кор.

 Загублену ID-картку громадянина України №001922892, видану
на ім’я Миколи Романовича Сокирка, 25.01.2003 р.н., вважати не-
дійсною.

Колектив Турківської ДЮСШ “Юність” глибоко сумує з приводу
смерті колишнього першого директора спортшколи Ярослава Іва-
новича Матляка і висловлює щире співчуття рідним і близьким
покійного.


