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ОДИН З НАЙБІЛЬШИХ РОБОТОДАВЦІВ
ЗАКАРПАТТЯ, СВІТОВИЙ ЛІДЕР З
ВИГОТОВЛЕННЯ КОМПЛЕКТУЮЧИХ ДЛЯ
АВТОМОБІЛІВ, ЗБІЛЬШУЄ КІЛЬКІСТЬ РОБОЧИХ МІСЦЬ ТА ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ
ПРАЦІВНИКІВ НА ПОСАДУ ОПЕРАТОР НА ВИРОБНИЦТВО

ÑÂÎ¯Ì ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÀÌ ÌÈ ÃÀÐÀÍÒÓªÌÎ:

- Заробітну плату – від 5000 грн
- Офіційне працевлаштування
- Забезпечення проживанням в
м. Ужгород
- Харчування за пільговою ціною

- Безкоштовне транспортування на/з роботи
щодня
- Безкоштовне транспортування у м.Турка
двічі на місяць на вихідні
- Медичне страхування за рахунок компанії

Ми знаходимося за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський район, с. Минай, вул. І.Туряниці, 7
Телефонуйте нам: (0312) 42 90 41, 0959428428,  0 800 500 738.

20-21 серпня у м.Хирів Старосамбірського району, на тери-
торії готельно-відпочинкового комплексу ЛАЯР ПАЛАЦ, з
ініціативи народного депутата України Андрія Лопушансько-
го, відбудеться міжнародний форум на тему «Участь міжна-
родних організацій у реалізації комплексної реформи місцево-
го самоврядування в Україні».

Серед запрошених: Генеральний секретар Конгресу місцевих і
регіональних влад Ради Європи Андреас КІФЕР, Представник Ук-
раїни при Європейському Союзі, Надзвичайний і Повноважний
Посол України в Королівстві Бельгія Микола ТОЧИЦЬКИЙ, Перший
віце-прем’єр-міністр України Степан Кубів, голова ЛОДА Олег Си-
нютка, воєвода Підкарпатського воєводства Польщі Єва ЛЕНІАРТ,
народні депутати України, представники органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування. Реєстрація учасників – о 10:00.
Більш детальну інформацію можна отримати у громадській прий-
мальні народного депутата України А.Лопушанського за адресою:
м. Турка, вул. С.Стрільців, 62.

Адреса проведення Форуму: Львівська обл, Старосамбірський
р-н, м.Хирів, вул.Богдана Хмельницького, 7

Кохану дружину, наймилішу
матусю, найщирішу свекруху, до-
рогу сваху – Любов Федорівну
Ільницьку з с. Лосинець – від
щирого серця вітаємо із золотим
ювілеєм – 50-річчям від дня
народження, яке святкує 12 сер-
пня.

Бажаємо Вам, рідненька, й
надалі залишатись такою енер-
гійною і невтомною, завзятою,
щирою душею і турботливою,
щедрою на добро. Нехай Гос-
подь Бог дарує Вам щастя, здо-
ров’я, світлу радість, родинні га-
разди та Своє благословення на
довгі мирні і щасливі роки жит-
тя.

Ювілей життєвий – то не
просто свято,

То життя зернини, зібрані в
засік.

Де були турботи, радості
й печалі,

Де були і смуток, і повага
всіх.

Тож нехай незгоди всі Вас
обминають,

Лиш тепло і радість схо-
дять на поріг,

Хай здоров’я й щастя Гос-
подь посилає

І душі не гасне світлий
оберіг.

З повагою та любов’ю – чо-
ловік Мирон, сини Олег і Михай-
ло, невістка Ніна, свати Людми-
ла і Мар’ян.

Шановні працівники та ветерани
ветеринарної медицини!

Щиро вітаємо вас із професійним
святом – Днем працівників ветеринар-
ної медицини.

Обравши одну з найстародавніших і
шанованих професій, ви вносите ваго-
мий внесок у забезпечення ветери-
нарного благополуччя,
безпеки району і країни
в цілому. Прийміть сло-
ва вдячності за вашу са-
мовіддану працю, гу-
манізм, високий про-
фесіоналізм та компе-
тентність.

Наша праця – складна і
відповідальна. Ветеринарна
медицина  безпосередньо впливає на
розвиток тваринництва в Україні, по-
силення конкурентоспроможності на-
шого сільського господарства та хар-
чової галузі на світових ринках. Від ре-
зультатів нашої роботи залежить без-
пека продуктів, а значить, і здоров’я
людей, що споживають їх.

Низький уклін ветеранам галузі, які
самовідданою працею створювали й
удосконалювали матеріально-технічну
базу та  й досі передають свій досвід
молодшому поколінню.

Дякуємо вам за досягнуті успіхи, за
працелюбність і щедрість душі, тепло-
ту сердець!

Бажаємо вам, вашим рідним і близь-
ким міцного здоров’я, щастя, прихиль-
ності долі, миру і процвітання, успіхів у
здійсненні намічених планів!

З повагою – профспілковий комі-
тет працівників ветеринарної медици-
ни району.

«ÑÂßÒÎ ÕË²ÁÀ» Â ÁÎÐÈÍ²
Цікавим, багатим на різноманітні заходи, обіцяє бути «Свя-

то хліба», яке 13 серпня, в суботу,  відбудеться в смт. Бориня.
Організатори подбали про те, щоб усі присутні могли гарно
відпочити й набратися приємних вражень, більше дізнатися
про наші традиції та звичаї.

Розпочнеться захід о 10.00 год. з  круглого стола, на який зберуть-
ся представники виконавчої влади, органів місцевого самовряду-
вання, неурядових громадських організацій з тим, щоб обговорити
стратегію розвитку гірських територій Карпатського регіону Львівщи-
ни. Тут буде добра можливість поділитися досвідом,  визначити пер-
спективи. Затим, уже о 12.00 год., відбудеться урочисте відкриття.
Очікується, що, окрім керівників району, голів місцевих рад, на ньо-
го прибудуть голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин
та один із заступників голови Львівської облдержадміністрації, гості
з інших регіонів України. Після цього буде  цікаве театралізоване
дійство, присвячене збору врожаю, обмолоту снопів, помелу зерна

ÇÀÑÂ²Ä×ÈËÈ Ï²ÄÒÐÈÌÊÓ
ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÌ ÎË²ÌÏ²ÉÖßÌ,

Піднявши прапор в центрі м. Турка
З 5  по 21 серпня у Бразилії проходять ХХХІ Олімпійські ігри. У день їх відкриття, яке відбулося

в столиці цієї південноафри-
канської республіки – Ріо-
де-Жанейро – на стадіоні
«Маракана», турківчани та-
кож не залишилися байду-
жими до успіхів нашої
збірної, підтримавши її
підняттям разом з Націо-
нальним прапором України
олімпійського на майдані
Тараса Шевченка в рай-
центрі. До речі, на Львівщині
було піднято лише два такі
прапори: один у нашому
місті, інший – у Львові.

Виконати цю почесну
місію на Турківщину прибув
у недавньому депутат Вер-
ховної Ради України від ВО
«Свобода», заступник голо-
ви Верховної Ради України
Руслан Кошулинський та
відомій усій Україні свяще-
ник-патріот з м. Червоног-
рад, виходець з с. Н. Висоць-
кого о. Михаїл. У церемонії також взяли участь голова Турківської РДА Олександр Лабецький,
міський голова Геннадій Когут, заступник  голови Турківської районної ради Василь Костишак,
депутат Турківської районної ради Мирослава Калинич, начальник сектору спорту Турківської
РДА Василь Поточний, голова Всеукраїнського  громадського товариства «Бойківщина – ХХІ
століття» Петро Косачевич, заступник директора ДЮСШ «Юність»  Ганна Мамчук та ще багато
небайдужих активістів. Присутні разом помолилися за наших олімпійців, заспівали Гімн Украї-
ни, ну, й звичайно, у своїх виступах бажали їм перемог на прославу нашої Вітчизни.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

на борошно в жорнах та випіч-
ки бездріжджового хліба.  Для
цього придумали чудові назви
«Свято першого снопа», «Об-
молот снопів ціпами», «Помел
зерна на жорнах», «Хліб на ло-
паті – радість у хаті». За підсум-
ками конкурсу «Хліб – усьому
голова» серед громад Турків-
щини,  спонсор свята – ЦКС «Анісія» – нагородить переможців
цінним подарунком.

Серед розважальних заходів – концерт    кращих художніх колек-
тивів Турківщини, виступ талановитої молоді смт. Бориня та  Заслу-
женого  артиста України Зеновія Гучка. Зрозуміло, будуть  й бойкі-
вська ватра, танці під відкритим небом, майстер-класи майстрів та
майстринь нашого краю. Працюватиме й святковий  ярмарок. Як і
годиться, форма одягу – вишиванка.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Перша зупинка – в Шум’ячі. В місцевій
школі зібралися педколектив, технічні
працівники, зав’язалася розмова, на
якій виступаючі виділяли цілий ряд про-
блем з підготовкою школи до навчаль-
ного року, ремонтом дороги, забезпе-
ченням навчального закладу оргтехні-
кою. У школі, яка побудована у 1967
році, сьогодні відбуваються великі пе-
реміни. Практично на завершенні реа-
лізація мікропроекту із заміни вікон та
дверей. Окрім цього, в навчальному
закладі  поміняно електропроводку. З
тим, щоб і на перспективу продовжити
тут ремонтні роботи, Андрій Ярославо-
вич порекомендував і надалі брати
участь у подібних проектах, по можли-
вості навіть із залученням іноземних

ÙÎÁ ÇÍÀÉÒÈ ÍÎÂÈÉ
ØËßÕ, ÏÎÒÐ²ÁÍÎ Ç²ÉÒÈ

²Ç ÑÒÀÐÎ¯ ÄÎÐÎÃÈ
Уже  й не пригадую, хто сказав ці мудрі слова, але вони мимоволі спали на думку під час поїздки депута-

та Верховної Ради України Андрія Лопушанського зі своєю командою до виборців Лімнянського куща. Впро-
довж дня відбулося багато цікавих зустрічей, конструктивних дискусій. Спостерігаючи за атмосферою
зібрань, не важко було помітити подивування людей: мовляв, і виборів не намічається, то чого ж депу-
тат проводить зустрічі? Андрій Ярославович, наче читаючи ці думки, щораз наголошував «Я приїхав
подякувати вам за довіру, поспілкуватися й обговорити наболілі проблеми, а в міру можливостей, і допо-
могти у їх вирішенні». Треба сказати, проблем не бракує в усіх населених пунктах, де побував нардеп.

Окрім помічників, Андрія Ярославовича супроводжували голова Турківської РДА Олександр Лабецький,
начальник відділу освіти РДА Наталія Гошівська, а вже в тому чи іншому населеному пункті до розмови
активно долучалися  місцеві голови, депутати районної та сільських рад.

де батьки добре заробляють за кордоном,
але офіційно вважаються безробітними, і
їхні діти харчуються безкоштовно. А  є такі,
що живуть у селі, мають мізерні доходи,
проте не вважаються малозабезпечени-
ми. Невтішну інформацію Наталія Михай-
лівна повідомила пенсіонерам: уже в на-
ступному навчальному році вони  працю-
ватимуть не на повну ставку, а на полови-
ну, а години, які вивільняться, дадуть мо-
лодим вчителям. Сьогодні школа вимагає
нових підходів, нового мислення, молодих
креативних педагогів.

Цікавою була зустріч Андрія Ярославо-
вича й у Вовчому. Зібравшись на шкільно-
му подвір’ї, люди цікавилися подальшою
долею Турківської районної  лікарні, яку
просили зберегти у сьогоднішньому виг-
ляді, формуванням спроможних громад,
відкриттям переходу з Республікою
Польща та  скаржилися на неконтрольо-
вану вирубку лісів.

Відкриття митного переходу було однією
з головних тем на зустрічі в Лімні. Повто-
рюючи сказане у Вовчому, народний депу-
тат  запевнив, що докладе усіх зусиль, щоб
цю давнішню мрію людей втілити в життя,
хоча не обіцяє це зробити, як кажуть, уже
сьогодні. На його думку, у 2018 році це
цілком реальна перспектива. Інше питан-
ня: чи буде це в Боберці, чи в Лопушанці?
Однак, за будь-яких обставин жителі як
Лімнянського, так і Боберківського, куща
матимуть змогу відвідувати сусідню країну
швидко і зручно, як це є на Старосамбір-
щині чи в Мостиському районі. Якщо пе-
рехід буде відкрито в Боберці, то з Лімни
чи з Хащова прокладуть  дорогу до нього.

місцеву школу,  де оглянув кімнати «Клас патріотичного
виховання ім. Романа Мотичака» та «Клас духовності
ім. протоієрея Василя Поточняка», які буде відкрито й

.Маленький житель Лопушанки: «Я ще не вибо-
рець, але давайте, Андрію Ярославовичу, поспілкує-
мось»

.Фото на пам’ять із шум’яцькими
педагогами

. Ди р е к то р
Лімнянського НВК
розповідає Анд-
рію Лопушансько-
му про проблеми
навчального зак-
ладу

інвестицій. Пообіцяв допомогу й
щодо написання проектів. « Якщо
буде ініціатива, я завжди готовий
підставити плече допомоги», – на-
голосив він. Були  порушені й інші чи-
сто життєві проблеми. Людей турбує,
чому такі низькі ціни на молоко, м’я-
со, яким чином в районі можна ство-
рити додаткові робочі місця.  Нардеп розвіяв сумніви у
присутніх щодо розмов про можливе зняття Верховною
Радою України «гірських». Сказав, що зробить усе для
того, щоб цього не сталося.

Практично такі ж проблеми порушували  перед депу-
татом й на зустрічі у Прислопі. А ще –  завершенні будів-
ництва тут газопроводу, протяжність якого, за словами
сільського голови Онуфрія Ляховича, 15 км, а кошто-
рисна вартість – 1 млн. 400 тис. грн. 740 тис. грн. запла-
новано освоїти уже в цьому році. Андрій Ярославович
пообіцяв, якщо буде коригування бюджету в частині його
перевиконання, то він постарається допомогти, щоб
завершити будівництво. Щодо будівництва у селі Народ-
ного дому, то він попросив сільського голову підготувати
необхідні документи до державного фонду регіональ-
ного розвитку з тим, щоби закласти об’єкт у фінансуван-
ня на  наступний рік. На зустрічі порушували питання й
про відкриття в селі дошкільного навчального закладу,
харчування дітей та майбутньої долі працюючих пенсіо-
нерів-педагогів. На всі вичерпну відповідь дала Наталія
Гошівська. З приводу садочка, то, на її думку, наразі це
зробити неможливо через брак фінансування, а щодо
харчування дітей, то наразі кошти є лише на пільгові
категорії, хоча й тут є випадки, коли пільга випадає сім’ям,

.За спинами – уже Республіка Польща

А може бути і навпаки. Кошти на це Євросоюз виділяє.
Своє слово  мають сказати фахівці, де найвигідніший
варіант. Пообіцяв Андрій Ярославович допомогти й з
будівництвом дороги, протяжністю 2 км, щоб з’єднати с.
Лімна нашого району та с. Дністрик Старосамбірського
району. Депутат районної ради Степан Залуга сказав,
що в сусідніх селах, які розділяє не те що бездоріжжя, а
відсутність дороги, живе чимало родичів, які давно
мріють про , так би мовити, об’єднавчий шлях. Народ-
ний депутат запевнив, що уже найближчим часом він
залучить до цієї справи старосамбірчан, буде створено
робочу групу, яка вивчить усі обставини, пов’язані з май-
бутнім будівництвом дороги, а фахівці дадуть свої про-
ектні висновки. У Лімні Андрій Ярославович відвідав

.Незабутня поїздка на дизі

освячено на День Незалежності України. Також пообі-
цяв сприяння у ремонті фасаду школи та реконструкції
будинку колишнього дитячого садочка під лікарську
амбулаторію.  Місцевих керівників він попросив уже до
жовтня  якісно підготувати документи, щоб подати їх на
розгляд в ДЮРР для включення у фінансування на на-
ступний рік. Більше того, він пообіцяв сприяння у напи-

санні проектів.
Відвідав народний депутат села Хащів й Лопу-

шанка, де також відбулися цікаві зустрічі, огля-
нув церкву Покрови Пресвятої Богородиці, де
тривають відновлювальні роботи після пожежі.
Проїхавши майже 25 км гарно відремонтованою
дорогою, в Лопушанці довелося пересісти на най-
популярніший та незамінний тут транспорт – дигу,
щоб по бездоріжжю, полями, дістатися до лінії
кордону, звідки відкривалися чудові карпатські
краєвиди не лише з українського, а й з польсько-
го боку.

Підбиваючи підсумки поїздки, Андрій Яросла-
вович сказав, що він не   роздаватиме  пустопо-
рожні обіцянки й подачки, а хоче навчити керів-
ників місцевих органів влади вишукувати кошти, в

тому числі й грандові, міжнародні, на розвиток інфраст-
руктури. З цією метою  запросив усіх сільських голів
Лімнянського куща  взяти участь 20-21 серпня у міжна-
родному форумі, під назвою «Участь міжнародних
організацій у реалізації комплексної реформи місцево-
го самоврядування в Україні», який відбудеться в Хи-
рові. Це буде така собі площадка, яка дасть змогу нала-
годити дружні, партнерські стосунки з потенційними інве-
сторами, а в майбутньому  і  залучити інвестиції. При
цьому нагадав усім прислів’я, що краще купити вудочку і
навчити ловити рибу, аніж щодня приносити її.

Уже наступного тижня, у середу, Андрій Ярославович
має намір відвідати села Боберківського куща.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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– Так уже склалося, що протя-
гом багатьох років ворог хотів зни-
щити Україну, яка перебувала не
під одним чоботом окупанта, –
наголосив після молебню о. Ігор,
настоятель церков Святителя
Миколая і Успення Пресвятої Бо-
городиці, що в Середній і Горішній
Турці. – Ворог знову порушив нашу
цілісність і суверенітет.  І ми зібра-
лися сьогодні вшанувати пам’ять
тих, хто ціною власного життя пе-
решкодив планам окупантів, у
перших рядах став на захист рідної
землі,  і вимолити у Господа, аби
дав силу і мужність  нашим вої-
нам вистояти у цій нелегкій бо-
ротьбі. Бо хто прийшов з мечем
на нашу неньку-Україну, від меча
й загине.

Після цього багатолюдна коло-
на на чолі зі священнослужителя-
ми рушила  на вул. А. Шептицько-
го  – до будинку, де проживав Юрій
Місько, який загинув під Маріупо-
лем. Там було освячено меморі-
альну  дошку  Герою і поставлено
до неї квіти.

 – Дай Боже, щоби пам’ять про
таких відважних хлопців, як Юрій,
ніколи не вмирала у наших сер-
цях, щоби  батьки завжди стави-
ли своїм дітям їх у приклад. Вели-
кий уклін і шана  матері і батьку
загиблого Юрія, – мовив о. Михаїл,
настоятель церкви Покрови Пре-
святої Богородиці м. Турка,  низь-
ко кланяючись рідним за сина.
Після виступу голови Турківської
РДА Олександра Лабецького,
який запевнив, що справу  без-
страшних  Героїв буде продовже-
но і висловив переконання, що
своїм подвигом вони заслужили у
Господа Царства Небесного, на-
родний депутат України Андрій
Лопушанський  вручив родичам
загиблого Юрія Міська сертифікат
на відпочинок у санаторій.

Затим усі рушили до  Турківсь-
кої школи-інтернату, де також
відбулася хвилююча подія –  це-
ремонія освячення меморіальної
дошки безстрашному «Барні»,
колишньому учневі школи – Олек-
сандру Ільницькому. Зворушливи-
ми були слова виступаючих.

- Кожного разу, коли ми вста-
новлюємо й освячуємо меморі-
альну дошку Герою, маємо  пам’-
ятати про великий обов’язок па-
м’яті і пошанування цієї людини.
Пройшовши  повз неї, бодай ска-
жімо одне –  «Господи, помилуй»
–  за того Божого раба. Цей пам-
’ятний знак не їм, а нам, живим,

щоби пам’ятали за  наших Героїв,
молилися  за них і передавали
цю молитву наступним поколін-
ням, –  наголосив о. Мар’ян   на
освяченні.

  – Сьогодні, у день святкуван-
ня 585-ї річниці з дня першої
письмової згадки про місто, ми
вирішили вшанувати тих, хто про-
славив наше місто своїм героїз-
мом. Хто дав нам можливість про-
водити сьогоднішнє  свято та й ,
зрештою, жити.  Найкращі, які

могли  б для себе обрати  інший
шлях, пішли свідомо на те, щоби
власним життям довести  своє
служіння  Україні. Для тих, хто зне-
вірився й  сьогодні  каже, що Май-
дан був непотрібний, нагадаю:
якби не Майдан, якби  не добро-
вольці, якби не такі як Олександр
Ільницький, Юрій  Місько, Роман
Сеник та  подібні їм, не було би
уже нашої України, – підкреслив,
виступаючи на  освяченні мемор-
іальної  таблиці «Барні»,  міський
голова Геннадій Когут. – Її би тихо
здали  загарбнику. І не можна
міряти ковбасою  та цінами неза-
лежність України. Так. Ми ще  не
маємо того, що би  хотіли мати.
Тому, що  триває війна.  Але ми
маємо бути свідомі того і розумі-
ти, що кров  наших Героїв не була
пролита намарно. І зробити все,
щоби доказати це.   Я впевнений,
що ті, хто  своє життя поклав за
кожного з нас, дивляться на нас з
небес. І тою великою потужною
небесною діаспорою вони нам
обов’язково допоможуть. Але ми
повинні доробити  те, що розпо-
чали вони.

Рідним Олександра  від народ-
ного депутата  Андрія Лопушансь-
когго також було вручено сертиф-
ікат на відпочинок в  санаторії
«Женева»,  від громадськості –
покладено  корзину з квітами до
меморіальної дошки.

При освяченні меморіальної
дошки Герою України Роману Се-
нику на приміщенні   ратуші, для
якого Турка стала другим домом,
слово до присутніх мав настоя-
тель  храму Різдва  Христового  м.
Турка о.  Микола. Він закликав свя-
то берегти пам’ять про Романа та
інших Героїв України й боротися
за мир у нашій державі, щоби  лю-
дям  не доводилося чути слово
«війна» чи промовляти слово
«втрата».  Він  висловив вдячність
батькам за синів, які нині  стоять
на передовій в зоні АТО. До при-
сутніх звернувся брат  Романа
Сеника Богдан, який  щиро подя-
кував усім  жителям міста за ту
пам’ять про Романа, яку бере-
жуть у своїх серцях. Емоційним і
патріотичним  був виступ  Івана
Круца, сотника нашої  29-ої бойк-
івської майданівської сотні. Він
добре знав Романа і перебував з
ним на Майдані.

Після освячення меморіальних

дошок Героям, присутні   рушили
до майдану Шевченка, де відбу-
лося урочисте відкриття  свята –
Дня міста Турка.

 На сцену  ведучі запросили
міського голову Геннадія Когута,
голову Турківської РДА Олександ-
ра Лабецького,  учасника АТО і
Революції Гідності,  голову район-
ного осередку політичної партії
УНА-УНСО у Турківському районі
Івана Круца,  голову Всеукраїнсь-
кого громадського  товариства
«Бойківщина ХХІ століття» , Зас-
луженого працівника культури
Петра Косачевича, депутата Вер-
ховної Ради України Андрія Лопу-
шанського. І перше, аніж розпо-
чати урочисте святкування, усі при-
сутні на  майдані дружно викона-
ли Гімн України.  Затим хвилиною
мовчання вшанували пам’ять за-
гиблих. Усіх запросили до спільної
молитви, яка прозвучала зі сце-
ни з уст всечесних отців.  До учас-
ників святкування    зі сцени звер-
нувся кожен із запрошених гос-
тей.

– Сьогодні в День міста ми ос-
вятили меморіальні дошки Геро-

ям. «Меморіал» у перекладі ук-
раїнською мовою означає «пам’-
ять», – наголосив відкриваючи
урочисту частину о. декан Тарас
Більо, настоятель  церкви Св.
апостолів Петра і Павла м. Турка.
– Хочу побажати усім, щоби ми
пам’ятали не тільки за тих, які
загинули, а й за тих, що живуть в
цьому місті. Ісус Христос, прихо-
дячи в міста і села, ніс   у них  мир
і любов. Але не кожне місто чи
село приймало цей мир. Деякі
бунтувались. Звертаюсь до меш-
канців нашого міста, щоби й ми
захотіли спокою, який несе нам
Христос. Спокою у сьогоднішньо-
му святкуванні. Щоби після тако-
го чудово організованого владою
свята, комунальники  змогли,
прийшовши завтра на роботу, по-
бачити на вулицях порядок, а не
хаос. Залишімо  після себе  спокій
та  мир в наших душах і домівках.

Й справді, наче прислухаючись
до слів  духовного наставника, свя-
то пройшло спокійно і мирно.  Діти
каталися на каруселях, біля
міської ратуші  малювали на ас-
фальті, усі бажаючі співали в ка-
раоке «По-нашому» (організатор
Микола Курус), Трохи далі від сце-
ни  активісти ГО  «Майдан Турків-
щини» збирали кошти  для учас-
ників АТО. Усі мали можливість
підійти туди, скуштувати  смачно-
го засмаженого сала  й зробити
свій благодійний внесок на допо-
могу нашим воїнам. До речі, в ході
цієї акції   було зібрано  5268  гри-
вень. У культурно-мистецькому
центрі «Україна»   проходила
зустріч учасників  Революції
Гідності та  воїнів АТО, яку  орган-
ізувала Турківська РДА. На вули-
цях міста йшла жвава торгівля су-
венірами,  ароматними цілющи-
ми чаями з карпатських трав, про-
дукцією власного виробництва –
сиром, домашнім хлібом, медом,
ковбасою…. А  талановитий май-
стер-різьбяр Віктор Саварин з
Турки демонстрував свої  оригі-
нальні образи,  інші  вироби,
різьблені з дерева.

Найбільше глядачів зібрала го-
ловна сцена свята, на якій того
недільного серпневого дня вис-
тупило  багато  юних і дорослих
самодіяльних артистів. Присутні
вкотре пересвідчилися, який ба-
гатий на таланти наш район і
наше місто. Бурхливих оплесків
заслужили наймолодші учасники
свята – вихованці дитячих дошк-
ільних закладів №1 та №2 м. Тур-
ка; дитячий фольклорний колек-
тив «Юні бойківчани» Турківської
дитячої музичної школи (керівник
Любов Гошовська); троїсті музи-
ки с. Явора; львівський етногурт
«Мореллі»; учасники художньої
самодіяльності смт. Бориня і юна
солістка із цього селища Оля Ко-
марницька;  усі групи танцюваль-
ного колективу «Едельвейс» (ке-
рівник Оксана Кондзьолка); Іван
Шушка з Сянок,  Христина Косо-
лович, Марина Когут та Аліна Бог-
дан з Турки; фіналіст 7-го сезону
телешоу «Україна має талант»
Ігор Шепель; солістка Мар’яна
Целень з Трускавця; вокально-
інструментальний ансамбль «Го-
ряни» з м. Турка.  Фінішним акор-
дом  відзначення Дня  Турки, особ-
ливо для молоді, став  яскравий
виступ фанк-рок-групи «КораЛЛі»
з м. Івано-Франківськ.

 Ще далеко за північ  до  найві-
ддаленіших околиць Турки  доли-
нали голосисті  святкові  пере-
співи… День міста   відбувся.
Яким було свято, судити  тим, хто
був  на ньому  присутній. Одне лиш
бажання – аби ми дочекалися
того часу, коли подібні заходи
проходитимуть під мирним і  не
затьмареним війною небом. Але
й за те, що є,  за те, що  живемо і
всією родиною можемо слухати
українську пісню, відпочивати і
святкувати – низький уклін і сла-
ва  тим, хто береже цей спокій –
нашим Героям!

Ольга ТАРАСЕНКО.
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Турка відзначила  585-і роковини з дня першої

письмової  згадки про неї
Любімо наше рідне місто,

Просімо в Бога щастя і добра.
Бо наше місто лиш одне на світі

І  іншого такого в нас  нема.

Після похмурого суботнього дня гостей (серед яких було
багато наших  земляків з-за кордону),  майданівців і учасників
АТО, представників влади і громадських організацій,   жителів
міста і району – дорослих й малих, одягнених у вишиванки,   зу-
стрічало  ясне сонечко, наче запрошуючи усіх  своїми тепли-
ми,  лагідними  променями  в центр Турки, на площу Ринок,
звідки мало розпочати свій старт свято нашого міста. На
жаль, урочистості  захтьмарювали події, що відбуваються
сьогодні на Сході України. Тому організатори, врахувавши дум-
ку  громади та активістів, поєднали  його зі Святом Героїв.
Розпочалося свято – День міста –  подячним молебнем за Тур-
ку і Україну, який відслужили  біля Статуї  Матері Божої  на-
стоятелі місцевих храмів – отці Тарас,  Мар’ян,  Михаїл,  Ігор,
Микола, а також о. Юрій, уродженець с. Долина  Івано-Франкі-
вської області.  Після цього душпастирі освятили меморіальні
таблиці полеглим Героям Майдану та АТО – Роману Сенику,
Юрію Міську та Олександру Ільницькому. Було надзвичайно
приємно для всіх, коли   священики,  по черзі,  після  освячення
кожної таблиці, виголошували  своє слово до присутніх.

Коханого чоловіка, дорогого
зятя, люблячого батька, найкра-
щого дідуся, жителя с. Верхнє
Висоцьке –
Романа Олек-
сійовича Куза-
на – щиро віта-
ють з юві-
леєм дружина
Любов, теща
Юлія Василівна,
сини Степан та Бог-
дан, дочки Оксана, Світлана,
Іванна, невістки Леся і Надія,
зяті Володимир, Іван та Віталій,
онуки Віталіна, Ангеліна, Юрій,
Василь, Іванна, Михайло, Марія,
Іванна, Володимир, Василь і
бажають ювілярові міцного здо-
ров’я, благополуччя, миру, усіх
земних гараздів, довголіття.

Ваш ювілей – щаслива
дата.

І сумніватись тут не слід.
Нехай сьогодні наші при-

вітання
У серці Вашому залишать

добрий слід.
Всю доброту, яка існує в

світі,
Всю радість, що живе серед

людей,
Найкращі всі, що до вподо-

би, квіти,
Даруємо у цей святковий

день.
Нехай Господь завжди у

поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаємо здоров’я, щастя й

сили,
Радості земної і тепла.

Адміністрація і профспілкова
організація Турківської КЦРЛ
щ и р о с е р д еч н о
вітають з ювілей-
ним днем народ-
ження механіка
Турківської КЦРЛ –
Олександра Зенов-
ійовича Яворського
– і бажають шановному
ювіляру міцного здоров’я, світлої
радості в житті, благополуччя,
миру, довгих і щасливих років
життя в Божій опіці.

Нехай життя свій шлях
торує

Між гір й долин – у дивосвіт.
Нехай Вам доля подарує
Ще безліч світлих гарних

літ.

Колектив Турківського
відділення Самбірської ОДПІ
щиросердечно вітає з ювілеєм
щиру і добропорядну людину –
Ларису Степанівну
Резванюк – і
бажає шановній
ювілярці безмеж-
ного людського
щастя, світлої ра-
дості в житті, пова-
ги від людей, оптимі-
зму, достатку, здіснен-
ня усього задуманого, міцного
здоров’я і Божого благословен-
ня на многії і благії літа.

Щиро вітаємо зі святом,
Здоров’я зичимо багато.
Хай щастя в серце завітає,
Добром Господь благослов-

ляє.
Хай Матінка Божа з високо-

го неба
Дарує усе, чого тільки тре-

ба:
Здоров’я міцного і щастя

без ліку,
Щасливого, доброго довго-

го віку.
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Минулої п’ятниці відбула-
ся чергова сесія Турківської
міської ради. В  основному де-
путати розглядали заяви грома-
дян про   надання дозволу на
виготовлення проекту землеус-
трою щодо  відведення земель-
ної ділянки та його затверджен-
ня. І серед  них були заяви й про
виділення   земельних ділянок
під гаражі  від  учасників АТО.
Наразі вони відхилені. Як тільки-
но буде розроблений  квартал
забудови гаражів для учасників
АТО по вул. І. Франка (орієнтовно

На цей раз акцію проводили
в рамках святкування Дня міста
Турка. Тому й не випадково вис-
тупаючі наголошували, що мирні
жителі Турківщини мають мож-
ливість проводити святкові захо-

ди і відпочивати завдяки Геро-
ям АТО, які, захищаючи суверен-
ітет і територіальну цілісність
України, зуміли зупинити рос-
ійського агресора. В цей же день
в нашому місті  відкрито та по-
свячено меморіальні таблиці:
Герою України, загиблому на
Майдані Роману Сенику, загиб-
лим в АТО Олександру Ільниць-
кому та Юрію Міську.

Акція «Турківщина вітає Ге-
роїв» розпочалась із хвилини
мовчання за загиблими Героя-
ми Небесної Сотні та воїнами
АТО. У присутніх щеміло серце
від мелодії тужливої народної
пісні «Плине кача по Тисині…».
Учасників зібрання привітав ак-
тивний учасник Майдану, голова
райдержадміністрації Олек-
сандр Лабецький, який зазна-
чив: «Мета заходу вшанувати 
наших сучасних Героїв: Героїв
Майдану та воїнів АТО – сміли-
вих та мужніх людей, якими гор-
диться наш бойківський край.
Цей захід нам необхідний в кон-
тексті підтримки демобілізова-
них учасників АТО, воїнів, які от-
римали поранення, сімей загиб-
лих Героїв. Ці хлопці та їхні сім’ї
повинні відчувати від місцевої
влади постійну увагу й підтрим-
ку, бачити реальні кроки для ви-
рішення соціальних проблем».
Не оминув цей захід і народний
депутат України Андрій Лопу-

«ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍÀ Â²ÒÀª ÃÅÐÎ¯Â»
Акція під такою назвою пройшла в рамках

святкування Дня м. Турка
У культурному центрі «Україна» м.Турка у неділю, 7 серпня,

з ініціативи голови Турківської районної державної  адмініст-
рації Олександра Лабецького, відбулася акція «Турківщина
вітає Героїв», на яку прибули учасники АТО, учасники Майдану
та волонтери з Турківщини та багатьох районів області. Цей
національно-патріотичний захід проходив на Турківщині вдру-
ге. Минулого року на акцію завітали активісти Української
спілки Майдану «Нескорені», представники самооборони
Львівського Євромайдану, учасники АТО, бійці 80-ї аеромобіль-
ної бригади.

шанський. Він відмітив: «Я зав-
жди ціную подвиги учасників
Майдану і Героїв АТО, які внесли
великий вклад у розвиток та збе-
реження України. Наше завдан-
ня – зберегти українську дер-

жавність і поступово наповнюва-
ти її національним змістом, пе-
ребудувати на Українську Само-
стійну Соборну державу. Украї-
нську – де на першому місці сто-
ятимуть українські інтереси. Са-
мостійну – як від контролю з боку
Москви, так і від залежності За-
ходу. Соборну – яка дбатиме про
духовну єдність всіх українців з
усіх закутків світу і захищатиме
інтереси кожного з них, де і ким
би вони не порушувалися. Лише
тоді здійсняться ідеї, за які
віддали і віддають життя наші
Герої». В знак подяки, він від
імені Благодійного фонду Андрія
Лопушанського вручив активним
учасникам Майдану та АТО Олек-
сандру Лабецькому, Мирону Па-
стернаку, Івану Круцу, Миколі Ко-
новаленку, Олегу Кулаєву, Дмит-
ру Хмельницькому, Євгену Стер-
ляннікову, Степану Бабуничу,
Василю Поточному, Ярославу
Паращичу, Михайлу Клюці та ро-
дичам загиблих – Стефанії
Місько, Любові Ліщук, Оксані Ко-
вальчук – путівки на оздоровлен-
ня у  Трускавець і Хирів, де ство-
рені усі необхідні умови для пси-
хологічної реабілітації і повноці-
нного фізичного відпочинку.

Із змістовними пропозиціями
щодо зміцнення української
державності та соціального за-
хисту учасників Майдану і АТО
виступили Мирон Пастернак,

Іван Круц, Микола Коноваленко,
Тарас Баган, Валерій Висо-
чанський, Петро Косачевич, Іван
Бойко. Зокрема Микола Конова-
ленко, від імені друзів – учас-
ників АТО, висловив подяку Ва-
лерію Сушкевичу за можливість
на високому рівні проводити ре-
абілітацію інвалідів АТО в Захід-
ному реабілітаційно-спортивно-
му центрі в селі Яворів.

Присутній на акції засновник
веб-сайту «Перлина Карпат»
Василь Ланчак продемонстру-
вав чотирихвилинний фільм про
земляків, загиблих в АТО, та
пісню земляка Мирослава Во-

ньо «Турка – столи-
ця мого серця».

Гість із Буського
району Юрій Манус
відмітив, що він не
чув, щоб ще десь в
якомусь районі на
Львівщині прово-
дили таку змістов-
ну роботу з учасни-
ками Майдану і АТО
та вони мали  мож-
ливість вільно
спілкуватися з го-
ловою райдержад-
міністрації і їх пи-
тання вирішували.

Привітала учас-
ників зібрання і го-
стя із Бельгії Ната-
ля Зубрицька (Ос-

таш), яка повідомила що украї-
нська діаспора Бельгії надає по-
стійну волонтерську допомогу
учасникам АТО. До речі, в свій час
в помешканні батька її чоловіка
– Івана Андрійовича Зубрицько-
го, який народився в с.Комарни-
ки, а в 1942 році був вивезений
на каторжні роботи в Німеччи-
ну, згодом після війни переїхав у
Бельгію, гостював провідник ук-
раїнських націоналістів Степан
Бандера. В знак подяки голова
райдержадміністрації Олек-
сандр Лабецький вручив їй дер-
жаний прапор України із підпи-
сами учасників Майдану і АТО.

У прийнятій резолюції учасни-
ки акції «Турківщина вітає Ге-
роїв» вирішили і надалі бороти-
ся за територіальну цілісність і
незалежність України, проводи-
ти виховну військово-патріотич-
ну роботу серед молоді, сприя-
ти соціальному захисту учас-
ників АТО і Майдану, зокрема
щодо врегулювання питання по-
становки на облік в центрі зай-
нятості, домагатися при прове-
денні територіальної реформи
збереження гірського Турківсь-
кого району.

Богдан МОСКАЛЬ,
начальник оргвідділу – зас-

тупник керівника апарату Турк-
івської РДА.

Дорогу дружину, маму, невістку, братову, хресну маму, жительку с.
В.Висоцьке – Надію Петрівну Кохан, яка святкувала 10 серпня юв-
ілейний день народження, щиросердечно вітають чоловік Іван, доч-
ки Марина і Ангеліна, син Мар’ян, свекруха Марія, свекор Микола,
швагри – Степан із сім’єю і Микола з сім’єю, зовиця Наталія з сім’єю
і маленька похресниця Андріанка. Люблячій ювілярці вони бажа-
ють міцного здоров’я, світлої радості в житті, благополуччя, любові,
миру, добра, Божої ласки на многії літа.

Нехай сяють очі ніжністю,
А серце розквітне радістю.
Хай доля красива, як соняшник,
Дарує свою щастя райдугу.
Хай сонечко світить із ясного неба,
Бажаєм всього, чого тільки треба,
Хай Господь дарує довгого віку,
Добре здоров’я і щастя без ліку.
Хай обминають дім всі тривоги,
Цвітом і рястом проляжуть дороги.
Щоб завжди в душі панувало добро,
Щоб серце Твоє зігрівало тепло.

Педагогічний колектив Мельничненської ЗОШ І-ІІ ст. щиросердеч-
но вітає з ювілеєм вчителя історії, ветерана педагогічної ниви, ко-
лишнього директора – Миколу Ігнатовича Комарницького – і бажає
шановному ювіляру доброго здоров’я, родинного тепла, миру, дос-
татку, поваги від людей, Божого благословення на
многії літа.

Ювілей життєвий – то не просто свято,
То життя зернини, зібрані в засік.
Де були турботи, радості й печалі,
Де були і смуток, і повага всіх.
Тож нехай незгоди всі Вас обминають,
Лиш тепло і радість сходять на поріг.
Хай здоров’я й щастя Господь посилає
І душі не гасне світлий оберіг.

«ÊÂ²ÒÊÎÂÈÉ
ÂÅÐÍ²ÑÀÆ-2016»

Відповідно до плану роботи Львівського обласного дитячо-
го еколого-натуралістичного центру, плану роботи відділу
освіти Турківської РДА, наказу відділу освіти Турківської РДА
від 9.08.2016р., №291, та з метою виховання почуття патріо-
тизму, любові до рідного краю, неньки-України, глибокого ро-
зуміння природи, поглиблення знань учнів з флористики  та
аранжування, на базі Турківського НВК 23 серпня   буде органі-
зовано виставку-огляд «Квітковий вернісаж-2016», присвяче-
ну 25-ій річниці Незалежності України.

Прохання до  дирекцій шкіл посприяти учням в участі у  даному
конкурсі за такими номінаціями:  флористика (мініатюри з сухо-
листів та іншого природного матеріалу: панно, картини із гербарно-
го матеріалу і матеріалу, засушеного об’ємним способом, міні-сади
із  суколентів (багаторічних рослин з товстими соковитими листка-
ми або стеблами);  аранжування (букети та композиції із зрізаних і
сухих квітів).

Під час оформлення виставки слід дотримуватись таких ви-
мог:

1. Школа представляє не більше ніж два експонати.
2. До кожного експоната додається етикетка, розміром 13х9 см,

на якій зазначити назву експоната, прізвище, ім’я експонента (по-
вністю), клас, школу, прізвище, ім’я та  по батькові (повністю) керів-
ника гуртка, вчителя.

Любов САКАЛЬ,
методист РМК.

ÐÎÇÃËßÄÀËÈ
ÏÎÒÎ×Í² ÏÈÒÀÍÍß

40 гаражів) або ж  будуть  визна-
чені якісь інші вільні  земельні
ділянки в межах міста, заявни-
ки, згідно списку,  одержать ці
місця під будівництво.

У порядок   денний  сесії  було
включено  й деякі питання комісії
з питань економіки й бюджету.
Сесія  розглянула питання уточ-
нення бюджету загального фон-
ду на 2016 рік й виділила 50 тис.

грн. на виплату в серпні заробіт-
ної плати працівникам  дитячих
садочків міста.

Також сесія прийняла до відо-
ма звіт постійної комісії з питань
депутатської діяльності, етики,
законності та гуманітарних пи-
тань, з яким виступив перед де-
путатами  її голова Олександр
Гвоздінський.

Ольга ТАРАСЕНКО.

ÍÅÇÐÓ×ÍÎÑÒ² ÄËß ÏÀÑÀÆÈÐ²Â
створила міська влада Львова
Велике обурення жителів Турківського, Старосамбірського, Сам-

бірського, Мостиського районів викликало рішення чиновників м. Львів
перенести автостанцію з площі біля залізничного вокзалу на кінець
вул. Городоцька. Зараз, приїхавши до Львова, мами з дітьми, пенс-
іонери, щоб дістатися до привокзальної чи до центра міста, змушені
тіснитися ще й у міських маршрутках, які зазвичай є переповненими.

Природно, що для пасажирів з цих напрямків добре було б, якби
львівська влада переглянула своє рішення й автобуси курсували б
як і багато десятків років – до залізничного вокзалу. В надії на це
влада та громадські активісти Мостиського і Самбірського районів
вирішили звернутися з листом до Президента України. Добре було
б, якби й наші турківські урядовці зробили  те ж саме. Як кажуть,
гуртом і батька легше  бити.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Продам вугілля різне: антрацит, волинське, польське.
Ціна – договірна. Тел.: 0999330749, Оксана.
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Найбільшої кривди за майже
тисячолітню історію поляки зав-
давали українцям. Почалося з
того, що поляки розпочали загар-
бання українських земель у 1340
році, коли помер галицько-во-
линський князь Юрій II. З того
часу вони розпочали гнобити і
планомірно винищувати ук-
раїнців. Запроваджують панщи-
ну, ведуть наступ на релігію, мову,
культуру, а відтак і на освіту.

Польський історик Владислав
Лозінський про важке життя ук-
раїнців під польською владою
писав: «Що за світ, що за світ! Тем-
ний, дикий, убивчий! Світ без уря-
ду, без ладу, без справедливості і
без милосердя. Кров в ньому де-
шевша від вина, людина дешев-
ша від коня. Світ, в якому легко
вбити, важко не бути вбитому» (L
ozinski W. Prawem  i Lewem,
obyczaje na Czerwonej Rusi za
panowania Zygmunta III Lwow,
1903, с. 60). Так було не тільки
при Зигмунді, але і в усі часи па-
нування польських магнатів на
українських землях. Польсько-
шляхетська верхівка використо-
вувала різні методи і форми ви-
зиску гноблення і нищення ук-
раїнців. Зокрема з цією метою
польські вчені, пани-дідичі,
ксьондзи тричі ухвалювали (у
1717, 1786, 1908 роках) «Proiekt
na zniszczenie Rusi
Zjednoczonej». Як кажуть, комен-
тарі тут зайві, адже назва «Про-
екту...» говорить сама за себе,
яка є його мета. Там ксьондз
Владислав Хотковський, профе-
сор Краківського університету,
цинічно заявив: «Русини (ук-
раїнці. - Автор), се нарід дурнів,
лінюхів, злої слави. З такими чес-
на боротьба неможлива, їх тре-
ба нищити всяким способом».

Після Першої світової війни
західні держави погодилися з
тим, щоб Східною Галичиною і
Волинню тимчасово володіла
Польща. Польський уряд про-
довжив гноблення українців,
підпорядкував собі політичне,
культурне та економічне життя
краю, де проживало понад 5 млн.
українців (3 млн. в Галичині і 2
млн. на Волині, Поліссі і Холм-
щині). Для прискорення колоні-
зації у 1920 р. було організовано
переселення поляків - так зва-
них «осадників» на Волинь. В
першу чергу ветеранів армії з
Центральної Польщі. Уряд
Польщі давав їм великі наділи
найкращих земель і щедру
фінансову допомогу. Через різно-
манітні утиски, гноблення і при-
ниження (поляки українців нази-
вали не інакше як «кабані», зри-
вали з них вишиванки, заставля-
ли говорити тільки польською
мовою, часто накидались з кри-
ком на тих, хто не послухав їхньої
вимоги: «На польскєй зємі сідзіш.

Польські хліб єдиш, а по польску
не мувіш»). Видавалося, ніби на-
справді не поляки прийшли на
українські землі, а українці на
польські. Українці почали проте-
сти у формі підпалів польських
маєтків. Через те польський уряд
вдався до жорстоких і масових
дій супроти українців. Влітку 1930
р. на українські села налетіли
великі загони поліції та кавалерії,
розпочавши кампанію пацифі-
кації («умиротворення»). Вони
руйнували читальні, грабували
селян, конфісковували майно і
продукти, піддавали жителів
жорстоким побоям, були непоо-
динокі смертельні випадки. Роз-
почалися масові арешти, в ос-
новному молоді, студентів і учнів.
Було арештовано тоді понад 3
тисячі українців.

У 1939 р. польські шовіністи-
військовики розстріляли на Кар-
патських перевалах понад 600
хлопців, які боролись за побудо-
ву Української Держави на Закар-
патті і втікали звідти, коли з бла-
гословення Гітлера мадярські
війська потопили в крові Кар-
патську Січ. Ще й нахвалялися
поляки: «Поляк і мадяр два бра-
танки, як до шаблі, так до склян-
ки». А коли Польщу розділили
між собою Гітлер і Сталін, вели-
ку кількість польських офіцерів
москалі взяли в полон, вивезли
вглиб СРСР і розстріляли, а ря-
дові вояки розбіглись, хто куди міг.
Українські хлопці, які служили в
польському війську, повернули-
ся до своїх родин. В урочищі Під
Петриковим біля міста Турки
польсько-шовіністичні недобит-
ки влаштували засідку і заморду-
вали понад 40 чоловік в садис-
тський спосіб. Були в них по-
відрізувані вуха, носи, виколоті
очі, з рук стягнута шкіра у вигляді
рукавичок, на спинах і грудях по-
вирізувані Тризуби, а тіла пов’я-
зані були колючим дротом. Між
ними були тіла замордованих
дітей і жінок, яких поляки знищи-
ли тільки тому, що вони були ук-
раїнцями.

З початком Другої світової війни
польські шовіністи разом з
німецькими окупантами продов-
жили активну боротьбу проти ук-
раїнців, перебуваючи у великій
кількості в німецькій поліції. За
свідченням Ганса Франка на
Нюрнберзькому суді, у поліції
було 25 тисяч поляків, а українців
у п’ять разів менше – 5 тисяч. До
польської поліції долучались і ті
поляки, які пішли до радянських
партизанів, також і шовіністично
настроєні польські селяни, що
були ворогами українців і без
жалю, по-звірячому вбивали їх
цілими селами. В селі Павлоко-
ма було спалено і вбито 365 лю-
дей, в тому числі жінок і дітей. В
селі Сагринь вбито понад 850

осіб, а село спалено. Було спа-
лено в Грубешівському повіті 52
села і вбито майже чотири тисячі
цивільного населення українсь-
кої національності. В інших по-
вітах теж було спалено десятки
сіл, а їхніх жителів помордовано.
Були знищені Завадка Морохівсь-
ка, Терка, Бахів, Ліски, Піскоро-
вичі, Березка, Берсть, Гораєць,
Ласків, Малковичі, Шиховичі. Всіх
їх не перелічити, бо їхнє число,
разом взятих на Волині та Закер-
зонні, понад сотню. У відповідь
на злочинні і нелюдські дії по-
ляків ОУН і УПА вели відплатні
акції, ставши на захист українців.
Підкреслюємо, що тільки  на за-
хист українців.

У своїй Програмі ОУН заяви-
ла: «ОУН бореться за те, щоб
кожна нація жила вільним жит-
тям у своїй вільній Самостійній
державі». За мирне співіснуван-
ня і добросусідські відносини в
архівах зберігається багато
свідчень, звернень до поляків,
росіян, чехів, азербайджанців та
інших народів і заклики вести
боротьбу проти окупантів. В одній
листівці українські націоналісти
пишуть: «Ми за свободу всього
народу, польська нація нам не
ворог, але польський уряд. Рос-
ійський народ нам не ворог, але
Москва – наш  кровний ворог, ми
з ворогами будемо боротися».
(ЦДАВОВУ: ф. 1, оп. 22, спр. 41,
арк. 54). Польські шовіністичні
елементи прислужувались не
тільки німцям, а й московським
партизанам. В одному документі
сказано: «Рівночасно польські
колонії на Волині стали головним
осідком і прибіжищем для боль-
шевицьких парашутистів і агентів,
так що в такій обстановці украї-
нський народ, який виповів не-
щадну боротьбу Сталіну й Гітле-
ру, мусів боронитися і перед
їхніми прислужниками та агента-
ми». (ЦДАВОВУ: ф. 3833, оп. З,
спр. 2, арк. 163 зв.).

Затягнені у більшовицьку
партизанку поляки засуджували
тих, що служили у німецькій
поліції. Командування об’єдна-
ного польсько-більшовицького
партизанського загону заявляло:
«В українського і польського на-
родів один кат: кривавий Гітлер.
Хай же ніхто з вас не заплямує
чести поляка братовбивчою бо-
ротьбою в ім’я інтересів нашого
споконвічного ворога! Зброю, яку
ви дістали від німця, скеруйте в
груди німця!» (ЦДАГОУ: ф. 62, оп.
1, спр. 212, арк. 91). Тих поляків
«червоної» партизанки, що не
влаштовували, большевицьке
командування «прибирало». А
робили це ніби їх вбили націона-
лісти з метою розпалити ще
більше польсько-українські супе-
речності.

В одному з документів зазна-
чається, що «Німець і москаль
роздмухали антипольську пропа-
ганду. Вони множать, збільшують
у стократ, перебільшують до ко-
лосальних розмірів невеликі не-
порозуміння і польсько-ук-
раїнські суперечки. Нацькувати,
роздразнити, спрямувати одно-
го проти іншого, створити духов-
ний кордон між поляками і ук-

раїнцями. Створити на довгі роки
привід боротьби. Запрягти й ви-
користати найманих злочинців і
злочини. В поляках і українцях
вони зміцнюють почуття образи,
розпалюють у їхніх душах нена-
висть, жагу помсти і відпору. Тим
самим вони завдають удару по
історичній польській ідеї - ідеї
дружнього, братнього співжиття
з сусідніми народами». (ЦДАГОУ:
ф. 1, оп. 22, спр. 75, арк. 109). Ці
слова сімдесятилітньої давності
проливають світло на те, хто і з
якою метою напоумив польських
парламентарів визнати Во-
линські події 1943 р. геноцидом.
Вдумаймося у ці слова і не підда-
ваймось на провокації. Бережі-
мо мир і дружбу з поляками. Це
буде на користь і полякам, і нам,
українцям. У цьому ж документі
знову-таки наче  про  сьо-
годнішній  день  сказано:   «Во-
роги,  розпалюючи  жагу  крови,
вбивств, насильства, підпалів і
грабунків, хочуть подавити в ук-
раїнському народі почуття лю-
бові, братерства, свободи, людсь-
кої гідності, хочуть завдати оглуш-
ливого удару українському наро-
дові, викреслити його з середо-
вища народів, що мають право
на повний, вільний розвиток і
власне незалежне державне
існування» (ЦЦАГОУ: ф. 1, оп. 22,
спр. 75, арк. 110).

Справді, колесо історії крутить-
ся і через певний час приходить
на те місце, з якого почало свій
рух. Стосовно рішення Польсько-
го Сейму ми маємо його сприй-
мати негативно, але не обурюва-
тись і не псувати добросусідські
відносини з поляками, які підуть
на користь нашого спільного во-
рога - Москви. Ми мусимо пере-
конати в цьому керівництво
Польщі і польське суспільство.
Всі обвинувачення, що українські
націоналісти вели антипольську
політику, є московською роботою
для своєї мети. Всі політично
свідомі поляки і українці повинні
протистояти такій практиці мос-
ковської пропаганди та інфор-
маційній війні. Слід згадати, що
як тільки не домагались учасни-
ки судових засідань від СРСР на
Нюрнберзькому суді визнати
ОУН і УПА воєнними злочинця-
ми, однак суд не знайшов у їх діях
злочину. Значить, і надуманого ге-
ноциду не було. Крапка.

У той час, коли українські пат-
ріоти-націоналісти ведуть бо-
ротьбу з московськими окупан-
тами на Донбасі і гинуть під пра-
пором ОУН, рішення Сейму на
руку Москві. Щоб виправдати пе-
ред світом свою окупацію Криму
і Донбасу, вона готова заявити, що
веде боротьбу з нащадками тих,
які творили геноцид у Другій
світовій війні. Дивує те, що в
Європі є лженаціоналісти, які
вірять в побрехеньки Москви і
політично підтримують її агресію
проти України. Тут, звичайно, не
обходиться, як кажуть, без
«руки» самої Москви, яка вміє
впливати на Захід через ЗМІ, по-
ширюючи брехливу інформацію
у світі про воєнний стан у Донбасі.
Використовує не тільки інформа-
ційний простір, але й ФСБ і гроші,
як було вбито Петлюру, Ребета,
Бандеру. Поляки повинні розум-
іти, що українські молоді хлопці-
націоналісти гинуть на Донбасі,
захищаючи не тільки Україну,
вони також рятують Європу від
московського імперіалізму.
Якщо, не дай Бог, не вистоїть Ук-
раїна, московська орда попли-
ве в Європу. Тому полякам завж-
ди треба пам’ятати слова
Пілсудського як заповіт, що без
вільної України не буде вільної
Польщі.

Я не заперечую, що серед ук-
раїнців зовсім не було винних у
злочинах проти поляків. Але з
упевненістю стверджую: хоч се-
ред українців траплялися ідео-
логічні фанатики, опортуністи, ан-
тисеміти, але існує багато до-
казів, що у процентному відно-

шенні їх було не більше, ніж се-
ред інших народів, і через ці оди-
ниці не треба очорнювати весь
народ і націоналістів. Як сказав
Віл Лігостов:

Що, що? Були й зрадники, й
лакузи?

Були. І є - не щез осот,
Але назвіть мені народ у

світі,
Що геть без дурнів і сволот!
А скажіть, будь ласка, яка вина

українців у протистоянні з поля-
ками, якщо історія не знає фактів
збройної боротьби цих двох на-
родів за межами споконвічного
розселення українців? Хіба вони
могли миритися, якщо бруталь-
но топталися вороги над їхніми
почуттями і споконвічним правом
у їхній хаті?

Як писав Олесь Доріченко:
Чи той бандит, хто край

свій захищає,
Хто за свободу гине у бою,
Хто кулаками ворога

стрічає
У рідній хижці, рідному гаю?
Хочеться сказати, що не все так

було погано в історії в стосунках
між українцями і поляками. Були
і світлі сторінки історії, коли ми
разом врятували Європу від
турків, вдруге врятували Європу
від поневолення, коли війська
Пілсудського і Петлюри зупини-
ли на Віслі більшовицьку орду,
коли вояки Армії Крайової і УПА
разом успішно громили мос-
ковсько-комуністичних окупантів.
Нас радує те, що Польща актив-
но і дієво підтримує нас в пол-
ітичному і економічному житті,
засуджує агресивні дії Москви
стосовно України. Ми щиро вдячні
і уряду Польщі, і польському на-
роду, що в цей важкий для нас
час надають нашій державі
підтримку.

На закінчення хочу зауважити,
що Волинь у 1942-44 роках пе-
ретворилася на киплячий котел,
а в такому котлі мало залишаєть-
ся живого місця. Поляки в
німецькій поліції, в більшо-
вицькій партизанці, в Армії Край-
овій, а більшовицькі партизани
ведуть провокаційні дії, натрав-
люючи поляків на українців і на-
впаки, нападають на німців під
виглядом УПА, щоб німці роби-
ли каральні операції проти ук-
раїнців... УПА веде боротьбу з
тими, хто збиткується і глумиться
над українцями. Хто кому і
скільки причинив кривди – важ-
ко розібратися без фахівців пол-
ітикам. Голими гаслами серйоз-
ний аналіз тих подій не можна
зробити.

Добру пораду дає доктор істо-
ричних наук Володимир Сергій-
чук. Він пише: «Це може зробити
тільки спільна українсько-
польська комісія незалежних
істориків на основі ретельного
вивчення документів, які врахо-
вують і депортації більшовицької
влади напередодні нападу Гітле-
ра на Совєтський Союз, і
кількість поляків, знищених фа-
шистами та червоними партиза-
нами, і примусово вивезених у
1944-1946 роках як у східні райо-
ни СРСР, так і до Польщі».

Думаю, що ця пропозиція буде
врахована і фахові історики док-
ладно вивчать і опишуть події на
Волині в 1943 р.

Історію потрібно знати не для
того, щоб ятрити старі рани і ко-
мусь докоряти, а тому щоб не по-
вторювати вже зроблених поми-
лок.

Особисто я прощаю полякам
за заподіяні лиха моєму народу і
прошу прощення у них, що їм за-
подіяли мої єдиноплемінники і
за можливі некоректні мої вис-
ловлювання в цій праці в адресу
поляків. В нас на Бойківщині ка-
жуть: «Мудрі люди завжди ми-
ряться, а тільки дурні сваряться
і ворогують». Тож, хай живе зго-
да, порозуміння та співпраця ук-
раїнського і польського народів!

Микола МИХАЙЛИК,
краєзнавець.

ÃÅÍÎÖÈÄ ×È
Ì²ÆÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÅ

ÏÐÎÒÈÑÒÎßÍÍß
Íå äîçâîëèòè í³êîìó ïëÿìèòè ñëàâè, í³ ÷åñò³ Òâîº¿ Íàö³¿

(Декалог, 2 зап.)
Сповідуючи цю Заповідь Декалогу українського націоналіста,

я не можу і не маю права, як український націоналіст, мовчати,
коли мій народ і його захисників звинувачують у геноциді по-
ляків на Волині в 1943 р. Сьогодні промовчати таке рішення
Польського Сейму, то завтра москалі вимагатимуть визна-
ти боротьбу українського народу за визволення Донбасу від
їхньої окупації теж геноцидом. Не в докір шановним парламен-
тарям Сейму, коротко нагадаємо про трагічні і світлі сто-
рінки історії у відносинах українців і поляків, які відбувалися в
основному на споконвічних українських землях.
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– Цього року в закладах осві-
ти району  йде реалізація  16
мікропроектів, скерованих, в ос-
новному, на енергозбереження
– заміну вікон, частини даху,
утеплення фасадів, –розпочала
розмову Наталія Михайлівна. –
Оскільки це мікропроекти, що
пройшли за конкурсом
Львівської обласної ради, то
сюди додають внесок   від  відділу
освіти та, звичайно, громадської
організації або ініціативної гру-
пи. По таких об’єктах як ЗНЗ с.
Присліп, с.Шандровець, с.Шум’-
яч, с. Хащів, м. Турка (Турківсь-
кий НВК №1) роботи наближа-
ються до завершення. Окрім
того, на всі загальноосвітні на-
вчальні заклади району було
закуплено (хоч і недостатньо)
вапно, фарбу; проводиться за-
міна печей, ремонт класних
кімнат та спортивних залів
(підлоги). Частина шкіл  онови-
ла  електропроводку; у Турківсь-
кому  та Лімнянському НВК  ре-
монтують туалети; в Крас-
ненській ЗОШ І-ІІ ст., Ластівківсь-
кому НВК  профінансовано об-
лаштування внутрішніх вбира-
лень; у Лімнянському, Шандро-
вецькому, Розлуцькому НВК –
підвід каналізації. Згідно рішен-
ня Турківської районної ради
«Про розподіл залишку коштів
освітньої субвенції, що склався
на 1 січня 2016 року, в розрізі
загальноосвітніх навчальних

закладів району»,  було  винай-
дено кошти  для вирішення ба-
гатьох господарських справ у
нашій галузі. Ці кошти скерува-
ли  на  облаштування внутрішніх
вбиралень у 7 навчальних зак-
ладах, ремонт спортзалів та
класних кімнат – у 5  навчальних
закладах, ремонт електропро-
водки – у 9 навчальних закладах
та на інші поточні ремонти та
невідкладні видатки господарсь-
кої діяльності.

– Наталіє Михайлівно, в
рамках оптимізації шкільної
мережі, чи буде в цьому на-
вчальному році закриття ма-
локомплектних шкіл?

– Питання оптимізації ЗНЗ
зараз гостро актуальне. Але
поки що  в  районі не проведено
оптимізацію (закриття, реорга-
нізацію, пониження ступеня)
жодного навчального закладу.
Хоча при існуючому дефіциті
фінансування ці процеси стають
неминучими і стосуються насам-
перед малокомплектних на-
вчальних закладів. Але наголо-
шую, що при оптимізації ЗНЗ І-ІІ
ст. початкова школа в селі зали-
шиться.

– Ну, якщо Ви вже торкну-
лися питання фінансування,
скажіть кілька слів про ньо-
го, адже воно зараз  чи не най-
більше турбує освітян.

– До кінця навчального року
не вистачає більше як 12 млн.

грн. на заробітну плату вчителям
і також близько півтора мільйо-
на гривень – на заробітну плату
тим категоріям працівників,  які
фінансуються із районного, тоб-
то місцевого бюджету. У зв’язку

із вимушеними заходами еко-
номії коштів, було знято 10
відсотків із   надбавки вчителям.
Цих 10 відсотків можна було
зняти нам офіційно, оскільки  є
такі, так би мовити» «ножиці»,
які дають дозвіл на урізання  від
1 до 20 відсотків, в залежності
від фонду заробітної плати. Оск-
ільки фонду заробітної плати
немає, тому і за престижність
тепер учителі отримують не по
максимуму (20 відсотків), як
було  раніше,  а в середньому 10
відсотків.   На Львівщині є  райо-
ни, де  педагоги отримують 3,7,
9 відсотків надбавки. Так що  виг-
лядаємо на цьому фоні  не най-
гірше. Ще й зважаючи на те, що
ми  – гірський район і все-таки
беремо підвищену заробітну

ÍÅÇÀÁÀÐÎÌ – ÍÎÂÈÉ
ÍÀÂ×ÀËÜÍÈÉ Ð²Ê

І  педагогам Турківщини доведеться вирішувати
багато невідкладних завдань, поставлених часом

У серпні Міністерство освіти і науки має представити кон-
цепцію нової української школи. Переглядається не тільки про-
грама, а й самі методи навчання. У Міністерстві цікавляться
міжнародним досвідом і, що є там найкращого,  планують зап-
ровадити  в українську систему освіти. Отже, і на освітян, і
на школярів  чекають нововведення, до яких слід бути гото-
вими.

А про те, що робиться  у господарському плані задля того,
аби  навчальні заклади району  були готовими до нового на-
вчального року, та про інші  поточні питання  діяльності осв-
ітянської галузі району, сьогодні розмова із начальником
відділу освіти Турківської РДА Наталією Гошівською.

плату, у порівнянні  з іншими
районами.

Що стосується тих, хто фінан-
сується із місцевого бюджету (а
це в основному  працівники дош-
кілля), то знову ж таки відділ ос-
віти, у зв’язку із вимушеними за-
ходами економії, скеровує  пра-
цівників дошкільних, позашкіль-
них установ  відділу  освіти у відпу-
стки без збереження заробітної
плати. Подібна ситуація й з  тех-
працівниками, оскільки в бюд-
жеті на 2016 рік Уряд окремим
рядком прописав  скорочення
непедагогічних працівників в
межах  до 10 відсотків. Ми йде-
мо  на таке непопулярне рішен-
ня  для того, аби поки що  не
проводити скорочення кадрів.
Тому що залишати  працівника
без роботи, без заробітної пла-
ти – це фактично означає зали-
шати людину без засобів до існу-
вання або  насильно-примусо-
во виганяти її  за межі району в
пошуку роботи. Ми зараз і так
маємо критичну демографічну
ситуацію. Адже наші громадяни
масово виїжджають за кордон.
Я  категорично проти  того, щоби
батьки залишали малолітніх
дітей без нагляду, виїжджаючи
на заробітки. Бо ніколи гроші не
замінять батьківської ласки,
тепла, уваги і турботи. І саме цим
викликана така просьба  зараз
до працівників згаданих на-
прямків роботи – брати, по мірі
можливості, у зручний для них і
нас час   відпустки без збере-
ження заробітної плати.

– Як відомо, у початкових
класах в новому навчальному
році буде проведено розван-
таження і оновлення програм.
Так,  в українській мові знято
вимоги будувати схеми ре-
чень і речення за схемами; вчи-
телям буде  рекомендовано
писати з дітьми олівцем, а не
ручкою; перші півроку з англ-
ійської в 1-му класі буде лише
усний курс… Що скажете з
цього приводу?

– Поки що зміст нових на-
вчальних планів не доведений
до широкого загалу, але в за-
гальних рисах нам, педагогам,
відомо, що програми для учнів
1-4 класів мають бути розванта-
жені, полегшені та вводитимуть
деякі нововведення у навчаль-
ний процес.

Розмовляла
Ольга ТАРАСЕНКО.

Ó Ë²ÌÍßÍÑÜÊ²É
ØÊÎË² ÂØÀÍÎÂÓÞÒÜ

ÂÈÏÓÑÊÍÈÊ²Â
Цьогоріч у Лімнянській школі відбулися зміни. Тут вдалося зроби-

ти два кабінети, присвячені випускникам школи – Роману Мотича-
ку і отцю Василю Поточняку. Зроблено це з ініціативи дирекції шко-
ли і депутата   районної ради Степана Залуги.

Почувши цю ідею,  громада села активно  допомагала ініціаторам. Ме-
ценати, які виділили кошти, – це  знайомі, друзі, однокласники отця Ва-
силя Поточняка і Романа Мотичака, а також друзі, які перебували з ним
на Майдані. До справи долучилось багато людей. Чоловіки займались
ремонтом кабінетів, витративши на це багато часу і сил, щоб привести їх
до належного стану. Працювали протягом двох місяців.

Один з  кабінетів отримав назву «Клас патріотичного виховання ім.
Романа Мотичака» – Героя, який загинув в зоні АТО, захищаючи наш мир і незалежність. Створенню цього класу посприяли майданівці та
депутат Верховної Ради України Андрій Лопушанський, а також депутат районної ради Степан Залуга (на фото). У кабінеті є багато
нагород, подяк, плакатів, стендів, фотографій, прапорів.  Є прапор , з яким  Роман перебував на Майдані протягом усіх місяців. Любомир
Павлик подарував класу-музею   костюм снайпера. А створено цей кабінет для того, щоб виховувати у дітей патріотизм, почуття відданості
рідній державі і навчити їх  бути сильними і сміливими захисниками своєї землі.

Інший  кабінет – «Клас духовності ім. протоієрея  Василя Поточняка». За життя душпастир започаткував пішу прощу Самбір-Зарваниця,
яка існує більше 10 років. Організував 84 громади українців в Італії. Був відповідальним секретарем місійно-пасторального відділу УГКЦ.
У цьому кабінеті вчителі  будуть проводити уроки християнської етики. Тут є багато повчальних висловів, фотографій духовного наставника,
плакатів. Також є нова мультимедійна дошка і нові парти, кошти на які виділив випускник школи Володимир Будз, який приятелював з  о.
Василем. Освячення кабінетів відбудеться на День Незалежності.

Мар’яна МОТИЧАК,
студентка факультету журналістики ЛНУ ім.І.Франка.

Педколектив Лосинецької
ЗОШ І-ІІ ст. щиросердечно вітає із
золотим ювілеєм вчителя історії і
географії – Любов Федорівну
Ільницьку – і бажає їй міцного
здоров’я – з роси і води,
невсипущої життєвої
енергії, натхнення,
сімейного благо-
получчя, радості,
добра, миру,
Божої опіки на
многії і благії
літа.

Летять роки, мов ле-
беді у вирій,

Життя іде, його не зупинить.
Прийміть вітання наші щирі

–
До років 100 бажаємо про-

жить.
Хай Матір Божа від біди обер-

ігає,
В душі панують мир і добро-

та.
Ісус Христос здоров’я поси-

лає
На щедрі щастям многії

літа.

Адміністрація і профспілкова
організація Турківської КЦРЛ
щиросердечно вітають з ювілей-
ним днем народження молод-
шу медсестру терапевтичного
відділення – Людвіню Миколаїв-
ну Рибчич – і бажають шановній
ювілярці неба безхмарного, на-
строю гарного, здоров’я без ліку
і довгого-довгого
мирного віку.

В цей ювілей-
ний день хай Вам
квітує літо,

Ж и т т я
біжить немовк-
нучим струмком,

Хай стелиться,
немов рушник розшитий,

Здоров’ям, щастям, раді-
стю, добром.

Департамент освіти і на-
уки Львівської обласної дер-
жавної адміністрації оголо-
шує конкурс на заміщення ва-
кантної посади директора Бо-
ринського професійного
ліцею народних промислів і ре-
месел.

У конкурсі на заміщення ва-
кантної посади директора Бо-
ринського професійного ліцею
народних промислів і ремесел
можуть брати участь громадяни
України, які мають повну вищу
освіту, педагогічний стаж робо-
ти та стаж роботи на керівних по-
садах системи освіти не менше
3 років. Окрім того, в конкурсі мо-
жуть брати участь громадяни
України, які мають стаж роботи
на керівних посадах у галузі еко-
номіки, для якої здійснюється
підготовка робітничих кадрів у
даному навчальному закладі, не
менше 3 років.

Термін подачі заяв – місяць
від дня опублікування оголошен-
ня про конкурс.

Документи, які подаються до
конкурсної комісії:

- заява;
- автобіографія ;
- копія паспорта;
- копія трудової книжки;
- копія документа про освіту;
- листок з обліку кадрів;
- фотокарточка;
- програма.
Документи подаються за ад-

ресою: 79005, м. Львів, пл. Є.
Петрушевича, 2, відділ профес-
ійно-технічної освіти , каб. № 33.

Тел. конкурсної комісії: (0322)
276-45 - 63, 276-45-65, 276-97-
61.
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Сільський голова Василь Ко-
марницький розповідає, що
підготовка до свята була досить
тривалою і клопіткою. Найпер-
ше заготовили деревину, щоб
збудувати хорошу сцену. Виника-
ло багато труднощів, зокрема
фінансових, але організатори зі
всім впорались.

Свято розпочалось зі спільної
прохальної молитви священиків
–  Івана Булеля та Михайла Ко-
марницького –  за збереження
від усякого лиха рідного села та
за щасливу долю його жителів.
Стіни Народного дому прикра-
шали різноманітні вишивки ту-
тешніх майстринь. Свої роботи
представили талановиті либохі-
рки: Ганна Щур, Теодозія Ціко,
Марія Цитрин, Іванна Джура,
Катерина Рошко та Ярослава
Леньо. До речі, остання отрима-
ла грамоту за зайняте перше
місце на виставці вишивок. Було
представлено понад десять

ÌÎª ÑÅËÎ ÊÂ²ÒÓ×Å
ÏÐÈ ÄÎËÈÍ²

Гостинно і щиросердно сьомого серпня  село Либохора зап-
рошувало всіх охочих приєднатися до святкування свого  463-
річчя з дня заснування.  Після тривалої перерви  славне бойкі-
вське село  вже втретє відзначає свій день народження.

робіт пані Ярослави , серед яких
переважали ікони.

Відбувся й гарний конкурс ма-
люнка. Заздалегідь було по-
відомлено, щоб учасники  при-
несли з собою олівці та кольро-
ву крейду. Вже за традицією, свої
шедеври художники-аматори
малювали  на підлозі Народно-
го дому. Їхні витвори залишать-
ся там, доки не зітруться самі.
Грамоти і одноденну путівку на
відпочинок у   Трускавці за найк-
ращі малюнки отримали Леся
Фатич та Іванна Ковташ.

 Паралельно з конкурсом ма-
люнка тривав матч на стадіоні
між місцевою та нижньотурівсь-
кою командами на кубок
сільського голови. На жаль, ли-
бохорська команда не потіши-
ла земляків перемогою.

 Щирі  вітання з нагоди свята
адресував землякам та гостям
сільський голова Василь Ко-
марницький. Приєднався до

привітань директор школи Ми-
кола Мушин. Про давню історію
села захоплююче розповів вчи-
тель української мови та літера-
тури Михайло Лихва. У своїй роз-
повіді він згадав героїв, що захи-
щали і відстоювали інтереси ук-
раїнської нації у давнину. А після
маленького екскурсу в минувши-
ну на сцену запросили сучасних
героїв, які боролися за неза-
лежність України в зоні АТО:
Івана Курія, Юрія Ціка, братів
Михайла та Степана Шмігів. За-
хисникам подарували ікони-
обереги, а всіх загиблих у боях
вшанували хвилиною мовчання.
Михайло Щур та Михайло Комар-
ницький заспівали для наших
захисників пісню «Йшли селом
партизани». Це було надзвичай-

но зворушливо.
Концертну програму розпочав

своїм дивовижним виступом
відомий львівський співак, зас-
лужений артист України – Зе-
новій Гучок. Він подарував
публіці чимало власних ліричних
пісень. Разом з ним виступала

також талановита молода
співачка Олена Шах. Опісля
продовжили розважати всіх при-
сутніх місцеві таланти. Народ-
ний фольклорно-етнографічний
ансамбль «Бескид», народний
ансамбль «Конциків»(на фото),
жіночий народний гурт та со-
лісти.

Гарно виступили педагоги Ли-
бохорської ЗОШ І - III ст.(на фото)
у виконанні яких прозвучали
пісні: «Карпатська привіталь-
на», «Моє село», «Сину, качки
летять», «Біла хата  в саду». Ну і
як без рідного гімну «Є в горах
Карпатах село Либохора». По-
тішили своєю концертною про-
грамою  і гості   села: Зеновій
Ціко та Марія Миньо.

Юні гумористи Микола Ціко та
Павло Ціко добряче посмішили
публіку, майстерно прочитавши
гуморески. На святі пролунало
чимало гарних віршів, які були
присвячені цьому дивовижно
красивому карпатському селу. Їх
прочитали Валентина Прищ,
Василь Дзерин,  Леся Цитрин,
Ольга Щур.

Загалом атмосфера видалася
надзвичайно урочистою. І хоч у

повітрі віяло осінньою прохоло-
дою,  у душі кожного  либохірця
було тепло.  Гості та жителі села
були задоволені феєричним
концертом. А молодь майже до
ранку танцювала під відкритим
небом.

Іванна ФЕДЬКО.

Щиросердечно вітаємо зі
світлим святом Преображення
Господнього і Спаса нашого
Ісуса Христа настояте-
ля церкви
с. Сиглова-
те о. Василя
Магдича з
його роди-
ною, дяка
церкви Іван-
ну Лоцка, па-
ламаря Івана
Дурана і весь цер-
ковний комітет. Бажаємо Вам
міцного-міцного здоров’я, ра-
дості, добра, мирного неба над
головою, достатку, Божого бла-
гословення на многії літа.

Прийміть вітання наші
щирі

І побажання в цей святковий
день.

Хай Матір Божа береже Вас
від тривог,

Хай довгий вік дарує Гос-
подь Бог.

З повагою – Надія Малетич із
сім’єю.

Вірні своєму
обов’язку

Висловлюємо щиру вдячність
за сумлінне і чуйне відношення
до хворих лікарям, медсестрам,
молодшим медичним сестрам
Боринської міської комунальної
лікарні – Надії Томинець, Анд-
рію Губецькому, Миколі Гучку,
Анні Сливар, Софії Буштин, Ок-
сані Марчишин, Іванні Марочка-
нич, Іванні Костьов’ят,  Любі Ми-
колаївні, Світлані Богданівні,
Любі Богданівні (на жаль,
прізвищ не знаємо), і також
іншим медичним працівникам.
Дай Бог Вам усім міцного здо-
ров’я – з роси і води, поваги від
людей, успіхів у роботі, достатку,
довголіття.

З повагою – Надія, Дмитро,
Микола, Павло і Василь Мале-
тичі, с. Сигловате.

ВІЙСЬКОВА
СЛУЖБА ЗА

КОНТРАКТОМ
У Збройні Сили України про-

водиться набір на військову
службу за контрактом чоловіків
із задовільним станом здоров’я,
віком від 18 до 60 років, які є
офіцерами, сержантами та ря-
довими запасу чи проходили
строкову військову службу в
Збройних Силах України, а та-
кож громадян призовного віку,
які не проходили строкову
військову службу і мають вищу
освіту за освітньо-кваліфікацій-
ним рівнем підготовки спеціалі-
ста, магістра або професійно-
технічну освіту (технікум, ПТУ) та
середню освіту.

Бажаючим укласти кон-
тракт та проходити військо-
ву службу у Збройних Силах
України, звертатися для
співбесіди і подальшого офор-
млення документів у Туркі-
вський  районний військовий
комісаріат за адресою: м. Тур-
ка, вул. С. Стрільців 9, тел.
0662204209.

Руслан КОСМАН,
військовий комісар Турківсь-

кого РВК.

Ðåàá³ë³òàö³ÿ  çà  êîøòè  Ôîíäó
ñîö³àëüíîãî  ñòðàõóâàííÿ  ç

òèì÷àñîâî¿ âòðàòè  ïðàöåçäàòíîñò³
Старосамбірська  міжрайонна виконавча дирекція Львівсько-

го обласного відділення Фонду соціального страхування з тим-
часової втрати працездатності інформує страхувальників
та застрахованих осіб щодо можливостей отримати віднов-
лювальне лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-
курортних закладів.

Спільним наказом Департаменту охорони здоров’я Львівської
обласної державної адміністрації та виконавчої дирекції Львівсько-
го обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасо-
вої втрати працездатності  від 23.01.2015 р.  № 39/№10 затвердже-
но перелік лікувально-профілактичних закладів Львівської області
та м. Львів, які здійснюють медичний відбір і направлення  застра-
хованих осіб та членів їх сімей на відновлювальне лікування в реа-
білітаційні відділення санаторно-курортних закладів з приводу сер-
цево-судинної патології, ендокринологічних захворювань, захворю-
вань органів травлення, органів руху, захворювань нервової систе-
ми, комбустіології.

У Львівській області  та державі функціонує мережа санаторіїв
з  реабілітаційними  відділеннями за профілями лікування:

– для дорослого, після оперативних втручань на органах трав-
лення –  в санаторії «Трускавецькурорт», «Моршинкурорт»;

– для дорослого, для відновлювального лікування в спеціалізо-
ваному реабілітаційному відділенні  після  гострого  інфаркту  міо-
карда,  операцій  на серці та магістральних судинах – в санаторій
«Любінь Великий»;

– для дорослого, після  гострого інфаркту міокарда, операцій на
серці та магістральних судинах – в санаторій «Карпати» Закарпатсь-
кої області;

– для  дорослого, відновлювальне лікування після гострих цереб-
ральних порушень – в санаторій «Карпати» Закарпатської області;

– для  дорослого, відновлювальне лікування  порушень перебігу
вагітності – в санаторій «Карпати» Закарпатської області;

– для  дорослого – відновлювальне лікування  після ортопедич-
них операцій – в санаторій «Черче» Івано-Франківської області.

Також  відновлювальне лікування обміну речовин для  дитини в
супроводі дорослого – в санаторій «Трускавецькурорт».

Хворі до реабілітаційного відділення санаторно-курортного зак-
ладу направляються лише зі стаціонару.

Відповідно до п.4.12 Порядку  отримання застрахованими осо-
бами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що спла-
чується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимча-
сової втрати працездатності, затвердженого Постановою правлін-
ня Фонду  від 25.02.2009 р. № 12, путівка до реабілітаційного
відділення  санаторно-курортного закладу  видається безкоштовно
лікувально-профілактичним закладом застрахованій особі, дитині
або двом дітям у супроводі одного із застрахованих батьків чи зас-
трахованої особи, яка їх замінює (опікунові, піклувальнику), згідно з
висновком відбіркової комісії лікувального закладу щодо направ-
лення хворих до реабілітаційних відділень санаторно-курортних
закладів, у якому особа перебуває на лікуванні, за наявності  «Дов-
ідки для отримання путівки до реабілітаційного відділення сана-
торно-курортного закладу за рахунок коштів Фонду соціального стра-
хувння з тимчасової втрати працездатності, що  заповнюється за
основним місцем роботи, підписана керівником та головним бух-
галтером, скріплена печаткою підприємства і завірена районною
(міжрайонною,міською) виконавчою дирекцією відділення Фонду
та дійсна протягом  1 місяця.

До путівки додається виписка з медичної карти хворого з виснов-
ком відбіркової комісії та рекомендаціями щодо подальшого ліку-
вання його у реабілітаційному відділенні санаторно-курортного зак-
ладу.

Термін перебування в реабілітаційному відділення санаторно-
курортного  закладу – 24 дні. Поділ путівки до реабілітаційного
відділення санаторно-курортного закладу забороняється.

З метою раціонального відбору хворих на відновлювальне ліку-
вання до реабілітаційних відділень санаторно – курортних закладів,
створено відбіркові комісії  на базі  КЗ СРР  «Старосамбірська ЦРЛ»
та на базі Турківської КЦРЛ.

Шановні страхувальники, будемо раді поділитися з вами більш
детальною інформацією за телефонами:

м. Старий  Самбір (238) 21-3-67; (238) 21-4-91; (238) 21-4-43;
м. Турка (269) 31-1-53.

Михайло КОСАЧЕВИЧ,
спеціаліст Старосамбірської МРВД

Подяка
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– матеріали рекламного характеру.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎВоловецьке КП «Агрошлях-
буд», за адресою: с. Ялове, 78
(кар’єр), Воловецький район,
Закарпатська область, реалі-
зує пісок за оптовими цінами:
Турківський р-н – 220,00 - 270,00
за 1 м3 з ПДВ та доставкою, а
також щебінь різних фракцій, та
надає транспортні послуги. Оп-
лата здійснюється готівковим та
безготівковим розрахунком.

За інформацією звертатися
за телефонами: 099 72 94 996;
097 06 33 997; (03136) 25 321;
(03136) 25 322.

В м. Турка, по вул. Молодіжна
(біля річки, чеський проект), про-
дається 3-кімнатна квартира на
2-му поверсі чотириповерхового
будинку. Загальна площа – 70,4
м кв.,  3 кімнати, кухня, 2 лоджії, 3
кладовки, вода, газ. Потребує
ремонту. Ціна – 30500 у.о. При
певних умовах – суттєва знижка.
Терміново.

Тел. 0664554809; 0982740905.

Магазин меблів «Вікторія» по вул. Міцкевича (у приміщенні колишнього «Заготльону») пропонує
нові дешеві меблі: стінки, шафи-купе, м’які частини, тахти, кути. Триває акція до 1 вересня. За кожну
покупку – подарунок (комплект білизни, покривала, рушники та скатертини). Доставка – безкоштовно.
Тел.: 0990820258, 0999074447.

Продається будинок в м. Самбір (1км від центру), загальною
площею 107 м2, житлова площа – 72 м2; 3 кімнати, кухня, туалет,
ванна, вода, світло, газ, каналізація, пічне опалення, 5 сотиків землі
+ город.  Тел.: 0677819533. Василь.

Продається житловий будинок в с. Воютичі, 10 км від Самбора,
побудований в 1975 р., загальна площа – 116 м2, житлова – 77 м2,
20 сотиків землі. Вода, світло, газ, коридор, санвузол.

Тел.: 0677819533. Василь.

Пропонуємо газоблоки
AEROC, стінові та перегородочні
будівельні блоки, а також цемент
М-400,М-500, пісок та щебінь.
тел.: 096-8305989.

Продається стінка 3,20 м, ко-
ричневого кольору, б/у в хорошо-
му стані.

Тел.: 0996532386.

Колектив працівників Турківської ЦБС  висловлює щире співчуття
бібліотекарю бібліотеки-філіалу с. Кривка Ганні Ільківні Бурмило з
приводу великого горя – смерті матері.

Колектив, виконавчий комітет, депутатський корпус Шум’яцької
сільської ради висловлюють щире співчуття секретарю виконкому
Галині Петрівні Шпуганич з приводу великого горя – смерті брата –
Михайла.

Колектив ДНЗ №1 м. Турка глибоко сумує з приводу смерті колиш-
ньої медсестри Галини Іванівни Тисовської і висловлює щире співчут-
тя рідним і близьким покійної.

Недопущення пожеж у лісах –
один з пріоритетних на-

прямків роботи лісівників
Як свідчить статистика, з року в рік, саме в літній пожежо-

небезпечний період, найчастіше виникають пожежі в лісових
масивах. Багаторічний аналіз підтверджує, що основними при-
чинами виникнення лісових пожеж є людський фактор, при-
родні явища (блискавки)та неконтрольоване спалювання за-
лишків рослинності в умовах спекотної погоди. Як свідчить
практика, легковажно залишені відпочиваючими непогашені
вогнища та кинуті недопалки призводять до виникнення лісо-
вих пожеж, в результаті яких знищуються чималі площі лісів,
а також знижуються захисні, водоохоронні й інші корисні влас-
тивості лісу, знищується флора і фауна, державі наносять-
ся значні матеріальні збитки. Крім того, пожежі становлять
велику небезпеку для життя та здоров’я людини.

ДП «Боринське лісове господарство» звертається до всіх відвіду-
вачів лісу: в період сухої спекотної погоди утриматися від прогуля-
нок лісом, особливо на транспортних засобах , дотримуватись пра-
вил пожежної безпеки у поводженні з вогнем під час перебування
на відкритій території в полі, поблизу лісу, щоб не допустити пожежі.

Пам’ятайте:
- розводити багаття можна тільки у безвітряну погоду і у спеціаль-

но відведених місцях;
- не слід залишати багаття без нагляду;
- не можна покидати місце відпочинку, не переконавшись, що

вогонь погашений.
Не кидайте недопалки! Лише дотримання вимог безпеки збере-

же лісові масиви від вогню! Банальна людська необережність у
поводженні з вогнем може завдати непоправної шкоди життю лю-
дей та довкіллю.

Микола СТУПНИЦЬКИЙ
лісничий Сянківського лісництва.

ГРУПА “А” 
 Команда І В Н П О 

1 ФК "Верхня Яблунька" 12 11 1 0 34 
2 ФК "Сян" (Боберка) 12 8 0 4 24 
3 ФК "Бітля" 12 8 0 4 24 
4 ФК "Бескид" (Либохора) 12 7 1 4 22 
5 ФК "Прогрес" (Н.Яблунька) 12 6 1 5 19 
6 ФК "Верхній Турів" 12 5 2 5 17 
7 ФК "Верховина" (В.Висоцьке) 12 4 2 6 14 
8 ФК "Карпати" (Гусне) 12 3 3 6 11 
9 ЛФК "Градус" (Верхнє) 11 1 1 9 3 

10 ФК "Кривка" 11 0 1 10 1 
 

ГРУПА “Б” 
 Команда  І В Н П О 

1 ФК "Бориня" 10 8 0 2 24 
2 ФК "Літмир" (Присліп) 10 5 2 3 17 
3 ФК "Завадівка" 10 4 4 2 16 
4 ФК "Явора" 9 5 2 2 16 
5 ФК "Дністер" (Вовче) 10 5 2 3 16 
6 ФК "Лімна" 9 3 1 5 10 
7 ФК "Ластівка" 10 3 1 6 10 
8 ФК "Шум"яч" 10 0 0 10 0 

 

Минулої неділі пройшов черговий тур чемпіонату Турківщини з
футболу. У групі “А” команди зіграли так: В.Висоцьке - Кривка – 7:3,
Гусне - Верхнє – 3:0, Либохора - В.Турів – 1:2, Н.Яблунька – В.Яб-
лунька – 0:2, Боберка – Бітля - 5:3.

Група “Б”: Вовче - Бориня – 1:5, Присліп - Ластівка – 8:0, Шум’яч
- Завадівка – 2:9. У матчі між командами сіл Лімна та Явора виник-
ла суперечка щодо дочасного припинення матчу. Однак у четвер,
на засіданні федерації футболу Турківщини, арбітр поєдинку підтвер-
див, що команди відіграли 90 регламентованих хвилин і ним зафік-
совано результат матчу – 1:1.

Станом на 10 серпня турнірна таблиця виглядає так:

У неділю, 7 серпня, також пройшли і матчі чергового туру чемпіо-
нату Львівщини з футболу серед команд першої ліги.

Турківчани цього дня приймали на своєму полі сусідів зі Старого
Самбора. Як не прикро, але так зване дербі закінчилося не на
нашу користь: юнаки програли з рахунком 0:1, а дорослі – 1:2.

Наступну гру наші футболісти проведуть знову вдома. У суботу,
13 серпня, вони прийматимуть гостей зі Стебника. Початок матчів:
юнаки – 14:00 год., дорослі – 16.00 год.

Костянтин МАЛЕТИЧ.

ÔÓÒÁÎËÜÍ² ÂÈÕ²ÄÍ²
ÒÀ ̄ Õ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ

У четвер, 18 серпня, у нашому районі буде проведено додаткові регіональні сертифіковані торги
із закупівлі лісопродукції, заготівлі третього кварталу – серпень, вересень 2016 року.

До торгів запрошуються підприємці Турківщини, які займаються переробкою деревини.

Мозковий кровообіг при його
порушенні вдасться відновити,
якщо залити в термосі 0,5 л ок-

ропу 2 ст. л. насіння кропу, на-
стояти 30-40 хвилин, процідити
й пити по 0.5 склянки настою 3-
5 разів на день за 20 хвилин до
їди. Курс лікування – 10 днів,
після п’ятиденної перерви по-
вторити. Провести з перервами
4-5 таких курсів.


