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Дорогого і люблячого, щирого і дбайливого чоловіка, батька, зятя,
дідуся – Миколу Васильовича Середича – жителя с. Н.Висоцьке, із
60-річним ювілеєм, який відзначив 8 травня, сердечно вітають дру-
жина Марія, теща Софія, дочка Іванна з сім’єю, син Юрій з сім’єю,
син Василь з сім’єю, дочка Галина з сім’єю, доч-
ка Оксана з сім’єю, дочка Марія з сім’єю, сини
Степан  та Іван, дочки Леся і Неля і бажають
дорогому ювіляру міцного здоров’я, великого
людського щастя, сімейного благополуччя, ро-
динного тепла, Божої ласки і благословення на
многії літа.

Наш славний і рідний, найкращий у світі,
Із Вами нам завжди затишно й світло.
Ви – гарний господар і тато чудовий,
Даруєте радість і море любові.
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що вмієте підтримати словом і ділом.
Щоб в рідному домі нам було надійно та щиро,
Живіть нам на радість у щасті та мирі.
Хай Бог посилає здоров’я і сили,
У дружній родині усі ми – щасливі.

Син Ярослав, невістки Марія і Оксана, онуки Наталя, Зорянка,
Микола і Даринка щиро вітають із золотим весіллям дорогих батьків
– Миколу Степановича і Ярославу Іванівну Мотичаків.

Минуло вже піввіку з того часу,
Як в Вашому житті цвіла весна.
І скільки прожито і пережито разом,

І скроні побілила сивина.
А в двері стукає ласкава осінь –

Багата, щедра, справді золота.
Як нагорода за любов і мудрість,
За Ваші в парі прожиті літа.
За те, що зберегли свою родину,
На хвилях часу в радості й біді.

За те, що долю порівну ділили
І стали гідним прикладом в житті.

Тож будьте нам здорові і щасливі,
Хай спільний шлях Ваш довго ще цвіте.

Ну, а всі ми Вас вітаєм –
У Вас – весілля золоте!

Люблячого хресного батька, жителя с. Крас-
не – Василя Васильовича Борканина – із юв-
ілейним днем народження від щирого серця
вітає похресниця Галина і бажає йому міцно-
го здоров’я, щастя, радості, достатку, Божої
опіки на довгий вік.

О Діво Маріє, в цей день, у цю мить,
Молитву почуй, що від серця летить.
Зішли свою ласку, багато дай сили
Рукам, що мене до Христа підносили.

¯Õ ÍÅ Ö²ÊÀÂËßÒÜ ÏÎË²ÒÈ×Í² ²ÍÒÐÈÃÈ
Вони потребують нашої уваги

У переддень 9 травня ми ще раз задумуємося над тим, скільки людей, що пройшли страшне
горнило Другої світової війни, залишилося поміж нас. Ті одинці, яким доля дарувала дожити до 90,
чи трішки більше, не потребують особливого возвеличення, а елементарного – нашої уваги та
розуміння.

Сьогодні на Турківщині з сотень ветеранів за-
лишилося лише – 14, двоє з яких мешкає у м. Тур-
ка, а решта – в селах району. 8 травня, в День
пам’яті та примирення, заступник голови Туркі-
вської райдержадміністрації Юрій Лило та сек-
ретар Турківської міської ради Олександр Гвозд-
інський відвідали 91-річного Тимофія Іжика. Роки
та хвороба прикували його до ліжка. Вітаючи ве-
терана з історичною датою перемоги над фашиз-
мом, гості загадали й про його день народження,
яке відсвяткував 10 травня.

А на поминальному заході, що відбувся на
міському кладовищі, прибув лише Олексій Ярута,
який виступаючи розповів про свої юнацькі бу-
ремні воєнні роки. Про те, як з боями дійшов аж
до Праги. З великим сумом і болем згадав Олексій
Михайлович і про сьогоднішню російсько-українську війну, на якій, через  імперські інтереси Росії гинуть
сотні людей. Змістовними і повчальними були виступи й уже згадуваного Юрія Лила, а також помічника
депутата Верховної Ради України, історика за фахом – Ірини Кіри. З приємністю і вдячністю вона згадала
всіх, хто в різні роки боровся за українську незалежність, не дивлячись, в яких мундирах та під якими
стягами.

Уже не вперше прибув на Турківщину аж з Одеси Микола Навенгловський – сьогодні пенсіонер, а в
недалекому минулому капітан третього рангу. В Турці на кладовищі похоронений його батько, що загинув
неподалік нашого міста у 32-річному віці.

Вклонившись світлій пам’яті найріднішій людині, він просив звернутися до влади, громадських органі-
зацій з проханням утримувати могили загиблих воїнів у належному стані, наголосивши, що судити треба не
солдатів, що виконували наказ, а генералів та політиків, які розв’язують війни.

У поминальних заходах взяли участь представники Турківської районної ради, керівники міста, воїни-
афганці, учасники АТО, прикордонники, учні шкіл.

Традиційно священнослужителі різних конфесій відправили панахиду, а потім до підніжжя могил лягли
квіти від тих, хто прибув помолитися за убієнних у Другій світовій війні, та тих, хто поліг на Турківщині.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Вклонімся матерям, вклонімся!
Весняне найпрекрасніше свято – особливе, сповнене щирим почут-

тям любові, глибокої вдячності і безмежної шани до жінки-матері.  Матір
супроводжує нас усе життя. Вона виряджає у дорослий світ і завжди
чекає, коли ми повернемося до батьківського порогу. До матері ми не-
семо всі наші болі і невдачі, шукаючи в її теплих і привітних очах втіхи і
розради. І де б ми не були, з нами залишаються її мудрі поради, які допо-
магають впродовж всього життя долати життєві труднощі, досяга-
ти успіху і здобувати нові перемоги.

Дорогі наші матері, в переддень прекрасного свята – Дня матері 
бажаю Вам  міцного здоров’я і родинного благополуччя, душевного спо-

кою, миру і добра, впевненості в завтрашньому дні. Хай світлом і добром відгукуються в душах
дітей Ваші нескінченні турботи, терпіння, любов і відданість!

З повагою, народний депутат України  Андрій Лопушанський
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Дорогих і люблячих, щирих і турботливих батьків, діду-
ся і бабусю – Василя Васильовича і Надію Максимівну

Пецковичів із Ясінки – із золотим юві-
леєм подружнього життя, який свят-

куватимуть 13 травня, від щирого
серця і з великою любов’ю вітають

дочка Галина, зять Василь, не-
вістка Валентина, онуки Ірина з
чоловіком Тарасом, Михайло,
Мар’ян, Владислав і Анастасій-
ка та маленька правнучка Да-
ринка.

Дорогим людям вони бажа-
ють міцного здоров’я, родинно-
го тепла, любові, добра, злаго-
ди, прожити під Господнім бла-

гословенням і опікою ще довгі і щасливі роки подружнь-
ого життя.

За добре серце і невтомні руки
Нехай Господь воздасть належне Вам,
Хай Вашу щедрість переймають внуки,
А ласка служить оберегом нам.
Тож будьте Ви здорові і щасливі!
Хай спільний шлях Вам довго ще цвіте!
Ну, а сьогодні хай лунає пісня
Про батьківське весілля золоте!

Сім’я Гутів і похресник Володимир з родиною щиро
вітають з 70-річям від дня народження дорогу куму і
хресну маму – Надію Анатолівну Сенчишин – і
бажають дорогій і люблячій юві-
лярці міцного-міцного здоров’я,
гарного святкового настрою, ро-
динного тепла, сімейного бла-
гополуччя, Божої ласки і бла-
гословення на життєвій до-
розі.

В Божий день цей пречис-
тий, у весняне це свято,

Журавлі принесли Вам весну
сімдесяту.

Як летіли, спішили, натомили крилята,
Та добру людину не гріх привітати.
Тож хай Матінка Божа Вам всякчас помагає,
А незгоди й невдачі Вашу хату минають.
Хай здоров’я і щастя будуть з Вами у змові,
Сонця, миру, достатку і, звичайно, любові.

РОЗПОЧАТО РЕМОНТ
ДОРОГИ ТУРКА –

СХІДНИЦЯ
Минулої п’ятниці відбулася робоча поїздка голови райдержадмі-

ністрації Олександра Лабецького, керівника служби автомобіль-
них доріг області Руслана Кандибора, керівників підрядної органі-
зації ОНУР на дорогу Турка-Східниця. Оглянуто стан дороги, виз-
начено першочергові ділянки для ремонту.

У попередні роки за кошти обласного бюджету (1 млн. 100 тис. грн.)
було виготовлено проектно-кошторисну документацію на ремонт цієї
дороги. І ось 5 травня розпочалися ремонтні роботи зі сторони Турки.

У 2018 році з державного дорожнього фонду було виділено
45,0 млн. грн. на проведення поточного ремонту окремих ділянок цієї
дороги. Автомобільна дорога О141902 Турка – Східниця має загальну
протяжність 38,9 км, з яких 4,1 км – асфальтобетонне покриття, 22,7 км
– покриття типу чорне шосе, 12,0 км – покриття типу біле шосе та 0,1 км
– бруківка. Орієнтовна вартість поточного та капітального ремонту до-
роги становить близько 322 000,0 тис. грн.

Олег СПОДАРИК.

Чоловік Іван, дочка Іванна, зять Олег, внучка Юлія,
дочка Марія, зять Михайло, вну-
ки Павло і Петро, син Микола,
невістка Надія, внуки Павло і
Петро щиро вітають з 55-річчям
від дня народження та Днем
матері дорогу дружину, любля-
чу маму і бабусю, жительку м.
Турка – Ірину Миронівну Жда-
нянчин (Пилипів) – і бажають
дорогій іменинниці міцного
здоров’я, щастя, сімейного теп-
ла і Божої опіки.

Рідна матусю, дорога бабусю,
Вже сивий туман покриває волосся,
Вже діти дорослі й онуки ростуть,
А серце таке молоде як і  досі,
І руки спочинку ніяк не знайдуть.
Про кожного з нас у Вас біль і тривога,
За кожного – радість і світлі думки.
Здоров’я, рідненька, Вам, щастя й достатку
На довгі-предовгі роки.

Колектив Верхньогусненського НВК щиро вітає з юві-
лейним днем народження вчителя фізики – Галину Ми-
колаївну Сутчак – і бажає міцного здо-
ров’я – з роси і води, безмежного
людського щастя, Господньої оп-
іки на довгий вік.

Здоров’я, щастя зичим не на
рік

На все життя бажаєм його
щиро,

Щоб радісним і довгим був Ваш
вік –

З добром, любов’ю, спокоєм і миром.

ЗА ПІДТРИМКУ
ВЕТЕРАНСЬКОГО РУХУ

7 травня  помічник народного депутата України, голо-
ви Всеукраїнської Асоціації ветеранів Афганістану та
АТО, радника Президента України Сергія Куніцина Геннадій
Шлейн, спільно з керівником Львівського осередку Асоці-
ації ветеранів Афганістану та АТО Романом Кисілем та
нашим земляком, воїном - афганцем, вихідцем із села
Нижнє Висоцьке Валерієм Москалем, вручили  почесну
грамоту «За вагомий внесок у розвиток ветеранського
руху в Україні, військово-патріотичне виховання молоді
та взірцеве виконання службового обов’язку»  та  ме-
даль «За єдність України» голові Турківської районної дер-
жавної адміністрації Олександру Лабецькому.

Зазначимо, що голова РДА  започаткував  активну співпра-
цю з Асоціацією ветеранів Афганістану та АТО ще під час подій
на Майдані, волонтерську роботу та  допомогу пораненим учас-
никам Майдану та АТО.

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інформаційної діяльності, комуні-

кацій з громадськістю та молодіжної політики апарату РДА.

Êîëè ëþáèø ñâîþ ðîáîòó – ëåãøå
äîëàòè ïðîôåñ³éí³ òà æèòòºâ³ ïðîáëåìè
Серед великого різноманіття професій – медики є серед тих, без кого важко обійтися суспільству й

кожній людині зокрема. Хоча, звичайно, і в системі охорони здоров’я є фахівців різних кваліфікацій, різної
відповідальності, різного навантаження. Не применшуючи роль кожного, в переддень професійного свя-
та, особливу увагу хочеться звернути на медсестер, які з давніх-давен були в пошані. Скажімо, в роки
війни, важкопоранені називали їх сестричками, зрештою, як і в час сьогоднішньої російсько-української
війни. І це не випадково. Завдяки вмінню та професійності, медсестри рятували й рятують сотні людсь-
ких життів.

У системі охорони здоров’я Турківщини працює багато заслужених висококваліфі-
кованих медсестер. Сьогодні наша коротка розповідь про Марію Кузьмак, яка жар-
тома каже, що не вона обрала професію, а можна сказати, професія обрала її.
Медиком стала не випадково. Пригадує, як з раннього дитинства по-дитячому ліку-
вала своїх ляльок, уже тоді відчуваючи милосердя та потребу приходити людям на
допомогу. З роками це почуття все загострювалося й набирало особливих рис.

Закінчивши Явірську школу, Марія без вагань вступила на навчання в Самбірське
медичне училище, успішно склавши перед тим іспити. Три роки наполегливого опа-
нування теоретичними знаннями – і ось у 2005 році вона вперше переступила поріг
терапевтичного відділення Турківської КЦРЛ, яке тоді знаходилося в старому при-
міщенні. З приємністю і великою вдячністю вона згадує перші дні роботи, щирі пора-
ди та настанови досвідченого медика – медсестри Ольги Прокопів. Це такий собі був
вступ до професії. Згодом, налаштована на ефективну роботу вона щораз збагачуєть-
ся досвідом від інших колег: Марії Будз, Галини Павлик, Марії Зубрицької (яка сьо-
годні перебуває на заслуженому відпочинку). Їхній досвід, добрі поради були для
Марії безцінними. А тому сьогодні, відпрацювавши уже 14 років, вона й сама може
бути наставником для молодих фахівців.

«Іноді буває досить важко. За зміну так набігаєшся, що мрієш лише присісти, але
поступають хворі, і знову береш себе, як кажуть, в кулак, з розумінням, що треба

надавати допомогу. І так відносяться в нашому відділенні до роботи всі працівники середньої медичної ланки,
відчуваючи підтримку як моральну, так і професійну від лікарів», – каже Марія Кузьмак.

З її слів, бути медсестрою – це не лише володіти професійними навиками, треба бути добрим психологом, щоб
знайти підхід до кожного хворого зокрема. Недаремно в народі кажуть, що лікують не лише медикаментами, а й
людською увагою та турботою. Звичайно, Марія зізнається, що хотілося б мати вищу зарплатню, але це не є вирі-
шальним показником в роботі. Найбільша вдячність для медика – щира подяка пацієнта, якою безперечно треба
дорожити. Жодного разу вона не розчарувалася в своїй професії, адже має добрі стосунки в колективі та підтримку
і розуміння рідних, які, в разі потреби, завжди допомагають у догляді за дітьми, підтримують морально. Це для
Марії – надійний тил. Працювати, як відомо, медику доводиться і в нічний час.

Спостерігаючи, як підростає її донечка Вероніка, Марія напівжартома каже, що можливо в їхній родині буде
медична династія. Дівчинка уже зараз, як і вона колись в дитинстві, бавиться в медика, лікуючи іграшкових пацієнтів.

У переддень професійного свята – Дня медичної сестри, ми щиро вітаємо представників цієї важливої, потрібної
професії, з побажаннями добра, щастя, витримки і оптимізму.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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10-А клас 1975 року випуску
Турківської середньої школи
сердечно вітає із ювілейним
днем народження, який святку-
ватимуть його 11 травня, одно-
класниць – Дарію Брящей (Луб)
і Любу Кузьмин (Сакаль) – і
бажає їм міцного здоров’я – з
роси і води, невичерпної життє-
вої енергії, Божої опіки у всіх
справах.

Летять роки, мов ластівки
стрімкі,

Та серце молодим хай завж-
ди буде,

Щоб все робилось легко, за-
любки,

Щоб вірні друзі зустріча-
лись всюди.

Хай мудрість літ не стане
тягарем,

Нехай душі не вигасне зірни-
ця.

І повниться до краю день за
днем

Добра і щастя золота кри-
ниця.

Благодійна допомога
турківським садочкам
Основну частину фінансування дошкільних навчальних зак-

ладів становлять бюджетні кошти, проте їх, на жаль, зазви-
чай бракує, тому дитсадки потребують благодійної допомоги.

Головою правління БО «Фонд допомоги малозабезпеченим
сім’ям та сім’ям учасників АТО» Володимиром Савруком  черговий
раз було надано гуманітарну допомогу турківським ДНЗ.

Зокрема Боринський ДНЗ «Барвінок» отримав набори дитячих
іграшок та необхідний набір меблів для кухні. Завідувач Лілія  Воло-
буєва висловила щиру подяку Володимиру Савруку за неодноразо-
ву підтримку матеріально-технічної бази дитсадочка.

Вихованці Турківського ДНЗ №1 отримали набори дитячих ігра-
шок, яким дуже тішились, адже вони, є запорукою дитячого настрою!
Завідувач Світлана Созанська, разом з педагогічним колективом,
 висловили  вдячність Голові правління Фонду Володимиру Савруку
за піклування та небайдуже ставлення до нагальних потреб дитя-
чого закладу.

ÏÐÎÒÈ ÞË²¯ ÒÈÌÎØÅÍÊÎ ÐÎÊÀÌÈ ÂÅËÀÑÜ
ÏÐÎÏËÀ×ÅÍÀ ÊÀÌÏÀÍ²ß Ç ÄÈÑÊÐÅÄÈÒÀÖ²¯

Багатомільйонний лобістський проект працював на тотальне знищення ключового опонен-
та олігархічного режиму України – Юлії Тимошенко. Створення її вкрай негативного образу – в
Україні і світі – коштувало Партії регіонів 75 млн. дол. (2,25 млрд. грн).  Щоб скомпрометувати
лідера «Батьківщини», команда Манафорта вдавалася до найцинічніших методів: сфабрико-
вані дані, відеоролики – зі штучними ярликами «корупціонера» чи «газової принцеси». Ці по-
відомлення масово поширювались армією ботів та тролів у соцмережах.

Один з  таємних проектів, опублікованих однією з найавторитетніших британських газет The Guardian,
описував запуск сайту, де б зранку до вечора поливали брудом  Юлію Тимошенко,  і створення «фейко-
вого» аналітичного центру для забезпечення відповідними «експертними» статтями. Ці матеріали
згодом публікували за гроші у провідних газетах світу, а далі масово розповсюджували в українських ЗМІ.

У одному зі звітів американських лобістів перед урядом Януковича, надрукованому The Guardian,
вказано, що тільки за період з січня 2011 до квітня 2012 було розміщено у закордонних та вітчизняних
ЗМІ понад 2 000 матеріалів, які поливали брудом  лідера «Батьківщини». При цьому вказані дуже
відомі прізвища міністрів, експертів, політиків, багато хто з них досі з’являється в телеефірах, поширю-
ючи наклепи на Тимошенко.

З іншого боку, американські експерти стверджують, що методи Манафорта у «брудній» кампанії
проти Тимошенко і технології російської «гібридної війни» схожі, як рідні сестри. Враховуючи,  що до
проекту активно залучались «фабрики» російських ботів, експерти запевняють, що Москва також була
зацікавленою стороною дискредитації опонента українського режиму олігархів. Тож бруд, який роками
лився на Юлію Тимошенко, виявився проплаченою брехнею.

Любов ЯВОРСЬКА,
керівник громадської приймальні Турківської районної організації ВО «Батьківщина»

«Чому це так важливо? Не
тільки тому, що українська армія
нарешті отримає високоточну
зброю, яка значно підвищить
ефективність дій підрозділів
Збройних Сил України. Це важ-
ливо і тому, що ракета «Вільха»
зібрана повністю з українських
комплектуючих. Нам ніхто не
може перешкодити виробляти
цю високоточну зброю», - наго-
лосив глава держави.

Президент поставив завдан-
ня розпочати серійне виробниц-
тво ракети у 2018 році.

Петро Порошенко також зау-
важив, що вперше за такий ко-
роткий термін було налагодже-
но виробництво нової високо-
точної зброї. «Бо лише два роки
тому, рішенням Ради національ-

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ÀÐÌ²ß ÎÒÐÈÌÀª
ÂÈÑÎÊÎÒÎ×ÍÓ ÇÁÐÎÞ

Президент взяв участь у завершальних
випробуваннях РК «Вільха»

ної безпеки і оборони, було до-
ручено розпочати ракетну про-
граму, і сьогодні ми завершили
випробування. І ракета буде по-
ставлена на озброєння», - наго-
лосив Президент. Він нагадав,
що до 2014
року можли-
вості Зброй-
них Сил і ра-
кетного комп-
лексу знищу-
вались, були
л і к в ід о в а н і
виробництва.
«Ми за це
з а п л а т и л и
дуже високу
ціну. І зараз
ворог вже
знає потенці-

ал українського оборонно-про-
мислового комплексу, ворог
знає потенціал української армії.
Можу сказати одну конкретну
цифру: ця ракета «Вільха» в 10

разів точніша і, відповідно, в 10
разів ефективніша, ніж старі си-
стеми залпового вогню, які зна-
ходились на озброєнні ще з часів
Радянського союзу», - наголо-
сив глава держави.

Він привітав представників ук-
раїнського обороно-промисло-
вого комплексу, всіх виробників,
які доклали максимум зусиль,
щоб сьогоднішній день став
можливим.

Президент також підкреслив,
що нині поставлено нові завдан-
ня, зокрема щодо розробки
крилатих ракет. Глава держави
наголосив,  що Україна, відпові-
дно до незалежного міжнарод-
ного оцінювання, увійшла в 10-
ку найбільших ефективних армій
Європи.

«Ми впевнені в тому, що такі
кроки нас значно наближають
до підвищення ефективності, і
наші партнери, в тому числі і
партнери по НАТО, можуть твер-
до розраховувати на міць ЗСУ. 
Так само, як і ми розраховуємо
на наших партнерів», - зауважив
глава держави.

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інфор-

маційної діяльності, комуні-
кацій з громадськістю та моло-
діжної політики апарату РДА.

Олена КЛЮС.

ÓÊËÀÄÀÉÒÅ ÄÎÃÎÂÎÐÈ ÍÀ ÂÈÂ²Ç ÑÌ²ÒÒß
Звертаюся до  мешканців м. Турка,  приватних підприємців,

керівників установ і організацій з  проханням поспішити укла-
сти договори на вивіз твердих побутових відходів із житлово-
комунальним  управлінням. Якщо хтось це не зробить й не
платитиме за вивіз сміття,  звертатимемось до адмінкомісії
Турківської міської ради, яка притягуватиме винних  до адмін-
істративної відповідальності (мінімальний розмір  штрафу,
згідно законодавства, становитиме  300 гривень).

Наголошую, що ніякі гроші готівкою нікому давати не можна. Тільки
на рахунки житлово-комунального управління  в Ощадбанку або у
Приватбанку.

Ще раз нагадаю, що  у домогосподарстві від двох осіб, оплата за
вивіз сміття  в місяць становить 23,56 грн.,  а для організацій та
установ за вивіз 1 м куб. сміття та його захоронення – 241,05 грн.

Ігор СОЛОПАТИЧ,
в.о. начальника  КП  «Турківське ЖКУ».

Гарний
відпочинок у

«Женеві»
Батьки дітей, які відвіду-

ють ДНЗ №1 м. Турка, вислов-
люють щиру подяку народно-
му депутатові Верховної
Ради України Андрію Лопу-
шанському. Цими днями наші
діти мали нагоду відпочити у
спа-цетрі «Женева» у м. Трус-
кавець. Їм, а також батькам,
надовго запам’ятається
щира атмосфера та турбо-
та, якою ми всі були огор-
нуті, приємні хвилини перебу-
вання у відомій здравниці Ук-
раїни.

Нехай примножуються і сто-
рицею повертаються до Вас
добро і турбота про дітей. Адже
діти – це наше майбутнє.
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9 травня відсвяткувала свій
день народження дорога   усім і
любляча людина,
жителька с. Яб-
лунів – Людми-
ла Миколаївна
М е л ь ни к о -
вич. З цим
п р е к р а с н и м
життєвим свя-
том її щиросер-
дечно вітають
батько Микола і вся
родина та бажають дорогій іме-
нинниці міцного-міцного здоро-
в’я, світлих і сонячних днів у житті,
сімейного благополуччя, ра-
дості, добра, любові, довгих і
щасливих років життя в Божій
опіці.

Це Твій день, і ми хочем Тебе
привітати,

Не сумуй, не журись і в здо-
ров’ї живи до 100 літ!

Хай Твій шлях супроводить
Пречистая Божая Мати,

І Небесний Ісус береже Тебе
завжди від бід!

Із ювілеєм – 40-річчям від дня
народження, який відзначатиме
12 травня, дорогу, люблячу і тур-
ботливу дружину і маму – Гали-

ну Миколаївну Сут-
чак із Гусного – щи-

росердечно віта-
ють чоловік Ва-
силь та син Іван
і бажають їй

міцного здоро-
в’я, успіхів у житті,

бл а г о п о л уч чя ,
Божої опіки на що-

день і на довгий вік.
Ми хочем радості і щастя

побажати,
І неба чистого, як волошко-

вий цвіт.
В житті ніколи прикрощів

не знати,
Здоров’я зичимо міцного на

сто літ.
Хай Матір Божа від біди

оберігає,
В душі панують мир і добро-

та.
Ісус Христос нехай благо-

словляє
На щедрі щастям многії

літа.

Колектив працівників Маткі-
вського НВК щиросердечно вітає
з 30-річчям від дня народжен-
ня вчителя початкових класів –
Наталію Олександрівну
Білинську – і
бажає ша-
новній юві-
лярці, хай Гос-
подь подарує
багато радості і
миру, а Пресвя-
тая Богородиця
огортає Своїм по-
кровом. Витрива-
лості, любові, міцного здоров’я,
щастя і всіх земних благ.

Нехай здоров’я завжди доб-
рим буде,

Щоб у роботі лагодилось
усе.

За справи добрі хай шану-
ють люди,

У дім хай доля затишок
несе.

Хай горе обходить завжди
стороною,

А щастя приходить і
ллється рікою.

Хай Господь дарує многії
літа,

І в серці довіку живе добро-
та.

Народилася  Стефа у мальов-
ничому селі Ясіночка, у дружній,
великій та  багатодітній сім’ї,
радість і щастя  якої одного дня
перервало страшне  і непоправ-
не горе: молодою, у   40-річному
віці, незадовго після пологів,
помирає мати, залишаючи оси-
ротілими  восьмеро  своїх діто-
чок, наймолодшому з яких випов-
нюється лишень 3 місяці.   І  14-
річна Стефа, як найстарша з
дітей,  стає їм за маму. Щоправ-
да, деякий час  допомагала їй у
виконанні  відповідальних мате-
ринських обов’язків ще  й тато-
ва сестра.   Як сама сьогодні
зізнається,  переживає і тур-
бується за рідних  і зараз, усім
сестрам своїм зробила весілля,
брату – проводи в армію. Мико-
ла служив у Красноярську.  Там,
маючи  уже за плечима  Самбі-
рське медучилище,   закінчив
Красноярський медінститут,
довгий час працював у Росії, за-
раз  живе на Україні, в
Чернігівській області. Ось як
Микола  тепло  відгукується сьо-
годні про свою сестру: «Вона для
усіх нас найдорожча і найрідні-
ша людина, у душі якої ніколи
немає зла, а лише  добро, яким
вона ділиться щедро з усіма чле-
нами нашої   великої родини, і зі
мною в тому числі. Бо, як ніхто
інший, відчуває усі мої  печалі і
радощі. Завжди при  потребі
першою приходить на допомо-
гу, хвилюється за мене і мою
сім’ю, І в моєму житті місце для
моєї сестрички – одне з  голов-
них. Вона доглядала за нами,
братами й сестрами, допомага-
ла виховувати, потім влаштову-

вати на роботу.  Рідні нами гор-
дилися . І тепер, незважаючи на
відстань, ми завжди разом – як
одна сім’я».

Усякого було вдасталь
на  життєвій дорозі Сте-
фанії Миколаївни – і
доброго, і злого. Важко
перенесла вона  й  траг-
ічну загибель брата Во-
лоді, який  у 2000 році
згорів  у власному будин-
ку. Згорів вщент – ли-
шень жменька кісточок
залишилася.  Сталася
трагедія якраз у Вели-
кодню П’ятницю.  Але,
зібравшись  з  емоція-
ми,  з нестерпним  ду-
шевним болем,  мужньо
витримала Стефа й цей
удар долі, бо змалечку
життя навчило її ніколи
не опускати рук,  бути
сильною, витривалою і
пробивною.

Стефанія Миколаївна
добре знає, що без
знань дуже важко  у
житті. Тому, колись  здібна  уче-
ниця, завжди  мріяла про  вищу
освіту. І здобула. Вчитися заохо-
чувала й своїх дітей.

– Поступила я  в університет
на механіко-математичний фа-
культет, – ділиться спогадами
моя співрозмовниця. –   вже  ус-
пішно здала два екзамени, як
тато приїхав і  забрав докумен-
ти, бо нікому було  молодших
братів і сестер годувати.  Тоді
поїхала я поступати знову –  у
Львівський фінансовий технікум,
але так, що батько  навіть не
здогадувався. Дізналася, що там

набирають спецгрупу з успішних
випускників 10-х класів. Матема-
тику  не здавала, бо в універси-
теті уже склала цей іспит, писа-
ла лише твір.  У спецгрупу техні-
куму мене зарахували.  Благо-
родні там були люди, вічно буду
пам’ятати їх. Дуже хорошого і
доброго  мала  я керівника: як
тільки випадала можливість,
старалася  відпускати мене до-
дому. Ще й оформили  мені зар-
плату лаборанта, тож  я на кожні
свята мала змогу купити щось
своїм сестрам і братам –  одяг
або ж взуття, чи якісь продукти.
Після навчання у Львові  чотири

місяці пропрацювала у
фінвідділі, у Самборі. Згодом
фінвідділ згорів, а у вогні згоріли
й  усі документи, в тому числі  й
мої. Дякуючи Оксані Володи-
мирівні Тисовській , яка допо-
могла мені через  міністерські
інстанції зробити відкріплення,
я приїхала на Турківщину, у с.
Завадівка, в місцевий колгосп ім.
Маяковського, і влаштувалася на
роботу  в бухгалтерію. Якби не
відкріплення,  дорога моя про-
лягла б  на Луганщину.  А далі
була  і профспілкова робота, і

праця   на посаді  головного
бухгалтера спортивної школи та
спортивного товариства «Ко-
лос». В 1993-му  пішла працю-
вати в ДКП «Меблевик» – також
головним бухгалтером, а  в
1995-му –  в контрольно-ревіз-
ійне управління, звідки й вийш-
ла на заслужений відпочинок,
щоправда трохи швидше –  по
другій групі інвалідності. Але де
б не була, завжди на моєму шляху
зустрічалися люди,  на яких мож-
на було понадіятися, з якими
можна було порадитися, поділи-
тися своїми радощами і  пробле-
мами. І я щиро вдячна за це  Богу
і долі.

У Стефи і Олексія Сенюгів –
хороші, людяні і добрі  сини. Ви-
ховані на батьківському при-
кладі – на  прикладі обов’язку,
відповідальності, поваги до стар-
ших, любові до ближнього.  Коли
в когось із дітей  виникали   про-
блеми – чи то в сім’ї, чи на ро-
боті  п. Стефа завжди вміла і вміє
дати слушну і розумну пораду. А
діти, в свою чергу, прислухають-
ся до батьківських порад.

Уся її сім’я – з вищою освітою.
Син  Володимир  закінчив
Львівський інститут  фізкультури
і Львівський університет
внутрішніх справ, Віталій –  теж
інститут фізкультури,  Любомир
– комерційну академію. Не-
вістки також  з вищою освітою.
Віталій працює  начальником
одного з  відділів в управлінні
соціального захисту, Володимир
– начальником  сектору  у відділі
поліції, Любомир –  спеціаліст
Турківської  міської ради.  Шес-
теро люблячих бабусиних онуків
–  її велика  гордість, радість і
потіха. Арсен вчиться у Словакії
–   у технічному університеті  м.
Кошіце і одночасно  – у
Львівському університеті
внутрішніх справ;  Віталія  – май-
бутня спортсменка,  перемож-
ниця багатьох всеукраїнських
спортивних змагань; п’ятиклас-
ниця Анна-Марія – взагалі мо-
лодець, розумна, активна
дівчинка; Владик, маленьке
чудо, напевно, конструктором
виросте;   Златочці та Олексійку
по 4 рочки – найменшенькі, най-
вразливіші, найлюбиміші.

Сім’я Стефи Сенюги – друж-
на і душевна, де усі разом, де
кожен горою за кожного, де горе
– навпіл і радість – пополам, де
взаємовиручка, любов і спільна
праця. І Мама в ній  – як  найкра-
ща подруга, як щира порадниця,
як  надійний оберіг.

Ольга ТАРАСЕНКО.

ËÈØ ÒÂÎß ËÞÁÎÂ
ÍÀÑ ÂÑ²Õ ÐßÒÓª

Скільки пережито, скільки пройдено доріг,
Доля то голубить, то лютує.

Та коли мені немилий цілий білий світ,
Лиш Твоя любов мене рятує.

Теплий весняний  вітер на своїх легеньких крилах приносить
у травні  прекрасне і душевне свято  – свято Матері. Людини,
з якою асоціюється усе нам дороге, миле, любе. Якраз  саме
перед  святом Матері  мені довелося побувати  в гостях у
с.Завадівка, у  Стефи Сенюги – надзвичайно трудолюбивої,
гостинної, доброї і мудрої людини, чудової господині,  яка кори-
стується великою повагою серед людей, бо сама їх любить і
поважає, яка не тільки виховала і разом з чоловіком Олексієм
Івановичем  вивела у світ трьох своїх   дітей-соколів –  Воло-
димира, Віталія і Любомира, а й  у важку хвилину замінила матір
усім своїм молодшим братам і сестрам.

Тобі, матусю
Мамо рідненька, тобі поклонюся
За все, що мені ти зробила.
Єдина, моя найдорожча матуся...
Ти в муках мене народила.
Спасибі тобі, найдорожча, за лас-

ку,
За ніжну твою колискову.
Спасибі тобі за твою щиру казку,
За рідну, вкраїнськую мову.
Спасибі тобі, що мене ти навчила
Любити державу і волю.
Ночами не спала - ти Бога моли-

ла,
Щоб дав мені щастя і долю.
Спасибі тобі за моє виховання,
За ласкаві карії очі.
Спасибі за чесність, палке піклу-

вання...
Пробач за недоспані ночі!
Тож хочу, матусю, сьогодні сказа-

ти:
"Спасибі за все тобі, ненько!"
І Бога я буду за тебе благати,
Щоб вічно ти жила, серденько!

Тарас БІЖИК.

«І пісня, і слово, Матусю Тобі!»
Весною, коли розквітає земля, ми святкує-

мо в другу неділю травня День Матері. Вже
стало доброю традицією  проведення, з ініціа-
тиви Львівської обласної організації «Союз ук-
раїнок», фестивалю-конкурсу «І пісня, і слово,
Матусю, Тобі!»,районний етап  якого пройшов
серед  учнівської  молоді Турківщини  17-18 бе-
резня 2018 року. Переможці районного етапу
конкурсу, в номінації «Пісня про маму», 7 трав-
ня 2018 року брали участь в обласному турі  –
це Яворський Іван, учень 5 класу Турківського
НВК, та дует у складі Лихви Світлани  та Сип-
ливої Соломії , учнів 3 класу Либохорської ЗОШ
І-ІІІ ст. у супроводі музичних керівників М.Ми-
хайлика та Л.Білинської.

А минулорічний переможець цього конкурсу –
Христина Косолович, 4 травня 2018 року була учас-
ницею нагородження, що відбувалось у приміщенні
актової зали Львівської обласної  ради та вкотре
порадувала глядачів своїм співом.

Наталія ГОШІВСЬКА.



Колектив Верхньовисоцької
лікарської амбулаторії щиро
вітає з ювілейним днем народ-
ження – Миколу Ярославовича

Кузана – і бажає
йому міцного

здоров’я, щас-
тя, радості,
Божої опіки.

Щоб Ваше
здоров’я як

кремінь було,
Щоб щастя

сімейне його бе-
регло.

Щоб радість завжди була на
порозі,

А лихо в далекій і вічній до-
розі.

Хай поруч з Вами Ангел Ваш
летить

Убереже Вас від біди повсю-
ди.

Нехай несе Вам радість
кожна мить

І благодать Господня з Вами
буде.

11 òðàâíÿ 2018 ðîêó          «ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»                     5 стор.

Взяла цю книгу в руки і не стя-
милась, як прочитала до кінця!
Більшість поезій не прочитала,
а проспівала, бо пісні ці – в го-
лові. А я ж мислила, що деякі –
народні! Це було відкриття й од-
кровення, це історія нашого на-
роду: його радість та страждан-
ня, сподівання та переконання,
гостинність та щирість почуттів,
стійкість у захисті свого Дому, на-
ціональна гордість та відкритість
світу. Ця книга – це ми, якими ми
є. Бог дає обраним голос – вміти
сказати те, про що інші думають,
що відчувають. Сказати у формі
пісні – особливий талант, бо ж
пісня буде жити віки! Наш зем-
ляк – віце-президент Дому Євро-
пи в Києві Йосип Фиштик наділе-
ний саме таким пісенним талан-
том, що проявився ще в шкільні
роки (першою піснею Йосипа
Івановича став вірш «Коли сонце
зайде за гору Пікуй»). Не кожен
вірш може стати піснею, а краще
сказати, мало який вірш може
стати піснею. Крім слів та ме-
лодії, має бути ще один невлови-
мий елемент, іскра, що запалює
душу. В піснях Й. Фиштика ця
краплина магії є. Насичена об-
разна форма поетичного вислов-
лювання Йосипа Івановича –
містилище як давньої українсь-
кої культури, так і сучасних пере-
живань та мрій народу, що бо-
реться.

Ця збірка – своєрідна квінте-
сенція творчості Йосипа Фишти-
ка. Тут він весь, щирий і відвер-
тий. Твори вибрані з різних по-
етичних збірок. Сам зміст книги
становить репрезентативний
поетичний текст. Відкривають
видання пісні зі збірки «Під не-
бесами Франкових дум». Назви
віршів промовисті, містять тему,
ідею, пафос твору. Мотив щастя,
тема самоідентифікації, націо-
нальної свідомості, сімейних
цінностей, любові. Перші п’ять
віршів – «Лишаймося собою»,
«Український звичай», «Мова ко-
лискова», «Євродім» та «Межа»
– розпочинають пісенну подо-
рож збірки та визначають її кон-
цепцію: неповторна, своєрідна,
соборна Україна з давньою куль-
турою, міцними традиціями та
кордоцентризмом як органічна
складова європейської культури
стоїть на захисті свого майбутнь-
ого.

Домінантою книги в цілому є,
безсумнівно, інтимна лірика. Ко-
хання буває різним, таким різним
представлене і тут: це й палкі
почуття чоловіка до своєї єдиної
жінки, і кохання до недоступної
гордячки, і туга за згаслим кохан-
ням, тема розлуки,  любові  як
стану душі, без якої нема життя.
Є вірші про любов матері до сина
і сина до матері. А ще є прекрасні
вірші про це почуття, що написані
від імені жінки («Я знову жити
починаю», «Свіча над пристрас-
тю палала»). Автор так тонко
відчуває жіночу душу! Образу
жінки присвячене ціле гроно
проникливих віршів. Тут є і ад-
ресні пісні, такі як «Христина»,
«Божена», є вірш «Загадкова

жінка», де поет подає цікавий
образ жінки-пісні. Вершиною
жіночої тематики є поезія «Ша-
нуймо жінку». Він був мені ціка-
вий і тому, що в робочому варі-
анті збірника цей вірш мав сліди

активної авторської роботи, а це
свідчить про те, наскільки він
важливий для поета, про праг-
нення зробити його досконалим.
Тема кохання іноді поєднується
в творчості Йосипа Фиштика з
темою розлуки, пошуку коханої.
Так незвично розкривається те-
матика вірша, з назвою «Нас
троє», де «я і ти. І яблунька між
нами». Яблунька стає свідком
щастя закоханої пари і символом
кохання, що не повернути. Темі
пошуку коханої та кохання при-
свячений вірш «Ти згубилась у
житах». Автор підсумовує, що
«Без кохання щастя не буває. Без
кохання душі в’януть на землі».

Ряд творів з темою кохання
містить авторську інтерпретацію
традиційного образу дощу, як
символу очищення, свіжості, но-
вих відчуттів. Зливи і дощі можуть
ставати і випробуванням, пере-
шкодою, яку долає ліричний ге-
рой. Надзвичайно цікавий, філо-
софський образ поданий у вірші
«Дощі з гостей прийшли». Цей
вірш входить в ряд творів, що мо-
жуть бути віднесені до філо-
софської лірики, до якої нале-
жить і вірш «Стара погода», де
оповідь ведеться ліричною герої-
нею. В цьому вірші автор викори-
стовує такі традиційні образи, як

місяць та сонце.
Не можуть не привернути ува-

ги вірші-заклики: «Лишаймося
собою», «Слуги народу», «Щас-
тя ходить поруч», «Спішімо
жити» й інші. Тут – мудрість лю-
дини, що позитивно налаштова-
на на світ. Автор ділиться з нами
своєю концепцією життя, з якою
неможливо не погодитись.
Прості слова, а скільки важать!
Є вірш-заклик до духовного ос-
мислення своєї дороги до Бога
(«Дорога»).

Тема дороги та її сателітів не-
раз з’являється в збірці. Так у
творі «Попутній вітер» душа
мчить у даль, а попутнім вітром
стає щастя. Цікавий образний
ряд змальований у творі
«Сповідь». Тут ліричний герой,
ідучи своїм життєвим шляхом,
обирає для себе ключовим прин-
ципом життя творіння добра. Ге-
рой визначає для себе: «Якщо я
обійду чужу біду, // То гріх тяжкий
візьму на світлу душу».

Глибоко символічним твором
з домінантним образом дороги
є вірш «Батьківська стежина».
Шлях людини починається від
батьківської хати, і тільки пам’я-
таючи свій рід, маючи міцну опо-
ру, дорога ця буде широкою та
прямою. Перегукується образ
дороги з образом рушника в творі
«Рушничок для сина»: «Мати
свому сину // Рушничок тримає. //
Мати свого сина // З доріг вигля-
дає». Треба зазначити, що образ
сина є концептуальним для твор-
чості Йосипа Фиштика. Автор гли-
боко усвідомлює і підкреслює

ÁËÀÃÎÂ²ÑÍÅ ÑßÉÂÎ
ÍÀÄ «ªÂÐÎÄÎÌÎÌ»

Унікальна книга нашого земляка
На житейських стежках – близьких і далеких – людина ба-

чить і сонце, і обрій, і те, що з першого кроку з’являється
перед зором. Коли ж в уяві окреслюються контури «Євродо-
му», його шати оживають щораз помітніше в обрамленні бла-
говісних променів.

важливість виховати дітей у лю-
бові та повазі до батьків та Бать-
ківщини, захистити їх від зла та
кривди, навчити загальнолюдсь-
ких цінностей і відпустити у світ,
завжди чекаючи «на ріднім по-
розі» («Моєму синові»). Пись-
менник окреслює і загрози, які
несуть необдумані вчинки батьків
для дітей. Одним з таких джерел
дитячого смутку та журби стає
розлучення батьків. Яскраво ця
тема висвітлена у вірші «Незабуд-
ки».

У цій книзі все життя людини –
життя з розлуками та зустрічами,
стражданням і коханням, бо-
ротьбою та перемогами. Але,
незважаючи ні на що, життя щас-
ливе та наповнене любов’ю!

Творчість Йосипа Івановича
Фиштика давно вийшла за межі
України. Значна частина пере-
кладена різними мовами. Його
пісні розлетілися світом, створив-
ши поетичне плетиво із центром
в Дрогобичі. Це плетиво накрило
всю земну кулю. Ось, тримаючи в
руках ювілейний збірник на по-
шану заслуженого діяча мис-
тецтв України Йосипа Фиштика
«Контекст України: //Лишаймося
собою», читаю листи поцінову-
вачів його творчості з різних ку-
точків світу. Вражає широта епі-
столярної географії: тут немовби
вся Україна, а також Англія, Сло-
ваччина, Республіка Комі, Фран-
ція, Австралія, США, Італія, Біло-
русь й ін. Мистецька цінність
пісень Й. Фиштика оцінена світо-
вою спільнотою на найвищому
рівні. Свідченням цього є і той
факт, що пісні нашого дрогобича-
нина займають першість на чис-
ленних фестивалях та конкурсах,
вони не сходять з ефірів і зача-
ровують слухачів, прекрасна
пісня «Мова колискова» збері-
гається у Лондонському Музеї
кращих пісень світу і презентує
українську культуру. А пісня «Ли-
стя падало на воду» кілька
місяців утримувала першість на
всеукраїнському радіофестивалі
«Пісня року». Пісні «Ця земля –
Україна», «Грона волі»,  «Украї-
нський звичай», «Батьківська
стежина», «Мамо, лишайтеся з
нами», «Любисток долі», «В лю-
бові старості немає», «Попутній
вітер», «Світ для двох» теж ста-
ли своєрідними візитівками пись-
менника. Кожен слухач знайде
для себе ту пісню, яка буде
найбільш співзвучною до стану
душі. Дрогобиччина за період
свого довгого життя породила і
відправила в світ вражаючу
кількість яскравих талантів. Цей
творчий струмок не пересихає і
нині. Нове тисячоліття Дрогобич
відкрив ім’ям Йосипа Фиштика!
Переконана, що найголовніша
пісня поета ще попереду!

У поетичному розкриллі сад
щедро обдаровує господаря. У
цьому сонцесяйному розмаїтті
спалахує ім’я першого редакто-
ра Йосипа Фиштика, а нині його
творчого побратима, заслужено-
го журналіста України, відомого
українського поета-пісняра Пав-
ла Лехновського, якому вдячний
талановитий учень люб’язно та
шанобливо присвятив свій по-
етично-нотний збірник. Що ж,
сентимент цей особливий та
вельми символічний, бо худож-
ньо слово викохується у незви-
чайній колисці, з якою у «Євро-
домі», наче зі світлом, присутні
душевне тепло і духовно-сердеч-
на спонука.

Олена БИСТРОВА,
доктор філологічних наук,
професор Дрогобицького

державного педагогічного уні-
верситету імені  І. Франка.

Дорогого сина, брата і похрес-
ника, жителя с. В.Висоцьке –
Миколу Ярославовича Кузана –
з 45-річчям, яке відзначив 9 трав-
ня, щиро-
с ер д ечно
в і т а ю т ь
мама Тео-
дозія, брат
Анатолій з
д р у ж и н о ю
Оксаною, племі-
нник Назарій,
брат Іван з дружи-
ною Іванною, хресні батьки –
Василь і Марія – та бажають
йому міцного здоров’я, світлої
радості в житті, благополуччя,
здійснення планів і мрій, удачі,
любові, рясних Божих благо-
словінь.

Нехай Господь завжди у
поміч буде,

А Мати Божа береже від зла.
Бажаємо здоров’я й сили,
Земної радості, любові і

тепла.
Хай доля шле Тобі добро і

щастя,
Міцне здоров’я, море благ

земних,
А щедрі дні, мов рушники

квітчасті,
Нехай ще довго стеляться

до ніг.

Адміністрація і профспілкова
організація Турківської КЦРЛ
сердечно вітають із ювілеєм за-
в і д у в а ч а
хірург ічного
відділу Туркі-
вської КЦРЛ
– Миколу Ми-
ха й л о в и ч а
Галишина – і
бажають шанов-
ному ювіляру міцно-
го здоров’я, невичерпної життє-
вої енергії, родинного тепла,
сімейного благополуччя, миру,
добра, удачі, рясних Божих бла-
гословінь.

І хоч на скронях сивина –
Нехай у серці гомонить вес-

на.
В очах сміється сонце золо-

те,
А дерево життя зростає і

цвіте.

PS. Присвята Йосипа Фиштика колезі по творчості та наставнику
Павлу Лехновському є досить доречною, адже він 15 травня відзна-
чає 83-річчя. Працівники редакції газети «Бойківщина» та студія
районного радіомовлення «Карпатський гомін» щиро вітають Пав-
ла Павловича з творчими та життєвими здобутками.
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9 травня святкував свій день
народження  дяк Володимир.

Парафіяни храму с. Межигір’я
вітають його з днем народжен-

ня і бажають йому
міцного здоро-

в’я – з роси і
води, невси-

пущої жит-
т є в о ї
енергії, ро-
д и н н о г о
тепла, лю-
бові, доб-
ра, радості,
довгих і
щасливих

років життя в Божій опіці.
Нехай Господь здоров’я й

силу посилає,
На всіх шлях благословляє.
Хай дасть наснаги Вам і

сили,
Щоб довго Господу служили.
Щоб без горя і журби
Весь свій вік прожили.
Нехай сіяє кожен день доб-

ром,
Хай радість птахом кожну

мить співає.
Хай наша вдячність, шана і

любов
Вам у житті завжди допо-

магають.
Боже ласкавий!
В цю чудову, ласкаву днину
Благослови цю прекрасну

людину.
Дай їй під сонцем у радості

жити
Многая, многая, многая

літа.

Коханого чоловіка, прекрас-
ного батька, найулюбленішого
дідуся, хорошого свекра, дорого
свата, жителя с. Верхнє Висоць-
ке – Євгена Пет-
р о в и ч а
Шепіду –
з нагоди
прекрас-
ного дня
н а р о д -
ження –
золотого
ювілею –
вітають дружина Га-
лина, син Євген, невістка Окса-
на, онучок Маркіянчик, свати Ва-
силь і Алла та бажають дорого-
му ювіляру неба безхмарного,
настрою гарного, здоров’я без
ліку і довгого-довгого щасливого
віку!

Вже сивий туман покриває
волосся,

Вже діти дорослі й онуки ро-
стуть.

А серце таке молоде ще і
досі,

І руки спочинку ніяк не знай-
дуть.

Хай внуки щебечуть, немов
солов’ята,

І радості щиро дарують ба-
гато.

Хай зморшки лягають все
менш на обличчя.

Хай Божа ласка Вам прикра-
сить

Наступну половину літ.
Бажаєм достатку, міцного

здоров’я
І долі рясної, як яблуні цвіт
Дай Боже зустріти Вам ще

сотню літ!

Організував захід Львівський
відокремлений підрозділ Цент-
ру розвитку місцевого самовря-

дування за сприяння управлін-
ня туризму та курортів Львівської
ОДА. Турківщину для такого прак-

тичного навчання вибрано через
те, що саме наш регіон найбільш
сприятливий для розвитку зеле-
ного туризму і вже має певні на-
працювання.

«Позитивний вплив сільсько-
го зеленого туризму на пол-
іпшення умов і якості життя се-
лян полягає передусім у тому,
що він розширює сферу зайня-
тості сільського населення, дає
селянам додатковий заробіток.
Їхні прибутки надходять не
тільки від оренди приміщень для
проживання, а й від безпосеред-
ньої реалізації виготовленої
продукції; приготування їжі для
гостей з власноруч вирощених
продуктів. Аби люди знали
більше про наші маршрути
сільського зеленого туризму,
необхідна реклама. Саме тому,
ми, спільно з громадськістю, за-
пускаємо в соціальних мережах
туристично-інвестиційний про-
ект «Турківщина туристична»,
щоб зі всіх куточків світу люди
мали змогу бачити наш чудовий
край, наші туристичні комплек-
си, агрооселі тощо.

По нових дорогах до нас заві-
тають тисячі туристів, і тим са-

мим наш край стане відомим
широкому загалу людей.

Відроджувати духовність, якою
жили наші предки, засвоїти, пе-
редати майбутнім поколінням
— цього можна досягти через
удосконалення на державному,
регіональному і місцевому
рівнях системи управління галуз-
зю щодо створення потужної ту-
ристично-рекреаційної бази,
прокладання нових маршрутів
зеленого, екологічного туризму,
запровадження підприємницт-
ва й малого бізнесу, максималь-
но залучивши до цього бізнес і
приватний сектор», – наголосив
у своєму виступі голова райдер-
жадміністрації Олександр Ла-
бецький.

Під час семінару його учасни-
кам було запропоновано про-
граму: «Зелений туризм як важ-
ливий фактор розвитку гірських
громад». Чималий інтерес вик-
ликали теми «Законодавство у
сфері туризму, основи ведення
підприємницької діяльності»,
«Фінанси: як їх планувати та об-
ліковувати».

З учасниками семінару прове-
дено практичне заняття з підго-
товки бізнес-плану.

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інфор-

маційної діяльності, комуні-
кацій з громадськістю та моло-
діжної політики апарату Туркі-
вської РДА.

ÇÅËÅÍÈÉ ÒÓÐÈÇÌ –
ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ ÄËß ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍÈ

У понеділок, 7 травня, у залі Турківської районної ради  відбув-
ся семінар на тему «Зелений туризм як важливий фактор роз-
витку гірських громад». У ньому взяли участь голова район-
ної державної адміністрації Олександр Лабецький, заступник
голови райдержадміністрації Юрій Лило, керівники структур-
них підрозділів райдержадміністрації та зацікавлені мешканці
району.

«Талановита україночка»
Уже стало доброю традицією у Нижньояблунському НВК проводити конкурси, на яких вибирають

найрозумніших, найкмітливіших, найталановитіших хлопців і дівчат. І цей рік – не виняток. Нещодавно
учні 8-9 класів змагалися за зван-
ня «Талановита україночка». Се-
ред конкурсантів: Христина Манд-
зинець (9 клас), Мар’яна Шум’яць-
ка (8-А клас), Катерина Іванько (8-
Б клас). Шлях до перемоги прохо-
див через такі конкурси: «Пред-
ставлення», «Зненацька», «Вели-
ке прання», «Танцювальний»,
«Модельний», «Знавець п’єс»,
«Інтелектуальний», «Домашнє зав-
дання». Упродовж вечора юні кон-
курсантки мали змогу здійснити
чудову мандрівку в дивовижний світ
жіночої краси і розуму. Звання «Та-
лановита україночка» виборола
учениця 8-А класу Мар’яна Шум’-
яцька. Вона здивувала глядачів і
членів журі своєю майстерністю,
швидкістю, гостротою розуму.

Програму вели чудові ведучі: На-
таля Ляхович і Христина Бринько. Між конкурсами своїми піснями глядачів розважала вокальна група,
під супровід вчителя музики Мирона Струналя.

Усіх конкурсанток нагородили солодкими подарунками та грамотами.
Ірина КРУПЧАК,

педагог-організатор.

Віддав життя за Україну
Бойові дії на території нашої держави, на жаль, продовжуються.

Тисячі воїнів віддали своє життя за Україну.
На сьогоднішній день Львівщина втратила вже 286 своїх захисників.
Останньою невиправною втратою став 21-річний Іван Сперелуп з

міста Ходорів.
Народився Герой-захисник 14 серпня 1996 р. у селищі Слов’яно-

сербськ, що на Луганщині, у сім’ї шахтаря.
Проте невдовзі його родина переїздить на Львівщину. В місті Хо-

дорів проходить усе дитинство Івана.
У Ходорівській середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 3

хлопець здобув загальну середню освіту. Вчителі відгукуються про за-
гиблого захисника як про здібного відповідального та дисциплінова-
ного учня.

Відразу по закінченню школи, Іван, як свідомий громадянин, прий-
няв рішення іти на захист незалежності та суверенітету своєї Батьків-
щини.

16 листопада 2016 року він вступив на військову службу за контрактом до Збройних Сил України.
На посаді старшого водія-механіка, у складі 24-ї механізованої бригади, мужній воїн боронив кордо-

ни України у Донецькій області.
Іван Сперелуп загинув 6 травня 2018 року, під час виконання бойового завдання із захисту територ-

іальної цілісності і суверенітету України у районі населеного пункту Новоселівка Горлівського напрям-
ку на Донеччині.

У загиблого воїна залишились батьки та три сестри.
Світлана БАГАН,

головний спеціаліст з інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та молодіжної пол-
ітики апарату Турківської РДА.

ЧЕКАЮТЬ
НА

РЕЗУЛЬТАТ
У 2017 році Турківською

міською радою було подано
проект регіонального роз-
витку «Реконструкція адмін-
істративного корпусу та
складів  виробничої бази Турк-
івського КП ЖКУ – по вул. Д.
Галицького, 20 у м. Турка
Львівської області», що міг
реалізовуватися за рахунок
коштів державного фонду ре-
гіонального розвитку у по-
точному році.

 З цією метою, 41-а сесія  Тур-
ківської міської ради 7-го скли-
кання гарантувала співфінансу-
вання інвестиційного проекту, в
сумі  1183000,00 гривень.

Однак, з невідомих причин
проект не був відібраний до ре-
алізації та не включений у пе-
релік інвестиційних проектів ре-
гіонального розвитку, що можуть
реалізовуватись за рахунок
коштів ДФРР у 2018 році. З цьо-
го приводу, Турківською міською
радою було скеровано запит до
Мінрегіону.

– Нещодавно ми отримали
відповідь з департаменту впро-
вадження пріоритетних проектів
регіонального розвитку
Міністерства регіонального роз-
витку, будівництва та житлово-
комунального господарства Ук-
раїни, в якій нас повідомляють,
що Мінрегіон надіслав лист до
Львівської ОДА для надання об-
ґрунтованого оцінювання згада-
ного проекту, – каже секретар
міської ради Олександр Гвозді-
нський. – Тож зараз міська рада
чекає, яким буде результат.

Ольга ТАРАСЕНКО.

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

41-81, 067-541-62-24.
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«У Жидачівському районі поплатились життям двоє
молодих чоловіків (33 і 38 років), які отримали смер-
тельне ураження електрострумом під час спроби крад-
іжки проводу з діючої лінії електропередачі», «18-річну
львів’янку вдарило струмом під час селфі на даху потя-
га», «3-річного хлопчика на Золочівщині вбило струмом
від старої пральної машини»…

Ми ж не крадемо дроти, не робимо фото на даху ва-
гонів, не пхаємо нічого в розетки, як це можуть зробити
діти — чого тоді боятися, думаємо ми?

А боятись є чого. Адже легковажність зі страшною
силою — електрикою — в будь-якому віці може кошту-
вати життя.  Щороку в Україні від ураження  струмом
гине до двох тисяч людей.

Так, минулоріч у Перемишлянському районі загинув
21-річний юнак під час роботи із бетономішалкою; стру-
мом убило 26-річного чоловіка на Турківщині, який ви-
конував електрозварювальні роботи; в Городоцькому
районі  помер 35-річний місцевий житель, який в бу-
динку виконував монтаж вагонки.  А на  сусідньому За-
карпатті  підлітка вбило струмом, коли він намагався
самостійно полагодити електроінструмент.

Це ще раз доводить, що в будь-якому віці та будь-
якому контакті з електроенергію життєво необхідно дба-
ти про особисту безпеку, дотримуватись правил безпе-
ки не лише самому, а й застерігати інших.

Пам’ятайте, що на вулиці електрика майже завжди

поруч і контакт із нею може закінчитись трагічно!
- Заборонено підніматись на опори ліній електропе-

редачі, відчиняти двері і проникати в приміщення елек-
троустановок, втручатись у їхню роботу, накидати чи на-
ближати до струмопровідних частин сторонні предме-
ти.

- Заборонено рибалити, розпалювати вогнища, спа-
лювати суху траву, вилазити на дерева поблизу повітря-
них ліній електропередачі та електрообладнання, діста-
вати будь-які предмети, що застрягли між проводами.

- Заборонено садити дерева, складати дрова чи інші
легкозаймисті матеріали під проводами повітряних ліній
електропередачі.

- Заборонено самостійно зрізати гілки і дерева, які
можуть впасти на проводи повітряних ліній електропе-
редачі.

- Заборонено проводити земляні роботи в охоронних
зонах кабельних ліній.

- Заборонено проїжджати машинами і механізмами,
що мають загальну висоту більше 4,5 метра, під прово-
дами ліній електропередачі.

- Заборонено підходити  до обірваного дроту повітря-
ної лінії, який лежить на землі чи звисає з опори, ближ-
че ніж на 8 м. Якщо з тих чи інших причин людина опини-
лась ближче ніж на 8 метрів до обірваного проводу, не-
обхідно відходити на безпечну відстань, переміщуючи
ступні ніг по землі і не відриваючи їх одну від одної.

Якщо Ви помітили обірвані проводи лінії електропе-
редачі, відчинені двері трансформаторних підстанцій,
або як сторонні особи проникають в приміщення елек-
троустановок чи піднімаються на опори, необхідно тер-
міново повідомити «Львівобленерго» за телефоном: 0-
800-50-15-68 (цілодобово, безкоштовно).

Вдома правила безпеки не менш актуальні!
- Заборонено доторкатися до дротів, ізоляція яких уш-

коджена, користуватись зіпсованими вимикачами, ро-
зетками та вилками; витягати за шнур вилку з розетки;
вставляти в розетку сторонні предмети.

- Не залишайте ввімкненими в мережу електропри-
лади, коли ними не користуєтесь або ідете з дому. Може
статись коротке замикання, і як наслідок — пожежа!

- Заборонено витирати електроприлади, розетки та
вимикачі мокрою чи вологою ганчіркою, доторкатись до
електроприладів мокрими руками, коли вони ввімкнені
в електромережу.

- Не затискайте електропроводи дверима, віконними
рамами; необхідно стежити, щоб дроти не потрапляли
під ніжки столів та стільців; не можна прикріпляти елек-
тропровід до труб опалення, водопровідних, каналізац-
ійних мереж та що-небудь вішати на електропроводку.
Адже ізоляція проводу може пошкодитись.

- Необхідно чітко дотримуватись інструкції, коли ко-
ристуйтесь електроприладами, а ремонтувати їх можуть
виключно фахівці!

- Не можна застосовувати домашні електроприлади
в сирих приміщеннях.

- Перша дія, яку потрібно зробити, коли помітили, що
з приладу йде дим, видно іскринки чи чути запах плав-
леної пластмаси — це вимкнути прилад з електроме-
режі. Якщо біля розетки горить, і неможливо вимкнути,
то потрібно відключити вимикач — він розташований
біля лічильника.

Запам’ятайте гарячі телефони!
- Кол-центр «Львівобленерго»: 0 800 50 15 68 (ціло-

добово, безкоштовно)
- Служба порятунку (пожежна охорона) —  101.

ПрАТ «Львівобленерго»

ÑÌÅÐÒÅËÜÍÅ ÍÅ Ò²ËÜÊÈ
ÑÅËÔ² ÍÀ ÂÀÃÎÍ²:
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У травні відсвяткувала свій
гідний ювілей ко-

лишній  вчитель
у к р а ї н с ь к о ї

мови та літе-
ратури –
Юлія Васил-
івна Федько.

Весь колек-
тив Кривківсь-

кої ЗОШ І-ІІ ст.
щир ос ер дечно

вітає ювілярку і зичить їй міцно-
го здоров’я, безмежного людсь-
кого щастя та довголіття.

Швидкоплинні літа відрахо-
вують весни,

Зупиніться на мить, не
спішіть, не летіть!

Новий день виплітає із мрій
перевесло,

Щоб із наших вітань сніп ту-
гий перевить!

Хай квітує любов на жит-
тєвому полі,

Хай світанки дарують на-
снагу щодня.

Хай крізь хмари й туман по-
сміхається доля,

Килимами дороги Вам всте-
ляє весна!

Колектив Ільник-Закіпчансь-
кої ЗОШ І ст. щиросердечно вітає
з днем народження вчителя
інформатики – Світлану
Михайлівну Блажівсь-
ку – і бажає шановній
іменинниці міцного
здоров’я – з роси і
води, успіхів у ро-
боті, здійснення
мрій і бажань,
достатку, Божої
ласки і опіки на
довгій життєвій ниві.

Хай квітне доля у роках пре-
красних,

Господь дарує радість і здо-
ров’я.

Хай кожен ранок з неба сон-
цем ясним

Вас осяває світлом і любо-
в’ю.

У травні  2016 року, з ініціати-
ви Галини Дем’ян, а також ме-
тодиста з народних промислів
РНД Миколи Комарницького та
голови  товариства «Бойківщи-
на» Петра Косачевича,  був  про-
ведений   на Турківщині  перший
дитячий фестиваль- конкурс
«Бойківська  писанка».  Попе-
редні  два фестивалі  проводи-
ли у час  Великодніх свят, а цьо-
го року, з певних причин, його
провели трохи пізніше.   Прой-
шов він не у фойє культурно-ми-
стецького  центру «Україна», як
це було  раніше, а у світлиці  рай-
онного осередку Союзу Украї-
нок.

 – Мені дуже приємно, що до-
лучилися до організації фести-
валю «Бойківська писанка»
відома на Турківщині писанкар-
ка, голова  районного осередку
Союзу Українок Олександра Цу-
няк та керівник гуртка БДЮТу
Марія Яворська. Ці дві людини
завжди мене підтримують, і  мені
було дуже приємно  і легко пра-
цювати з ними, – каже Галина

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ-ÊÎÍÊÓÐÑ
«ÁÎÉÊ²ÂÑÜÊÀ  ÏÈÑÀÍÊÀ»

У часі   проведення Всесвітніх бойківських фестин  та Світо-
вих бойківських конгресів проводяться різні заходи для дорос-
лих, а також  для  дітей. І серед  них  – вулиця Ремісників,
організатором якого  виступила талановита   молода турк-
івська майстриня, член районного товариства «Бойківщина»
Галина Дем’ян.  До цього проекту  запрошують  обдарованих
художників, різьбярів, писанкарок, вишивальниць – людей, які
можуть показати себе, свою творчість і чогось цікавого на-
вчити  інших.

Дем’ян. – Слід сказати, що це не
просто фестиваль, а  Етно-фес-

тиваль.  Бо на ньому  було пред-
ставлено  суто нашу давню бой-
ківську писанку, писану цвяшком
чи  булавкою, і лієчкою-писач-

ком.  Тому  й  маємо писанку двох
видів: писану  на білому яйці пе-
ренесеним воском та кольоро-
ву писанку .З огляду на те,  кож-
на техніка оцінювалася окремо,
таким чином   і визначали пере-
можців.  На сьогоднішньому
етапі  проведення конкурсу нам
дуже важливо, аби зберегти ці
обидва види  давнього писан-
карства для майбутніх поколінь.
Є ще один вид  писанок – дря-
панки. Можливо, на майбутнє

підключимо і його до тематики
фестивалю,  або  ще якісь інші
види добавимо. Прикро, що
мало приходить людей на такі

фестивалі, небагато є учасників,
а хочеться,  щоби горяни  ціка-
вилися  традиціями своїх
предків.

Переможцями  цьогорічного
фестивалю  «Бойківська писан-
ка» стали: Соломія Лимар і Ма-
річка Цуняк (на фото) – перше
місце;  Ірина Малетич,  Віка Ос-
таш, Марина Васьків, Анастасія
Цуняк – друге місце;  Каріна Жу-
равчик, Діана Царькова і Ангел-
іна Титар – третє.  Переможці
були нагороджені пам’ятними
подарунками, солодощами, бук-
летами, спонсорами яких стали
Галина Дем’ян,  Олександра
Цуняк, Лєна Ільків, гуртівня «На-
талі», а Марія Яворська висвіт-
лила  дитячий фестиваль писан-
карства  на сторінках газети
БДЮТу  «Юність». За словами
організаторів, у  конкурсі  можуть
брати участь всі діти шкільного
віку  з міста і району. Є надія, що
до Етно-фестивалю  «Бойківсь-
ка писанка»  в майбутньому
підключаться ще  й вихованці
Турківської школи-інтернату,
школярі Завадівського,
Ільницького НВК та багато інших
освітніх  закладів.   Наразі відгу-
куються  лише  ті, хто вже брав
участь.

– До речі,  я  розшукую  одну
талановиту дівчинку, яка три
роки тому, у віці 6 років, брала
участь у фестивалі.  Вона була
наймолодшою писанкаркою.
Звати її  Дарія Германович, –
каже Галина Дем’ян. – Для неї є
подарунок, грамота. Але досі
вручити їх не можу, бо кого не
питаю про дівчинку, всі розво-
дять руками.  Тож якщо Дарія
Германович зголоситься, буду
дуже рада.

Ольга ТАРАСЕНКО.

ПОСАДИЛИ ДУБИ
 Турківчанка Марія Яворська – не тільки творча осо-

бистість, під керівництвом якої   вже кілька років виходить
власна газета Будинку дитячої  і юнацької творчості
«Юність», а й прекрасна художниця, писанкарка,  надзвичайно
ініціативна людина, і до всього ще й  палкий природолюб.

Минулого року, приміром, вона та її підопічні,  під час  екскурсії на
природі, назбирали цілий  поліетиленовий пакет жолудів. Марія
Михайлівна купила  чорнозему і, прийшовши  на заняття,   разом з
дітьми  висадили по два зібрані жолуді  у спеціальні   горщики,
кожен з яких  діти підписали, чий він є. Всього – 30 горщиків. З часу

посадки постійно доглядали за ними, поливали, спостерігали, як
виростають  пагони.

А  тепер, навесні, паростки  молодих дубків, висотою до 10 см ,
Марія Яворська, разом зі своїми підопічними, вирішила висадити у
відкритий грунт. Два дубочки посадили біля Будинку дитячої та
юнацької творчості, ще кілька  на горі Шименка, решту  – на вул.
Джерельна,  у потоці, де зсувається грунт, щоб дуби, коли виростуть,
своїм корінням тримали берег.

Діти дуже задоволені, що зробили таку потрібну справу,  постійно
цікавляться, як приживилися їхні деревця, як ростуть,  зізнається
Марія Михайлівна.

Ольга ТАРАСЕНКО.



 Реєстраційне свідоцтво ЛВ №134   видано 28
березня 1994 року.

Часопис виходить раз на тиждень.

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

редактора – 3-12-45, бухгалтерії – 3-21-27,
видавничого відділу – 3-25-22.

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

8  стор.                    «ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»           11 òðàâíÿ 2018 ðîêó

– матеріали рекламного характеру.

Усі публікації захищені Законом України “Про авторське право і суміжні права”.
Передрук чи розповсюдження публікацій  – тільки з письмової згоди автора.
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У місті Турка розпочав роботу магазин-салон «Оптика»!
Пропонуємо:
- комп’ютерну діагностику зору

- окуляри готові та на замовлення
- стильні оптичні оправи

- контактні лінзи
- сонцезахисні окуляри

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

Вище професійне училище № 29 м. Львів
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

на 2018 /2019 навчальний рік
На навчання приймаються юнаки та дівчата: за освітньо-кваліф-

ікаційним рівнем «кваліфікований робітник».
За професіями на базі 9 класів:
– слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, електрозвар-

ник ручного зварювання, водій автотранспортних засобів категорії
«В», «С»;

– секретар керівника (організації, підприємства, установи), об-
ліковець з реєстрації бухгалтерських даних;

– кухар, кондитер;
– кухар, офіціант;
– перукар (перукар-модельєр), манікюрник;
– перукар (перукар-модельєр), візажист.
Термін навчання: 2 роки 10 місяців.
За професіями на базі 11 класів:
– слюсар з ремонту колісних транспортних засобів.
Термін навчання: 10 місяців.
– кухар, бармен.
Термін навчання: 1 рік 10 місяців.
За освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за

спеціальностями:
– 274 Автомобільний транспорт;
– 181 Харчові технології.
Термін навчання: 1 рік 10 місяців.
На час навчання учні одержують стипендію. Всі бажаючі забезпе-

чуються гуртожитком.
Документи приймаються щоденно з 9.00 до 17.00 год., крім неділі.
Документи подавати за адресою: 79039, м. Львів, вул. Шевченка,

116
Тел.: 233-25-02, lviv_vpu29@ukr.net, http://lvivvpu29.ucoz.ua/,

https://www.facebook.com/lvivvpu29/
Початок занять – 1 вересня.
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Минулої неділі на Турківщині пройшли чвертьфінальні по-
єдинки “Кубка пам’яті Героїв”, які зібрали вісім кращих команд,
що успішно пройшли груповий етап.

Так, у с.Вовче, на місцевому стадіоні, у першому матчі зустрілись
господарі та футболісти з Ластівки. Напружена боротьба закінчи-
лася перемогою вовчан – 3:2. У другому поєдинку команда з Явори,
з таким же рахунком, перемогла спортсменів із Прислопа.

У смт.Бориня місцева команда без зайвих зусиль здолала гуснян
– 6:1, а в другому півфіналі Либохора обійшла  Нижню Яблуньку –
7:4.

Півфінальні матчі пройдуть у неділю, 13 травня, на турківському
міському стадіоні “Карпати”. За результатами жеребкування, яке
відбулося у четвер, першими на поле вийдуть команди з Явори та
Вовчого, а після них путівку до фіналу розіграють Бориня та Либохо-
ра.

Початок матчів – о 13.00 год. та 15.00 год.
Костянтин МАЛЕТИЧ.

Колектив працівників Матківського НВК висловлює щире співчут-
тя техпрацівнику Володимиру Миколайовичу Миньові з приводу тяж-
кої втрати – смерті матері.

Педагогічний колектив Присліпського НВК висловлює щире
співчуття заступнику директора НВК Ярославі Миколаївні Мусі з при-
воду великого горя – передчасної смерті чоловіка Михайла Мико-
лайовича.

Учнівський колектив Присліпського НВК висловлює щире співчут-
тя заступнику директора НВК Ярославі Миколаївні Мусі з приводу
великого горя – передчасної смерті чоловіка Михайла Миколайо-
вича.

Колектив Турківської ЦБС глибоко сумує з приводу тяжкої втрати
– смерті колишньої працівниці бібліотеки-філії с. Завадівка Софії
Миколаївни Сакаль і висловлює щире співчуття рідним і близьким
покійної.

Колектив Турківського відділення Самбірської ОДПІ висловлює
щире співчуття Раї Іванівні Яворській з приводу великого горя –
передчасної смерті чоловіка.

Педагогічний колектив та працівники Лосинецької ЗОШ І-ІІ ст. вис-
ловлюють глибоке співчуття вчителю зарубіжної літератури Ірині Ма-
р’янівні Павлик з приводу тяжкої втрати – смерті матері – Софії
Миколаївни.

Працівники ветеринарної служби Турківського району глибоко
сумують з приводу смерті колишнього ветлікаря Ярослава  Йосипо-
вича Яворського та висловлюють щире співчуття завідувачу відділу
по незаразних хворобах Андрію Ярославовичу Яворському та всім
рідним і близьким покійного.

Турківська районна організація профспілки працівників АПК вис-
ловлює щире співчуття голові профспілки Турківської лікарні вете-
ринарної медицини Андрію Ярославовичу Яворському з приводу
тяжкої втрати – смерті батька – Ярослава Йосиповича.

У магазин «Продукти» с. Н.Висоцьке потрібен продавець.
Тел.: 0501724290.

Продається трактор Т-40.
Тел.: 0984488693.

Відремонтують дитячу бібліотеку
На початку травня Конкурсна рада з питань реалізації Програми проведення обласного кон-

курсу проектів місцевого розвитку у Львівській області затвердила 1007 переможців.
Турківський  район надав  на  всі  свої  проекти  рішення  про  співфінансування. До  15 потенційних 

переможців обласного  конкурсу  долучено  ще  один  проект, як  соціально  важливий  для  Турківсько-
го  району,  а саме:

Проект Турківської міської ради Львівської області «Капітальний ремонт даху та фасаду будівлі Тур-
ківської центральної районної бібліотеки для дітей, за адресою: місто Турка, площа Ринок, 1».

Загальна вартість проекту – 399 775,00 грн. Кошти обласного бюджету – 184 775,00 грн. Спонсорські
кошти – 10 000,00 грн. Фінансовий внесок громади – 15 000,00 грн.

Для довідок: Усі 1007 переможців Конкурсу проектів місцевого розвитку, після певних бюджетних
процедур, отримають субвенції з обласного бюджету в розрізі адмінтеродиниць для реалізації про-
ектів. Тому з 1 червня конкурсанти можуть всіма силами братися за втілення в життя своїх ініціатив. А
до 1 липня переможці мають укласти договори з підрядними організаціями про початок реалізації
проекту. Якщо це не зроблять – субвенцію з обласної скарбнички може бути анульовано.

Микола ЛИЛО.
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Згідно інформації департа-

менту охорони здоров’я
Львівської ОДА, Турківщина
займає одне з останніх місць
серед районів і міст області
по укладанню декларацій з
сімейними лікарями. Такий не-
задовільний стан з часом
може негативно позначитися
на наданні медичної допомоги,
якщо реформу медицини оста-
точно буде введено в дію. Як
відомо, тоді без скерування
сімейного лікаря не можна
буде зробити аналізи чи об-
стежити здоров’я. Власне
тому не зайвим буде нагада-
ти, як підписати медичну дек-
ларацію, які кроки повен зро-
бити громадянин:

КРОК 1: Оберіть за вашими
особистими критеріями заклад
чи лікаря. Ви можете скориста-
тися порадами знайомих. Або
відвідати найближчі заклади та
дізнатися про лікарів там.

КРОК 2: Перевірте, чи вже
можна підписати декларацію у
вибраному закладі. Вам у цьому
допоможе наліпка «Тут можна
обрати свого лікаря».

КРОК 3: Візьміть із собою пас-
порт, ідентифікаційний код і мо-
більний телефон. Якщо потрібно
підписати декларацію для дити-
ни до 14 років – візьміть також
свідоцтво про народження дити-
ни.

КРОК 4: Зверніться у реєстра-
туру медзакладу та повідомте, що
хочете підписати декларацію.

КРОК 5: Уповноважений прац-
івник медзакладу (працівник
реєстратури, медсестра або
лікар) введе ваші дані в електрон-
ну систему.

КРОК 6: На мобільний надійде
СМС з кодом. Повідомте цей код
працівнику закладу.

КРОК 7: З електронної систе-
ми роздруковується декларація
з вашими даними. Уважно пере-
вірте, чи всі ваші дані вірні. Якщо
потрібно – працівник закладу
внесе зміни в системі та роздру-
кує декларацію ще раз.

КРОК 8: Підпишіть два екзем-
пляри роздрукованої декларації.
Один – ви забираєте з собою,
інший лишається у закладі.

КРОК 9: Працівник закладу
підтверджує вашу декларацію
електронним підписом і відправ-
ляє в електронну систему.

ЖКУ потрібні на роботу: водії,
вантажники, бухгалтери (знання
комп’ютера), фахівець з укла-
дання договорів з населенням
(володіння комп’ютером).

Тел.: 0667026749.

Продається автомобіль ГАЗ-
63 бортовий, в робочому стані.

Тел.: 0964398945.

Симптоми ангіни швидко ми-
нуть, якщо вранці натщесерце та
ввечері перед сном випити ма-
ленькими ковтками по 1 склянці
теплого молока, щоразу розчи-
няючи в ньому по 5 крапель
(дітям по 2-3 краплі) аптечного
березового дьогтю.

При занепаді сил потрібно
залити 10 л води 2 кг вівсяної
соломи, довести до кипіння (не
кип’ятити), додати по 1 склянці
подрібнених плодів ялівцю, под-
рібненого коріння оману й
півонії незвичної, настояти до
теплого, розчинити в настої1 кг
гірчичного меду, процідити його
у ванну з температурою води 36-
370С і полежати в ній 20 хвилин.
Приймати такі ванни через день
увечері перед сном до стабіль-
ного стану здоров’я.


