В ЄДНОСТІ – СИЛА НАРОДУ
ÃÀÇÅÒÀ ÂÈÕÎÄÈÒÜ Ç 25 ÑÅÐÏÍß 1990 ÐÎÊÓ

ÁÎÉÊ²ÂÙÈÍÀ

ÐÎÇÄÐ²ÁÍÀ Ö²ÍÀ – 3 ãðí.

Âèäàííÿ Òóðê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè

¹33

(1539)

ÍÀÐÎÄÍÈÉ ×ÀÑÎÏÈÑ ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍÈ

Ï’ßÒÍÈÖß, 17 ñåðïíÿ 2018 ÐÎÊÓ

НІМЦІ ЗАХОТІЛИ
ЕКСТРИМУ

АВТОБУС ЗБИВ
ВЕЛОСИПЕДИСТА
У середу 44-річний водій автобуса «MERCEDES-BENZ», що
курсував з Ужгорода у Турку, виїхав на зустрічну смугу руху і збив
30-річного велосипедиста, жителя с. Завадівка. Аварія сталася
зранку, о 09:10, на перехресті
автодороги «Львів-Ужгород» та
вулиці І. Франка м. Турка.
Потерпілого було доставлено
в Турківську ЦРЛ з діагнозом
забій грудної клітки, забій ліктьового суглоба, закрита черепномозкова травма, стиснення
кісток основ черепа. В цей же
день його скеровано на лікування в медичний заклад м. Львів.
Наш кор.

ДЯКУЄМО ЗА
РОЗУМІННЯ
Два дні тому троє громадян Німеччини (на фото) намагалися потрапити на Турківщину поза пунктом пропуску. При цьому вони мали
при собі усі документи, щоб легально перетнути кордон. Але, очевидно, їм захотілося екстриму.

Дорогеньку, люблячу, турботливу бабусю та прабабусю –
Галину Афанасівну Ірод – жительку с. Верхнє Висоцьке щиро вітають з ювілеєм – 70річчям від дня народження внуки
Оля,
Анна, Катерина, Роман,
Іван, Марія
з чоловіком Еріком
та
правнучка
Ніколетта!
Кохана
і
мила – бабусенько рідна,
Не журися, люба, не хворій!
У серці радість хай живе, а
не печаль!
І завжди нас з усмішкою зустрічай!
Бажаємо довго Вам ще прожити,
Здоров’я міцного на довгий
вік,
Щоб внуків встигла одружити
Й благословити правнуків
у світ.
Загублене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї - №020880,
видане відділом у справах сім’ї
та молоді Турківської РДА на ім’я
Михайла Йосифовича Васіва,
вважати недійсним.

У суботу, 18 серпня, о 12.00
год., м.Турка, по вул. Січових
Стрільців, поряд з музеєм
«Бліндаж»,
відбудеться
відкриття та освячення пам’ятного знака загиблим учасникам
АТО.
Вшанувати світлу пам’ять героїв запрошуються жителі міста
та району.

Колективи Турківської школиінтернату щиро дякують голові
Турківської районної ради Володимиру Лозюку, голові Турківської райдержадміністрації Олександру Лабецькому, голові постійної депутатської комісії з гуманітарних питань, засобів масової інформації, соціального захисту населення Мирославі Павлик, президії районної ради,
всьому депутатському корпусу
за розуміння в прийнятті статуту Турківської гімназії ім. Олександра Ільницького.

ПЕРШИМИ ВІДГУКНУЛИСЯ
НА ЗАКЛИК ДОПОМОГТИ
СОЛДАТАМ
У минулому номері газети «Бойківщина» було вміщено замітку з
проханням до жителів району допомогти нашим відважним захисникам продуктами харчування, зробивши тим самим їм приємний
подарунок до Дня незалежності України.
Свої пожертви, у вигляді продуктів харчування, надіслала наша
землячка, яка зараз проживає за кордоном, – Дана Іванівна
Матійців. 2150 гривень зібрали солдатам, які захищають наш мир,
спокій і суверенітет, працівники Турківської райдержадміністрації.
Просимо небайдужих приносити свої пожертви у культурно-мистецький центр «Україна».
Марія МАТКІВСЬКА.
«Компанія Джейбіл» оголошує
масовий набір працівників на
виробничі вакансії.
ВАМ ГАРАНТОВАНО:
- заробітна плата - від 6 000 до 9 000 тисяч гривень;
- позмінний графік роботи (3 робочі дні/3 вихідні);
- безкоштовні: харчування, транспортування, проживання
для іногородніх;
- медичне страхування.
Звертайтеся за телефонами: +38 (0312) 64 91 21/91 27.
Наша адреса: 89424, Закарпатська обл., Ужгородський р-н,
с. Розівка, вул. Концівська, 40.

Колектив працівників Матківського НВК щиро вітає з ювілейним
днем народження – 55-річчям – досвідченого педагога, людину з
організаторськими здібностями, вмілого керівника, директора школи - Михайла Миколайовича Трийцятника і бажає шановному ювіляру міцного здоров’я, життєвого оптимізму, втілення нових ідей і
задумів, родинного тепла, Господнього благословення.
Хай у житті Вашім завжди буде літо,
А якщо осінь, то тільки золота,
Нехай до хати їдуть завжди діти,
Хай сміх і радість на подвір’ї не стиха!
Нехай рясні дощі несуть для Вас здоров’я,
Проміння сонячне торкає за вуста.
Хай діти й внуки зігрівають Вас любов’ю Бажаєм довгого й щасливого життя!

Сердечно вітаємо з ювілеєм, який відзначав 12 серпня, Нижньовисоцького сільського голову Ярослава Васильовича Ірода.
Бажаємо Вам, шановний ювіляре, міцного здоров’я, професійних успіхів, життєвої наснаги, витримки, виваженості і відданого служіння на благо жителів Нижньовисоцької сільської ради, сімейного щастя, злагоди та добробуту у Вашій оселі!
Нехай Вас ніколи не покидають оптимізм, удача, стійкість духу в
нелегкому повсякденному житті, а життєвий досвід буде надійним поводирем у
складних справах в ім’я процвітання та
розвитку нашої громади.
Нехай береже Вас Бог. Многая і благая
Вам літ!
Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогнику, віри й наснаги.
Щедрості серця, людської поваги.
На довгих стежинах Вашої ниви
Будьте завжди Ви здорові й щасливі!
З повагою – жителі с Ропавське.

У час, коли матінка- земля, зігріта ніжними серпневими променями сонця, обдаровує всіх щедрими плодами, а у безмежній голубизні неба звеселяють душу і серце пташині співи, відзначає
свій ювілей наша дорога, любляча, турботлива , найкраща у світі
матуся та дружина – Галина Афанасівна Ірод з с. Верхнє
Висоцьке. З цієї нагоди надсилаємо найщиріші вітання, сердечні
побажання залишатися завжди чарівною й красивою, душевно
світлою, доброю, веселою і усміхненою, розумною, енергійною і
розуміючою. Дякуємо Вам, люба, за правильні поради, розуміння, любов, доброту
і ласку. Вогонь Вашої любові захищає нас
від бід і помилок, а материнська молитва
– від неправильних вчинків. Ми дуже сильно Вас любимо і бажаємо Божого благословення і ласки – на многії і благії літа!
Наша найкраща в світі, рідненька,
Вітаємо щиро ми Вас!
Хай день народження прекрасний
Вам лиш щастя принесе.
За поміч дякуєм, рідненька,
Вашу підтримку, доброту.
Хай Бог оборонить від хвороб і бід,
Ріка здоров’я щоб ніколи не міліла.
Життя дарує щедро многа літ –
У мирі, спокої, у радості, надії!
З повагою і любов’ю – чоловік Микола; дочки Віра та Леся; сини
Микола та Василь; невістки Оксана та Ірина ; зяті Мирослав та
Роман.

2 стор.
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СП О РТ МАЙ Д АНЧИ К У
Т УРК І ВСЬ К О МУ НВК

На жаль, як із суб’єктивних, так і об’єктивних причин, чимало учнів загальноосвітніх навчальних закладів Турківщини не мають можливості належним
чином займатися спортом через занедбану, а іноді й взагалі відсутню,
спортивну інфраструктуру. Власне тому похвально сприймається кожний
випадок встановлення тренажерного майданчика чи облаштування стадіону. А коли йдеться про спортмайданчик зі штучним покриттям, то це справді
– подія.
Ще років 3-4 тому в районі ніхто й не
мріяв про таке, але, як кажуть, обставини змінилися. В минулому році вперше
на Турківщині таку спортивну споруду
відкрито в с. Бітля. А ось нещодавно таке
ж свято відбулося і в Турківському НВК.
Тут, на місці старого спортмайданчика,
облаштували сучасний, з освітленням,
просторий і естетично привабливий. З
цієї нагоди на урочисте відкриття запросили голову райдержадміністрації Олександра Лабецького, його заступника Миколу Яворського, депутата обласної ради
від Турківського виборчого округу Михайла Дзюдзя, який подарував юним футболістам м’ячі та рукавиці воротарям. Гості,
разом з директором навчального закладу Михайлом Блажівським, урочисто перерізали символічну стрічку, а затим о.
Тарас – настоятель місцевого храму св.
апостолів Петра і Павла УГКЦ м. Турка
та о. Михайло – настоятель храму Покрови Пресвятої Богородиці м. Турка, освятили майданчик. Гарно підготувалися
до цієї довгоочікуваної події й вихованці

НВК. У своїх віршах вони дякували всім
тим, хто долучився до його спорудження,
хто працював тут та хто запропонував

ідею. Зразу ж після відкриття відбувся й
футбольний турнір, а перед його початком
символічні удари по воротах зробили
гості. Щоправда, воротар був
«на місці» і
в кожному
випадку
м’яч парирував або
був зафіксований в
руках.
Загалом
спорудження спортивного майданчика обійшлося в
більше як
мільйон
гривень, частину коштів
з яких виділила міська рада, 300 тис. грн. – з субвенції, депутат Верховної Ради України
Андрій Лопушанський, а найбільше –

ІСУС НАС ВЧИТЬ
ЛЮБИТИ

Таким був лейтмотив роботи табору з денним перебуванням дітей, що
працював минулого тижня в м. Турка на території міського стадіону «Карпати». Часто перехожі, які проходили в цей час поблизу, чули пісні, вірші, розповіді, які голосно лунали з мікрофона, і навіть з цікавості зупинялися подивитися, що ж це таке на стадіоні відбувається? А це працював дитячий табір,
організований церквою Євангельських християн-баптистів. До речі, й у минулі роки він також діяв влітку, але стільки дітей, як цього разу (а це до сотні
хлопчиків і дівчаток різного віку і різних конфесій) у ньому не було. Цьогоріч
довелося залучити до роботи наставників з смт. Бориня, та навіть із м.
Рудки.
Минулої п’ятниці відбулося урочисте
закриття табору, на якому були присутні
заступник голови Турківської РДА Юрій
Лило, начальник відділу у справах дітей
Турківської РДА Ірина Стебівка.
Пастор ЦЄХБ м. Турка Микола Яцкуляк
відкрив заняття в таборі молитвою. Діти
(так, як це вони робили кожного дня) помолилися, а потім пішли розважатися –
грати в ігри. Після розминки продовжили заняття на лавочках, де уважно вслухалися в розповіді за сторінками Біблії,
які підготували для них старші друзі; співали пісень, розказували віршики, брали

участь у різного роду конкурсах. Вміло керувала усім цим процесом, всіляко забавляла дітвору Оксана Маланкевич та її
помічники. До душі схвилювала присутніх
пісня про любов до Ісуса, у виконанні наймолодшої учасниці табору Мартусі Кропивницької.
Я підійшла до гурту дівчаток, що сиділи
поруч. Запитала, чи цікаво було їм відпочивати у таборі.
– За цей час ми навчилася рано вставати, – усміхаючись, відповіла за всіх
Евеліна Крижанівська. – У таборі мені і
моїм друзям було дуже цікаво, ми бра-

Львівська обласна рада. Як бачимо, кошти чималі, а тому всі виступаючі наголошували на тому, що діти, коли займатимуться тут, мають бережливо ставитися
до спортивної споруди. Щоб не пошкодити покриття, не виходити на футбольні по-

єдинки в шипованому взутті. А щоб для
всіх було зрозуміло, як експлуатувати
майданчик, директор школи вже найближчим часом має безпосередньо на
огорожі вивісити правила поводження.
Якщо будуть кошти, можливо, буде встановлено й відеоспостереження.
Хочеться вірити, що спортмайданчик
довго служитиме юним спортсменам, а
головне, щоб він був зроблений якісно.
Адже в області вже були випадки, що
після року чи двох з часу спорудження
основа майданчика просідала. Фахівці
кажуть, що через те, що не належним
чином облаштована основа.
Як запевнив присутніх голова Турківської РДА Олександр Лабецький, невдовзі
поруч з футбольним майданчиком, буде
споруджений сучасний тренажерний
майданчик. А для найменших вихованців
депутат Верховної Ради Андрій Лопушанський пообіцяв встановити дитячий
ігровий майданчик. Та й не лише в цьому
НВК, а й у Турківській ЗОШ №1 та Турківському НВК №1.
Позитивно було сприйнято повідомлення й про те, що вже в наступному році
такий же майданчик зі штучним покриттям отримає й Завадівський НВК. Роботи в цьому плані уже тривають.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
ли активну участь в різних конкурсах, іграх
та змаганнях. Нас поділили на команди
і кожна з команд, за символічні «золоті
злитки», виборювала для себе перемогу. А після вікторини, чи якогось конкурсу
ми одержували подарунки. Також вивчали вірші, пісні про Бога, ще й додому
давали нам домашнє завдання: заповнювати і робити спеціальні книжечки на
різні теми – «Господь Ісус Христос прийшов спасти грішників», «Покаятися - значить відвернутися від гріха і навернутися
до Бога», «Лише Ісус може змінити твоє
життя», «Чудове Боже спасіння» та інші.
– Бог дав нам на цей тиждень гарну
погоду. Можна було погрітися на сонечку,
відпочити на свіжому повітрі, відволіктися на кілька годин від комп’ютера чи телевізора, – каже Микола Яцкуляк. – Ну, а
сьогодні останній день – закриття табору. Усім нам не хочеться розлучатися, діти
вже здружилися, потоваришували одне
з одним. А разом з тим більше дізналися про Біблію, про Ісуса. Ми заохочуємо
дітей до читання та вивчення Біблії з
ранніх літ. Найбільший дар Божий – це
спасіння, але воно буде дано кожному
по вірі його. Це найбільше, чого ми хочемо навчити дітей. Навчити, що таке благодать, що таке спасіння через віру в Ісуса
Христа.
Ольга ТАРАСЕНКО.

Дорогу, ніжну, люблячу, добру, щиру, працьовиту дружину, матусю, бабусю, сваху Марію Ільківну Сеньків, жительку с.
Ільник, вітають з 60-річним ювілеєм,
який святкуватиме 19 серпня, чоловік Володимир, сини: Віталій, Ігор, Олег, Роман,
Микола; дочка Мар’яна,
зять Олександр; невістки:
Ольга, Галина, Оксана,
Наталя; онуки: Анна,
Оксана, Марічка, Микола, Юра, Іван,
Саша, Міша, свати і
вся велика родина.
Дорогенька
наша,
доброго Вам здоров’я – на
довгі роки життя, душевного тепла, сімейного затишку, сил, енергії,
усіх земних гараздів на многії і благії, даровані Господом літа.
Низький уклін Вам, рідна, до самої
землі,
За руки працьовиті, невтомні золоті,
За серце неспокійне, що за дітей болить,
За душу, щиру й добру, що всіх благословить.
А ми в молитвах наших проситимем
щодня,
Щоб Бог послав Вам ласку на многії
літа.
Щоб у здоров’ї й силі зустріли Ви із
нами
Своє сторіччя, рідна і найдорожча
наша мамо!

Щиро, від душі, вітаємо із 70-річним ювілеєм, який святкував 15 серпня, нашого
милого, доброго, дорогого, люблячого і
турботливого чоловіка, татуся і дідуся Петра Петровича Яворського із с. Явора.
Любимо і обнімаємо
за щирість, ласку і доброту. Бажаємо міцногоміцного здоров’я, усіх
земних гараздів, Божої
ласки і опіки, довголіття.
Спасибі, рідненький, за вічну турботу,
За щире бажання добра нам усім.
Хай серце ще довго у грудях палає,
А руки, мов крила, нас пригортають.
Щоб здоров’я було, щоб жили – не
тужили,
Ви найбільшого щастя в житті заслужили.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є.
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає.
З любов’ю – дружина Ольга, дочки Галина і Оксана, зяті Ярослав та Іван, онуки Наталя, Ірина, Соломія, Оксана,
Андрій, Святослав.

УМІЛОМУ ПЕДАГОГУ І
ЧУЙНІЙ ЛЮДИНІ
Батьки та учні Верхньовисоцького НВК
щиро дякують директору школи - Дарії Володимирівні Надич - за щиру турботу про
нашу рідну школу.
Хай збудеться все, що Ви хочете,
Хай збудеться все, що чекаєте.
Хай стежка проляже в трояндах,
Яку Ви в житті прокладаєте.
Хай буде удача у всьому,
Добробут хай буде у долі.
Здоров’я і радість, й наснага,
І шана людська, і повага.
РЕМОНТИ БУДИНКIВ, КВАРТИР пiд
ключ. Перепланування. БУДIВНИЦТВОбудинки, прибудови, павiльйони, гаражi,
навiси,
альтанки, лазні, паркани.
ПОКРIВЕЛЬНI РОБОТИ пiд ключ.
Мансарднi
дахи. УТЕПЛЕННЯ,
облицювання будинкiв. Знижки на
роботу+матерiали. (068)1455866, (066)7215631
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ПРЕЗИДЕНТ: СЛОВА «СЛАВА
УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!» БУДУТЬ
ОФІЦІЙНИМ ВІТАННЯМ ЗБРОЙНИХ
СИЛ НАШОЇ ДЕРЖАВИ
«Слава Україні! Героям слава!» стануть офіційним
вітанням Збройних Сил нашої
держави, заявив Президент
Петро Порошенко. За його
словами, таке звернення як
військове вітання вперше
пролунає цьогоріч 24 серпня
– у День Незалежності України під час параду на честь чергової річниці.
«Ми порадились з Міністром
оборони, на Раді національної
безпеки і оборони, з Урядом, і я
прийняв рішення, що, починаючи з 24 серпня, ці слова вперше
пролунають як частина офіційної церемонії військового параду на честь Дня Незалежності
України», - сказав Петро Порошенко під час відвідин ДАХК
«Артем» Державного концерну
«Укроборонпром».
Президент також додав, що
питання запровадження слів
«Слава Україні! Героям слава!»
як офіційного вітання військових
ретельно обговорювалося з
військовослужбовцями, службовцями військових частин, ве-

теранами АТО, трудовими колективами, і лише після цього було
ухвалено таке рішення.
Глава держави також заува-

жив, що офіційно у документах
нове військове вітання буде закріплено після початку чергової
сесії Верховної Ради та відпові-

дного рішення Парламенту, оскільки потребує внесення змін,
зокрема до статутів усіх військ
Збройних сил України. Але після

завершення належних процедур
«ці слова і це вітання стане офіційним військовим вітанням
Збройних Сил України».
Світлана БАГАН.

У СОКОЛИКАХ ВШАНУВАЛИ
ПАМ’ЯТЬ ДЕПОРТОВАНИХ
У суботу, 11 серпня, в Соколиках відбувся захід зі вшанування
пам’яті примусово переселених
бойків із Західної Турківщини в

1946-1952рр. У ньому взяли
участь: голова Турківської районної державної адміністрації
Олександр Лабецький, перший
заступник голови районної державної адміністрації Микола
Яворський, помічник народного депутата України Андрія Лопушанського Ірина Кіра, яка передала всім присутнім вітання
від народного депутата та вручила путівки на відпочинок - учас-

никам АТО - Василю Банясу, Володимиру Самусю, Богдану Дорошу та голові Нижньотурівської сільської ради Петрові

Шкрамку. Окрім вищеназваних
гостей, на святі виступили: директор Турківського РНД Петро
Косачевич, голова Нижньотурівської сільської ради Петро
Шкрамко. Благословили захід
духовенство району під керівництвом декана УАПЦ Андрія
Клуба.
У рамках заходу прозвучали
пісні у виконанні учасників художньої самодіяльності народ-

них домів району, а саме:
с.Н.Турів, с.В.Турів, с.В.Яблунька,
с. Н. Яблунька, с.Шум’яч, смт.Бориня, с.Нижнє, с.Верхнє, с.Сянки
- та Миколи Боберського, Михайла Костевича РНД м.Турка.
На завершення Нижньотурівський сільський голова подякував усім присутнім та всім тим, хто
долучився до проведення даного
заходу. Водночас наголосив, що
попереду ще велика фінансова
затратна робота з реконструкції
храму. Він згадав тих, хто вже допоміг у цій благородній справі й
закликав усіх, хто має можливість,
долучатися до цього богоугодного почину. Зібравши кошти по крупицях, громада зможе надати
цьому історичному храму красу і
велич на Славу Божу.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

СМІТИТИ, АЛЕ НЕ ПЛАТИТИ
Населення Турки вперто не
хоче платити за таку послугу
як вивезення твердих побутових відходів. За газ платимо,
за світло, за користування
Інтернетом, а за сміття - ні.
Х оча с міт тє в і б ак и жи т ел і
міста наповнюють через край,
проте укласти договір на вивезення відходів і справно

платити за це житлово-комунальному підприємству (з 1
липня ц.р. на особу, що проживає в приватному секторі,
плата за вивіз ТПВ становить
майже 15 грн.) люди не хочуть.
Але не за горами той час, коли
за таке порушення – викидання смітт я у недо з во леному
місці або у сміттєвий бак без
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укладеного з ЖКУ договору –
винних будуть суворо карати
штрафними санкціями. Бо в
іншому випадку - потонемо по
коліна у смітті. Привчатися до
порядку потрібно усім.
За даними КП «Житлово-комунальне управління», с таном на сьогодні, є вулиці, де
більш серйозно відносяться

Дорогого сина, коханого чоловіка, дбайливого татуся, турботливого брата, люблячого онука і племінника, доброго зятя - Руслана
Анатолійовича Шалабавку, жителя м. Турка, із 30-річчям від дня
народження, яке відзначатиме 21 серпня, від щирого серця і з великою любов’ю вітають мама Орися, дружина Леся, синочок Олежик, брат Мирон з дружиною Анною, дід Іван, бабуся Стефа, тесть
Ігор, теща Галина та вся велика родина. Бажають ювіляру міцного здоров’я, сімейного щастя і благополуччя, любові, добра,
миру, Божого благословення.
Бажаєм здоров’я від чистих джерел,
А щастя - від власної долі.
Щоб довго й щасливо в достатку
Ти жив,
Щоб горя не знав Ти ніколи!
Хай добро переповнює хату,
Золотіє ясний небосхил!
Хай щоденно - і в будень, і в свято Вистачає на все Тобі сил!

Колектив Турківського лабораторного відділення щиросердечно
вітає з ювілейним днем народження Галину Миколаївну Ладику і
бажає їй міцного здоров’я, теплих, радісних і сонячних днів у житті,
родинного тепла, Божого благословення.
Нехай Вам у світі щасливо живеться,
Нехай лиш добро і достаток ведеться.
Хай щастя і радість приходять до
хати,
Хай доля дарує Вам років багато.
Щоб тільки все гарне в житті повелося,
Хай збудеться все, що іще не збулося.
Господь хай дарує надію й тепло –
На многії літа, на щастя й добро!

13 серпня святкував 45-річний ювілей Микола Якубович Яворський із Лосинця.
З цим чудовим і прекрасним святом дорогого, люблячого, щирого і турботливого ювіляра сердечно вітають дружина Корнелія та
дочки Улянка, Вікторія, дорога мама Марія, сестра Іра з сім’єю,
брати Іван та Дмитро з сім’ями, Михайло та Володя.
Щирі вітання для швагра Миколи посилають Іван з сім’єю з Лосинця, Люба з сім’єю з Мукачева, Ольга з сім’єю з Турки та вся велика родина, друзі і бажають йому міцного здоров’я, щастя, постійного благополуччя в житті та Божого благословення на довгі роки.
Летять літа, мов бистрі води,
І не вернути їх назад,
І нам не віриться сьогодні,
Що Тобі прекрасних – 45.
Хай нових днів ще буде безліч,
Без ліку щастя і пісень.
Прийми вітання найщиріші
В цей світлий ювілейний день.
Здоров’я, щастя зичим не на рік На все життя бажаєм його щиро,
Щоб радісним і довгим був Твій вік –
З добром, любов’ю, спокоєм і миром!

ÏÅÐØÎÂÅÐÅÑÅÍÜ –
Ó ÍÎÂ²É ØÊÎË²
На початку тижня наш район черговий раз відвідав з робочою
поїздкою голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка.
Разом з головою Турківської РДА Олександром Лабецьким він оглянув хід проведення будівництва навчальних закладів у селах Лосинець та Либохора. Залишившись задоволеним ходом проведення робіт, Олег Михайлович наголосив, що з нового навчального року,
який розпочнеться невдовзі, учні Лосинецької ЗОШ І-ІІ ст. навчатимуться в новому приміщенні.
Також було оглянуто дорогу загального користування БориняМохнате, особливу увагу звернуто на ділянку в с. Комарники, де стався зсув дорожнього полотна. У даний час тут проводяться підготовчі
роботи для ліквідації наслідків зсуву.
Світлана БАГАН.
до цього питання, а є такі,
яким до всього байдуже. Наприклад, станом на даний час
по вул. Середня 35 людей уклали договори на вивезення
сміття, на суму 4496 грн., вул.
Горішня 32 особи – на суму
3436 грн., вул. Самбірська 18
осіб – на суму 1457 грн., вул.
Івана Франка – 28 осіб – на
суму 4381 грн. Дуже погано
платять на вул. Івана Богуна:
всього 6 осіб – 565 гривень, на
такій великій вулиці як Січових

Стрільців: 12 осіб – на суму
1977 грн., вул. Б. Хмельницького – 5 осіб – на суму 777
гривень, вул. Л.Українки – 4
особи , заплачено по 698 гривень.
А всього укладено з населенням міста на вивіз ТПВ
2 32
д ог ов ор и . На
с ьо г од ніш ній день зап лачено
ЖКУ від населення за вивезення сміття 27 тисяч гривень.
Ольга ТАРАСЕНКО.
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ÍÀ ÑÒ ÓÍß - Á ÅÐÅÃÈ Íß
ÐÎÄÓ
У неї 4 дітей, 15 онуків і 18 правнуків

Тільки щоб їх отримати, треба
було добиратися у сусіднє село,
звичайно, пішки, бо тоді ніякого
транспортного сполучення між
населеними пунктами Турківщини не було. Зайшла по дорозі до
місцевої крамниці, накупила гостинців на свою премію для всієї
родини (їх тоді з мамою залишилося четверо) і знову пішки подалася додому.
Була зима, мороз, тож сніг під
ногами добряче хрумтів. І раптом вона почула за собою чиїсь
кроки. Озирнулася, ой, нене,
якийсь солдат наздоганяє. Бойова Настуня не те щоб злякалася, але неприємний холодок
пробіг спиною. «Що воно за мос-

переїхала до чоловіка. Першим
світ побачив їхній син. Свекор
вирішив наректи його Онуфрієм
– своїм ім’ям. Але тут вмішалася
свекруха:
- Ні, не буде Онуфрій – досить
одного! Ця дитина нам Богом
дана – тож зватиметься Богданом.
- А чому, Насте Семенівно, не
Ви давали ім’я хлопчику, це ж Ви
його народили?
- Мені тоді було все одно – аби
лишень маля росло здоровим і
щасливим. А ще, мабуть, з поваги до рідних чоловіка. Хоча мала
моя свекруха крутий норов і часом таки добряче дошкуляла, я
зі свекрами прожила чимало
років і на той світ спорядила.
Думаю, вони не були скривджені.
При цих словах мимоволі Настя Семенівна посміхається:
- На похороні свекра навіть
трапилася неординарна подія.
Коли вже пом’янули небіжчика,
кілька чоловіків раптом завели

каль? Дивись, ще відбере покупки, – подумала і притишила хід. Нехай швидше минає і йде своєю
дорогою».
Але парубок і не думав її обганяти. Порівнявшись, заговорив.
Настуня прикинулася глухонімою. Хлопець не здавався, говорив і говорив. Казав, що три дні
тому повернувся з армійської
служби, що ходив у сусіднє село
у військкомат ставати на облік,
що такої гарної панянки досі ще
не зустрічав... По тому, як дівчина реагувала на його слова, розумів – вона все добре чує і їй
його компліменти подобаються.
Після тієї зустрічі Настуня і
Юра більше не розлучалися. Так
і прожили в парі за малим не 60
років. До свого діамантового весілля Юрій Онуфрійович не дожив буквально місяць. Численні
родичі готувалися до урочистого
відзначення події, а довелося
проводжати господаря за небокрай.
А тоді, після шлюбу, Настуня

веселої. На них зашикали: де це
видано, співати у такий час, а ті
почали виправдовуватися, мовляв, це тому, що їх так смачно
нагодували і добряче напоїли.
З часом родині Іваників лелека приніс двох доньок і ще одного сина. А коли Настуні минуло сорок (саме тоді її первісток
служив у армії), несподівано
доля подарувала Іринку.
- Такої гарнюньої дівчинки я
ніколи не бачила, - змахуючи
непрохану сльозинку, каже Настя Семенівна. – Але не довго
вона нас радувала – скоро маля
стало янголятком. Ніхто так достеменно й не сказав, від чого
померла моя дівчинка.
П ер еп лак ал а-п ер ет уж и л а
Настуня – і жила далі...
Сьогодні вона – берегиня великого і славного роду. І хоча
порозліталися давно по усюдах
її діти, не цураються батьківського дому.
Старший син Богдан, у недалекому минулому висококваліфікований працівник нафтогазо-

Настунею вона називає себе сама. Так ніжно її кличуть і рідні,
звичайно, позаочі. Хоча Анастасії Іваник, із села Нижнє Висоцьке, вже й перевалило за 80 - плюс десь років з шість чи сім точної дати свого народження достеменно не знає. Та й хто
думав записати день, місяць, рік її народження тоді, давно, у
прикарпатському прикордонному селі.
Тяжко жилося Настуні у багатодітній родині, де аж семеро
дітей. А кому легко було? Пережила голод, військові дії, розруху. Багато працювала, що аж руки
горіли від тієї роботи, але всього
наполегливо вчилася.
Та найбільше лихо прийшло з
незнаними «братками». Один з
місцевих, ухожих у їхню хату,
навів, переконана Настя Семенівна, бо дуже вже добре знався на розташуванні речей в
оселі. Поки одні бандити випотрошували скриню, а інші нишпорили по закутках, хтось з вулиці
підказував:
- На печі, за мішком з кукурудзою подивися – там нові чоботи
стоять.
Настуні на той час минуло десь
років з тринадцять. Гарне дівча
хотіло мати й гарну одіж та взуття. То й справили їй батьки нові,
довгоочікувані черевички з опушешкою – як тоді називали - «румунки». Тож коли бандит уже
було взявся за взувачку, дівчинка, не пам’ятаючи себе, зненацька вихопила з його брудних
рук свої черевички, мов найдорогоцінніший скарб, і притисла
їх до грудей:
- Не віддам! Хоч убий – не
віддам!
Дивно, але бандит відступив,
заклякши від несподіваної непокори малого дівчати.
Того нещасного трагічного дня
родина Настуні не лише втратила майже всі нехитрі пожитки, а
й залишилася без годувальника. Батькові, який було кинувся
обороняти нажите в муках тяжкою працею майно, один з «прибульців» на очах приголомшених дітей автоматною чергою
буквально відстрелив голову.
Дісталося тоді й Єві, молодшій
сестричці, - її бандит з силою
відштовхнув до стіни. Дівчинка
сильно вдарилася головою і
знепритомніла...
Настуня не любить згадувати
той час. Та й чого його ворушити
в пам’яті неприємні болючі спомини, коли за довгі роки її життя
було чимало світлих щасливих
сторінок. Саме про них вона й
любить розповідати.
Ось хоча б про випадкову (а
кажуть, що випадковість – це
закономірність!) зустріч зі своїм
судженим Юрком.
А було це так. Тоді Настуня
працювала дояркою в місцевому колгоспі й досить успішно –
серед кращих ходила. Тож і преміювали її аж 50 карбованцями.

Четверо жителів Либохори
отруїлися у стрийському кафе
Після відвідування кафе-бару «Степ-Леон», що у м.Стрий,
четверо людей потрапили до лікарні.
Згідно з терміновим повідомленням про надання медичної допомоги при надзвичайній ситуації (НС) з КЗ ЛОР “Львівський облас-
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видобувної галузі, обов’язково
щороку раз чи двічі приїздить із
Сумщини. Там звив родинне
гніздечко з красунею дружиною
Валентиною, юристом за освітою, знаним у їхньому краї адвокатом. У двох синів, що пішли
батьковим шляхом, свого часу
закінчивши інститут нафти і газу,
підростають дітки - Кірочка і
Діма.
Старшу доньку, Марію, доля
закинула аж у Херсонську область. Має доньку і двох синів, а
ще – четверо внуків.
Молодша дочка Катерина (чи,
як її вдома кличуть, Кася) – матигероїня. Народила і виховала
семеро дітей – усім їм, разом з
чоловіком Ярославом, дала освіту, переважно вищу, тепер ось
радіє 11 онукам. Катя живе неподалік батьківського дому, тож
саме на її плечі й випало найбільше турбот про маму. Щодня,
за будь-якої погоди, вона - у дорогої людини, аби свіже молоко, сир, інші смачні страви ще
гарячим потрапляли на стіл.
Спробувала забрати до себе хоч
на зиму, та через день Семенівна «дременула» додому. «У
мене є своя хата і телевізор,
який можу хоч увесь день дивитися», - заявила старенька.
У наймолодшого з дітей -сина
Миколи, ліквідатора аварії на
ЧАЕС, депутата Турківської районної ради, з дружиною Оксаною – троє синів-красенів, які
вже мають свої сім’ї,
підростає внучка.
... У тому кутку села
Нижнє Висоцьке, що
за Стриєм, саме в
тому місці, де він зливається з Бітлянкою,
кілька обжитих хат і
лишилося. Але звідси
Настя Семенівна - ні
ногою! Де ще шукати
такої неповторної
краси?!
Смереки
мохнатими лапами
тягнуться до сонця.
Річка шумить-виграє
камінням буквально
у дворі. Найчистіша
вода з криниці, що під
горою. А повітря –
прозоре, духмяне, аж
дзвенить! Дарма, що роки, здоров’я підводить, через що «вивела» господарство (а було ж чимале!), перестала навіть ходити
до церкви, але душа, як і в молодості, радіє цій казці. Щовечора
виходить посидіти під хатою на
яскравій лавці, молитви почитати, чистим повітрям подихати,
порадіти життю...
Настуня – охоронниця сімейного вогнища, мама 4 дітей, бабуся для 15 внуків і прабабуся
18 правнукам. Щастя Вам, шановна Насте Семенівно, по
вінця. Нехай тепло зігріває
Ваше серце, а в руках панує добро! Здоров’я без ліку і щедрого,
довгого віку!
Наталія РОЗТОРГУЄВА,
с.Нижнє Висоцьке – м. Суми.
Фото автора.
На фото: (зліва направо)
сини Микола і Богдан, Настя
Семенівна, доньки Марія та Катерина

ний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”,
встановлено факт захворювання 4-х дорослих осіб – мешканців с.
Либохора нашого району. Їх було госпіталізовано в інфекційне
відділення Боринської комунальної міської лікарні. При огляді встановлено первинний діагноз: харчова токсикоінфекція. Всі постраждалі харчувалися в кафе-барі «Степ-Леон».
Фахівці Держпродспоживслужби, спільно з ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України», розпочали комплекс
заходів з розслідування та локалізації спалаху інфекції.
Наш кор.

Із 50-річчям, що виповнюється 17 серпня, дорогих і люблячих, щирих і турботливих - Віталія Семеновича Вовчанського з м. Турка
та Лілію Семенівну
Вовчанську – Дудурич із смт. Бориня - сердечно
вітають сестра Лариса та племінниці
Наталя, Ліда та Іра зі своїми
сім’ями.
Ювілярам вони бажають неба
безхмарного, настрою гарного,
здоров’я без ліку і довгого-довгого щасливого віку!
Многая і благая літ!
50 уже ступило
На життєвий Ваш поріг
Вже позаду залишилось
Скільки сходжених доріг!
На життєвих цих стежинах
Все було разом –
Щастя, радість і тривоги,
І добро, і зло.
Та зуміли Ви успішно
Подолати все
Хай Вас Ангел-хоронитель
Завжди береже!
Відділ освіти і профспілкова
організація працівників освіти
району вітають із 55-річчям від
дня народження директора
М ат к ів с ь к о г о
НВК Михайла
Миколайовича
Трийцятника і
бажають шановному ювіляру неба безхмарного, настрою гарного,
здоров’я без
ліку і довгого-довгого щасливого
віку!
Летять роки, мов ластівки
стрімкі,
Та серце молодим хай завжди буде.
Щоб все робилось легко, залюбки,
Щоб вірні друзі зустрічались всюди.
Хай мудрість літ не стане
тягарем,
Нехай душі не вигасне зірниця
І повниться до краю день за
днем
Добра і щастя золота криниця.

Відділ освіти і профспілкова
організація працівників освіти і
науки району щиросердечяно
вітають із золотим ювілеєм директора Нижньотурівського НВК
Віталія Семеновича Вовчанського і
бажають шановному
ювіляру
міцного здоров’я
– з роси і води,
родинного тепла, успіхів на роботі, здійснення планів і
мрій, Божого благословення.
Вітаємо із роками, що завітали
Сьогодні у Ваше життя.
Їх всього 50 ми нарахували,
А зичимо прожити аж до
ста!
Творити й висот нових досягати,
Міцніє хай сила, квітує краса.
Щоб всього найкращого в
світі зазнати –
Здоров’я, любові, достатку, добра!
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÄÀÐÓÂÀÒÈ ÐÀÄ²ÑÒÜ
ÌÀÒÅÐÈÍÑÒÂÀ
Теплого серпневого дня, рівно 50 років назад, вона – тендітна і струнка на вигляд, проста, привітна і доступна за характером, красива дівчина, зі щирою усмішкою на вустах, очима, що випромінюють добро, переступила поріг Турківської
районної лікарні. Йшов 1968-й рік. Молода лікарка відразу сподобалася колективу – своїм розумом, щирою вдачею, вмінням
вислухати і допомогти, бажанням знати більше і якоюсь милою жіночністю, лагідністю, що найбільше й приваблювало в
ній її пацієнтів.

Цим медиком була нині завідувач пологово-гінекологічного
відділу Турківської КЦРЛ Євгенія
Артимович. І за цих 50 літ невтомної праці на медичній ниві
Євгенії Василівні різне довелося пережити – злети і падіння,
радість і тривогу, невдачі і великі досягнення. Так як це
стається у житті кожного, хто
не сидить без діла, а трудиться. Бо не помиляється лише
той, хто нічого не робить, кому
до нічого немає діла. Тут, у Турці,
дівчина з Великої Білини, що на
Самбірщині, знайшла і своє
особисте щастя – вийшла заміж
за місцевого лікаря-хірурга
Євстахія Бровара. Створили
міцну, гарну, інтелігентну сім’ю,
виховали і вивели у світ двох
своїх розумних дітей – лікарів
Орисю та Ігоря. Продовжують
династію медиків, наслідуючи
дідуся і бабусю, онуки Марта і
Оля.
«Лікар – це не ремісник, що
дуже вузько знає свою професію. Ми хочемо мати лікарів,
які… були б людьми з великої

літери. Ми хочемо мати лікарів,
які нас, пацієнтів, вважатимуть
за людей, а не за медичні випадки», – казав свого часу нині
покійний блаженніший Любомир Гузар. До таких лікарів належить Євгенія Василівна.
Вона може на вулиці підійти до
своєї пацієнтки і поцікавитися
її здоров’ям, або ж запитати у
матері, як почувається дитинка, яку приймала під час пологів, завжди дасть консультацію, направить на обстеження
до Львова, якщо в чомусь сама
сумнівається, вона просто душевно привітається, і навіть
злегка, в знак поваги, вклониться знайомій людині при
зустрічі.
Не злічити, скільки немовлят
за ці п’ять десятків літ прийняла в свої руки наша лікар акушер-гінеколог Євгенія Артимович, Рахунок вже йде на покоління. Нині до Євгенії Василівни приходять народжувати онуки тих, в кого вона колись приймала пологи. Скільки було ускладнених кровотечами пологів,

Íàçàâæäè â³äêëþ÷àþòü
àíàëîãîâå òåëåáà÷åííÿ
З 1 вересня 2018 року у Турці та на всій території України, буде припинене аналогове ефірне мовлення національних та місцевих телеканалів. Це пов‘язано з міжнародними зобов‘язаннями країни щодо впровадження цифрового мовлення. Найбільш популярні телеканали, такі як «Інтер», «НТН», «1+1», «СТБ», «Україна», «ICTV», та місцеві канали, зникнуть з
екранів телевізорів тих глядачів, які приймають сигнал на звичайну телевізійну антену –
таких сьогодні у Львівській області близько
230 тисяч людей. Загалом по Україні доступ
до телебачення можуть втратити близько
4 мільйонів людей, які дивляться телевізор
через аналогову антену.
Щоб і надалі мати змогу дивитись національні
телеканали, необхідно обрати інший тип прийому
сигналу. Є кілька варіантів.
Перший – можна придбати цифровий Т2-приймач, який підключається до існуючої антени. Середня вартість приймача – близько 400-900 гривень. У більш високій якості майже по всій території України можна дивитись близько 30 телеканалів. Зараз і надалі цифрове Т2-телебачення
буде безкоштовним.

нелегких операцій – нині не порахувати, і вона, лікар, –звичайна людина. Ніби здається,
що нічого не боїться, але кожного разу перед операцією
відчуває якийсь душевний трепет. Інша справа, що пацієнтки
про ці страхи від лікаря ніколи
не дізнаються.
Терплячість, стійкість до
стресів, уміння спілкуватися з
людьми, здатність співпереживати – риси, притаманні Євгенії
Василівні. Вона – відмінник охорони здоров’я України, пологовий відділ, який очолює, заслужено виборов міжнародний
сертифікат «Лікарня доброзичлива до дитини». У відділі у
свій час було зроблено капітальний ремонт – чисто, охайно, затишно, тепло, якісне, сучасне медичне обладнання.
Півстолітній трудовий стаж не
кожному вдається мати. Але Бог
дає сили, здоров’я і наснагу
Євгенії Василівні долати цю нелегку лікарську стежину. Хоча,
звичайно, з кожним роком це
стає робити все важче і важче.
Такі медики, як вона,– на вагу
золота, адже є в кого почерпнути молодим колегам досвід,
знання, навички. Молоді медсестри, акушери, лікарі мають
до кого прийти за порадою –
це дуже добре.
Без сумніву, Євгенія Артимович не помилилася у своєму
виборі, коли після закінчення
школи у Великій Білині, пішла
вчитися на акушерку у Бориславське медучилище, закінчивши його з відзнакою. Але цих
знань їй було замало. Вона
мріє бути лікарем. А ставши
ним,
після
закінчення
Львівського медінституту (19621968рр.), Євгенія Василівна високо несе марку цього престижного медичного закладу
своєю невтомною, жертовною
працею.
І що особливо – за неї не забувають, її пам’ятають мами.
Жінки, яким вона подарувала
радість материнства – найбільше щастя на землі. У цьому і є
сенс життя нашої доброї колеги, порадниці, лікаря з великої
букви Євгенії Артимович.
ДРУЗІ.

Другий варіант – можна придбати новий телевізор із вбудованим Т2-приймачем. Мінімальна
вартість такого телевізора становить близько
4000 гривень.
Третій – підключитись до кабельного телебачення. Це можуть зробити мешканці міст та деяких селищ міського типу. Кабельне телебачення
платне, середня вартість – 50-150 гривень на
місяць.
Четвертий – підключити інтернет-телебачення.
Вартість послуги доступу до інтернету, зазвичай,
становить від 60 до 200 гривень на місяць. Окремо доведеться заплатити за телевізійний пакет,
який коштує від 30 до 50 гривень на місяць.
П‘ятий – придбати супутникову антену. Мінімальна вартість тюнера, супутникової тарілки та встановлення цього обладнання становить 2000-2500
гривень. Переважна більшість тюнерів, які зараз
продаються, дають змогу дивитись канали, що
знаходяться у вільному доступі. Необхідно враховувати, що незабаром з метою покращення наповнення ефіру, національні телеканали можуть
закодувати супутниковий сигнал. Якщо це станеться, то для перегляду українських телеканалів
потрібно буде придбати новий супутниковий тюнер.
Таким чином, найбільш економічним на даний
момент є перший варіант – придбання цифрового Т2-приймача.
Не зволікайте і потурбуйтесь про придбання
обладнання завчасно.
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Працівники Нижньотурівського НВК вітають з нагоди 50-річчя,
яке святкує 17 серпня, свого директора школи Віталія Семеновича
Вовчанського і бажають йому міцного здоров’я, усіх земних гараздів
і щасливого віку.
Летять роки, мов ластівки у вирій,
Та серце молодим хай завжди буде.
Щоб все робилось легко, залюбки,
Що вірні друзі зустрічались всюди.
Хай мудрість літ не стане тягарем,
Нехай душі не вигасне зірниця
І повниться до краю день за днем
Добра і щастя золота криниця.

ÑÕÎÄÆÅÍÍß ÍÀ
Ï²ÊÓÉ - ÏÐÈÑÂß×ÅÍÅ
ÏÀÌ’ßÒ² ÐÎÌÀÍÀ
ÌÎÒÈ×ÀÊÀ

У неділю, 12 серпня, в рамках 27-их спортивних ігор Львівщини,
присвячених пам’яті Романа Мотичака, бійця АТО, жителя с.Лімна,
загиблого в боях під Іловайськом у ці серпневі дні 2014 року, відбулося сходження на гору Пікуй (1408 метрів). У сходженні брали
участь велика кількість людей, як з нашого району, так і з інших. За
офіційними даними обласної адміністрації - більше 400 осіб. Це

найбільш масове сходження на найвищу вершину Львівщини за часів
незалежності. Участь взяли також учні Лімнянського НВК, який носить ім’я Романа Мотичака, та їх наставники, групою в 25 осіб. Це була
найчисельніша група учасників з нашого району. Вони, з прапором,
який під час Революції Гідності побував на Майдані незалежності та
учасники АТО Турківщини, й очолили багаточисельну колону, яка об
11.00 вирушила на вершину. Серед учасників сходження були також
родичі Романа Мотичака: дружина Оксана та дочка Дарина, учениця
8-го класу, представники Турківської РДА, під керівництвом заступника
голови Юрія Лила. Незважаючи на жарку погоду, всі учасники успішно
подолали 6 кілометровий шлях. На вершині виконили Державний гімн
України та отримали значки з написом «27-і спортивні ігри Львівщини, присвячені пам’яті Романа Мотичака» та з зображенням вершини
Пікуй. Після повернення до підніжжя гори, організатори почастували
учасників смачним козацьким
кулішем. У такий спосіб було
вшановано першого загиблого воїна АТО з Турківщини, адже та держава сильна, яка пам’ятає та вшановує своїх героїв.
А напередодні, 11 серпня, в селі Гусне відбувся обласний конкурс
патріотичної пісні.
Ярослав ТИРИК.
.
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Ç²Ð – ÍÀØ ÓÍ²ÊÀËÜÍÈÉ ÄÀÐ
Коли немовлятко, народившись, розплющує очі, бачить перед собою обличчя батька й матері, які мають виховувати його, бачить сонце, світ навколо себе. Зір – це безцінний дар,
отриманий при народженні, даний людині Богом, аби насолоджуватися життям і пізнавати
світ, в якому живеш.
Про зір, про те, як зберегти його, про свій шлях в медицину розповідає сьогодні нашим
читачам лікар-офтальмолог Турківської КЦРЛ Наталія Заканич – медик, про яку тільки добрим словом відгукуються її пацієнти, яка завжди порадить, вислухає, ніколи не відмовить,
якщо хтось попросить прийти на допомогу.
– Наталіє Михайлівно, тож
чим зацікавила Вас професія
медичного працівника?
– Після закінчення 8 класу
Турківської середньої школи я
поступила на навчання в Харківське медичне училище. Поїхала так далеко від дому тому, що
моя покійна мама була родом
з Харківщини. Тоді там можна
було без проблем поступити,
адже в училище був недобір,
тому, здавши успішно вступні
іспити, стала студенткою медучилища. А після його закінчення влаштувалася на роботу в
Турку, у хірургічне відділення, де
спочатку працювала у приймальному покої, згодом перевели в операційну. Чотири роки
пропрацювала я операційною
медсестрою. Пригадую, у той
час завідував Дионізій Іванович
Герич – людина розумна, чудовий діагност, з яким було легко
працювати. Хочу підкреслити,
що дуже хороший був колектив
у хірургії, дружний. Тому із великою теплотою згадую я ті роки.
А чому пішла в медицину? Поперше, моя бабця мала дуже
важкий опік очей вапном, і я постійно (мені навіть це подобалося) капала їй краплі. Крім
цього, мама моя довго і важко
хворіла. У неї була виразкова
хвороба, вона постійно мала
трофічні виразки, і я щоденно,
будучи вже школяркою, робила їй перев’язки. Напевно й це
відіграло свою роль у виборі
майбутньої професії. Ну, ще й з
маминої родини, тітка моя була
хірургом, працювала в інституті
невідкладної хірургії. Вона завжди цікаво розповідала про
свою професію. Мені подобалося слухати її розповіді.
– Як склалася Ваша кар’єра
по закінченні медінституту?
– Я аж три рази поступала в
медінститут. Дуже хотів тато, аби
я здобула вищу освіту. За третім
разом, у 1985 році, я стала студенткою на той час Львівського медичного інституту, який закінчила у 1991-му. Інтернатуру
пройшла з офтальмології. І повернулася знову в рідну Турку
на роботу. Спочатку деякий час
працювала урологом, бо не
було вільного місця, а потім, в
1997 році, я вже влаштувалася
на постійне – окулістом. І так
працюю ним до цих пір. І тішуся, що маю роботу тут, в Україні,
і можу щось корисне зробити
для своїх людей. Адже багато
моїх однокурсників через те, що
не мають роботи, виїхали за
кордон на заробітки.
– Наталіє Михайлівно, кажуть: «Неможливо зняти халат
і перестати бути лікарем». Це
так?
– Так, це правда. Дуже часто
прямо на вулиці підходять до
мене сусіди, знайомі, і навіть
незнайомі мені люди, щось запитують, просять допомогти. І
не можна відмовити їм у їх проханні. Одного разу попросила
допомоги сусідка, в якої посеред ночі стався гіпертонічний
криз. Зателефонували на
«швидку», «швидка» кудись
далеко поїхала, а тут не можна
гаяти часу, потрібно рятувати
людину. Тож довелося діяти
на власний розсуд: дати укол,
зробити усе потрібне, аби запо-

бігти ускладненню. Медичні навики завжди стають у пригоді
в повсякденному житті. Тому
хоча би по мінімуму потрібно
все знати, аби допомогти людині в тій чи іншій критичній ситуації.
– Ви постійно працюєте в
поліклініці, чи бувають виїзди
в села району?
– Зараз постійно у кабінеті
проводжу змішаний прийом – і
дорослих, і дітей, за винятком,
якщо в когось травма або людина не має можливості приїхати на обстеження в поліклініку.
А раніше виїжджали в сільську
місцевість. Особливо під час

планових перевірок зору
інвалідів війни. Перевіряли зір
і навіть підбирали окуляри. Також були у нас виїзди в села,
коли перевіряли школярів.
– До речі, зараз учні проходять медичні огляди перед початком нового навчального
року. Як у наших дітей із зором?
– Ось уже кілька років
поспіль школярі приходять перевіряти зір в поліклініку. Усе це
робиться, згідно відповідних
вікових категорій та ще згідно
календаря. В кінці серпня такий наплив людей, що приймаємо по 200 осіб в день. Пригадую, рік тому, або два, на Святого Пантелеймона, я прийняла 167 осіб і кожному перевірили зір. Мушу констатувати, що
дуже багато є патологій. Картина невтішна. Я не встигаю скеровувати дітей на обстеження
чи лікування у Брюховичі, бо і
там є відповідний ліміт. Кожного тижня – одну дитину, але
буває, що й двоє, а то й більше,
направляю до Львова, тому що
ситуація справді критична. За
останні роки, в результаті великого зорового навантаження,
малорухливого способу життя,
нераціонального харчування,
появи комп’ютерів, планшетів,
мобільних телефонів, у дітей
шкільного віку у багатьох випадках виявляємо міопію. Якось
приходить до мене бабуся, приводить 4-річну дитину зі скаргами, що чомусь дитинка недобачає. Я перевіряю її – 30
відсотків зору! Питаю, як так
сталося? У відповідь чую:
«Знаєте, батьки поїхали за кордон на заробітки. Дитину залишили під мій догляд. Мені так
добре – я включаю зранку дитині комп’ютер і вона цілий
день сидить біля нього. Знаю,

що вона на місці, ніде не йде,
біди не шукає». Нам ледве вдалося компенсувати дитині зір,
доводилося навіть якийсь час
лікувати її у Львові. Переважно
фіксую набуту міопію. Але якщо
у дитини вчасно виявити цей дефект зору, то у 1/3 випадках можна попередити розвиток міопії.
Коли міопія не прогресує, є
навіть спеціальна гімнастика,
вправи для очей, при необхідності – стаціонарне лікування.
Хворобу можна вилікувати.
Сьогодні діти ведуть малорухливий спосіб життя, що призводить до короткозорості. Я
живу неподалік стадіону. Ще
кілька років тому, діти
взимку цілими днями
каталися з гірки на лижах і санках. Цього року
жодної дитини з саночками чи лижами я тут
не бачила. А влітку гуляють лише мами з
візочками – возять немовлят. Діти з вулиці гуляти сюди приходять
рідко. Коли я прийшла
на роботу, були одиниці
дітей, які погано бачили, а зараз дуже серйозна проблема з цим.
А відносно дорослих,
то облікуємо велику
кількість хворих на катаракту. Д умаю, що
збільшення кількості
таких хворих пов’язано,
перш за все, з умовами
життя людей, їх соціальною захищеністю, матеріальним забезпеченням. Часто хворі
відмовляються від стаціонарного або оперативного лікування
тільки через те, що не мають
коштів на операцію, що призводить до поглиблення катарактичного процесу, ускладнення
хвороби. Отож багато людей не
погоджуються на операцію. Буквально недавно в мене на
прийомі був пацієнт, якого рік
тому я направляла на операцію,
він вчасно не пішов, почалося
ускладнення і довелося в ургентному порядку скеровувати
цього пацієнта до Львова, аби
забрати хворе око. Шкода, але
отака біда, що не було можливості вчасно зробити операцію.
Відповідний найдешевший
кришталик коштує зараз близько 9 тис. грн., а ще потрібно й
операційний матеріал купити і
якісь ліки, то сума досягне до
11-12 тисяч гривень. «Навіть
ніде мене не відправляйте, бо
не маю грошей», – не раз доводиться чути, хоча операції роблять добре – лазером, протипоказань після них практично
немає.
Хочу сказати, що збільшилася кількість хворих на глаукому. Років 10 назад в мене на
обліку перебувало десь 30-35
осіб, хворих на глаукому; зараз
є біля ста, серед яких і молоді
за віком люди. І вся біда в тому,
що виявляємо у хворих досить
запізно цю форму захворювання, вже на останній стадії, коли
не можна нічого зробити. І тоді,
на превеликий жаль, людина
сліпне, а сліпота – незворотній
процес.
Крім усього, перевіряємо й
очний тиск у населення. І не
тільки в березні, під час про-

ведення акції вимірювання очного тиску, а постійно. Щоправда, не маємо вдосталь спеціальної пасти, яку використовують для вимірювання очного
тиску, але стараємося мати її у
наявності. Також йде тенденція до збільшення кількості хворих на підвищений внутріочний
тиск, серед яких багато людей
молодого віку.
Ну і не можу не згадати про
травми очей, спричинені сторонніми тілами. З цим проблем
у людей – море. У мене як лікаря, через травми очей ( а вони
в основному побутові), образно кажучи, немає ні дня, ні
ночі, ні вихідних, ні відпустки.
Люди не дотримуються правил
особистої безпеки. Усе хочуть
зробити швидко, особливо під
час ремонтних робіт, забувають
про спеціальні окуляри, які
убезпечать від попадання стороннього тіла в око. А коли трапилася біда, то ще й запізно
звертаються до лікаря – днів
через 2-3. Ось і недавно прийшов на прийом чоловік, який
тиждень ходив з травмою в оці.
Лікування зараз проводимо,
але воно буде тривалим. Щодо
опіків очей, то їх, слава Богу, є
дуже мало, а в основному – попадання в око сторонніх тіл.
Хочу сказати, що ми тісно
співпрацюємо з львівськими
офтальмологами. Дуже мені
багато допомагає наша землячка Світлана Лук’янівна Брич.
Вона не тільки проведе належно обстеження, а й може допомогти людині ліками, якщо бачить, що ця людина малозабезпечена.
Колись прийшов на
прийом хлопчина, видно було,
що із незаможної сім’ї, в нього
була складна травма ока. І я
направила його до Світлани
Лук’янівни, то потім мати цього
хлопця щиро дякувала, що до
дуже хорошої лікарки він потрапив, бо Світлана Лук’янівна інколи їжу йому носила, допомогла ліками і найголовніше – добре лікувала, адже не довелося
око забирати.
Для людини зір – то є основне. Коли незрячому після операції повертають зір, він наче
знову на світ народжується.
Цілодобово ніч – це жах. Це
дуже страшно. Тому зір треба
берегти.
– Тож дайте, Наталіє Михайлівно, нашим читачам кілька
порад, як зберегти зір.
– Найперше, слід покращити
свій раціон. Вітаміни, які даєте
очам, походять від їжі. Носіть
частіше сонцезахисні окуляри.
Вони не для того, аби бути модними, вони допомагають зменшити вплив ультрафіолетових
променів на очі. Частіше навідуйтеся до офтальмолога, бо
тільки він може сказати, як
справи з вашим зором. Якщо
носите окуляри, потурбуйтеся
про них: вони завжди повинні
бути чистими. Правильно користуйтеся екраном монітора
комп’ютера. Коли дивитеся телевізор, відстань між вашими
очима та екраном має бути щонайменше 2м. І ще є таке правило: вологі очі – здорові очі. Очі
потребують постійного зволоження. Тому зверніться до лікаря, якщо очі часто сльозять.
Лікар допоможе підібрати
відповідні краплі. Як бачите, таких порад легко дотримуватися. Тож дбайте про своє здоров’я. І все буде гаразд.
– Дякую за цікаву розмову.
Розмовляла Ольга ТАРАСЕНКО.

Педагогічний колектив Верхньогусненського НВК щиросердечно
вітає з ювілейним днем народження вчителя української мови та
літератури - Оксану Миколаївну
Ільницьку - і
бажає
їй
міцного здоров’я, душевного
тепла, творчих
досягнень, шани
від людей, сімейного щастя, любові,
вічної молодості в душі та Божого
благословення.
Нехай волошками цвітуть
літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань.
Щоб доля дарувала тільки
радість,
Ні грама бід, ні крапельки
страждань.
Хай Богородиця від бід оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щедрі щастям многії літа!
Техпрацівники Нижньотурівського НВК щиро вітають із золотим
ювілеєм свого директора школи
Віталія Семеновича Вовчанського і бажають, щоб Господь дарував йому міцне здоров’я, безмежне щастя, шану від учнів, тепло родини, свою опіку в
житті.
Хай ладиться
скрізь: на роботі
в родині,
Щоб радісний
настрій у серці
не згас,
Все світле і гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить
до Вас.
Хай щастя приходить і
ллється рікою,
Хай горе обходить завжди
стороною,
Хай доля дарує Вам довгі
літа,
А в серці завжди хай живе доброта!
Із 25-річчям, яке відзначив 16
серпня, дорогого і люблячого, щирого і турботливого сина, онука,
брата, вуйка, хресного тата - Богдана Тарасовича Цінкевича - від
щирого серця вітають мама і тато,
бабуся Юлія, брат Андрій з дружиною Емеше, племінники – Андрійко і похресниця Амінка та бажають
дорогому ювіляру, аби Господь дарував йому
міцне здоров’я, світлу
радість, щасливу долю,
Своє благословення і
опіку на довгі
мирні і щасливі
роки
життя.
Хай тільки цікаве на Тебе
чекає,
Хай радісний настрій в очах
Твоїх сяє,
Хай справжня любов буде поруч з Тобою,
Нехай будуть друзі за Тебе горою.
Бажаєм, щоб доля Тобі усміхалась,
Щоб задуми завжди здійснити
вдавалось.
Щоб сонце удачі світило невпинно,
І щоби щастило Тобі неодмінно.
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ПОНЕДIЛОК, 20
UА:ПЕРШИЙ
06.00 Д/ц «Спiльноти тварин»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25,
13.00, 15.00, 21.00, 03.00 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго
ранку, Країно!
09.30, 10.50, 14.20, 15.10, 23.35,
01.10, 02.50, 04.00 Погода
09.40 М/с «Гон»
09.50 Додолики
10.05 Хто в домi хазяїн?
10.35 Телепродаж
11.00 Д/ц «Неповторна природа»
12.00 Д/ц «Смаки Культур»
12.25 Д/ц «Смачнi iсторiї»
13.10, 14.30 :РадiоДень
13.40, 15.20 Лайфхак українською
13.55 Перша шпальта
15.35 Т/с «Гранд готель»
17.05, 22.40 Т/с «Монро»
18.00, 00.15 Iнформацiйна година
19.00 Д/ц «Плiч-о-плiч»
19.25 Д/с «1000 днiв для
планети»
20.15 Д/с «Жива природа»
20.30 Посттравматичний
синдром
21.25, 03.20 Новини. Спорт
21.40 Д/с «Таємницi людського
мозку»
КАНАЛ 1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
19.30, 05.35 ТСН
09.30 «Чотири весiлля»
10.55, 12.20 «Одруження
наослiп»
12.30, 14.05 «Мiняю жiнку»
15.45 «Сiмейнi мелодрами»
17.10 Т/с «Моє чуже життя»
20.15 Т/с «Слуга народу. Вiд
любовi до iмпiчменту»
22.25, 04.15 Х/ф «Шерлок - 3»
00.25 Х/ф «Геркулес»
ІНТЕР
02.45 «Речдок»
03.05, 03.55 «уДачний проект»
03.25, 20.00, 02.30 «Подробицi»
04.15, 18.00, 19.00 Ток-шоу
«Стосуєтьс я кожного»
05.00, 05.10 «Top Shop»
05.40 «Мультфiльм»
06.10, 22.40 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
«Новини»
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.10 Т/с «Гречанка»
12.25 Х/ф «Повторне весiлля»
14.15 Х/ф «Будьте моїм
чоловiком»
16.10 «Жди меня. Україна»
20.30 Т/с «Схiднi солодощi 2»
00.30 Х/ф «Бiлий птах iз чорною
мiткою»

ВIВТОРОК, 21
UА:ПЕРШИЙ
06.00, 19.25 Д/ц «Спiльноти
тварин»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25,
13.00, 15.00, 21.00, 03.00 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго
ранку, Країно!
09.30, 10.50, 14.20, 15.10, 23.35,
01.10, 02.50, 04.00 Погода
09.40 М/с «Гон»
09.50 Додолики
10.05 Хто в домi хазяїн?
10.35 Телепродаж
11.00 Д/ц «Неповторна природа»
12.00 Д/ц «Смаки Культур»
13.10, 14.30 :РадiоДень
13.40, 15.20 Лайфхак українською
13.55 Складна розмова
15.35 Т/с «Гранд готель» 12+
17.05, 22.40 Т/с «Монро» 12+
18.00, 00.15 Iнформацiйна година
19.00 Перший на селi
20.15 Д/с «Жива природа»
20.30 Нашi грошi
21.25, 03.20 Новини. Спорт

21.40 Д/с «Таємницi людського
мозку» 12+
23.40, 02.55 Свiт навколо
23.45, 04.05 #KiноW ALL з Сергiєм
Тримбачем
01.15 Розсекречена iсторiя
КАНАЛ 1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
19.30, 05.35 ТСН
09.30 «Чотири весiлля»
11.00, 12.20 «Одруження
наослiп»
12.40, 14.15 «Мiняю жiнку»
15.45 «Сiмейнi мелодрами»
17.10 Т/с «Моє чуже життя»
20.15 Т/с «Слуга народу. Вiд
любовi до iмпiчменту»
22.25 Х/ф «Шерлок - 4» (16+)
00.25 Х/ф «Втеча з Шоушенка»
ІНТЕР
05.30, 05.25 «Школа доктора
Комаровського. Невiдкладна
допомога»
05.55 «Мультфiльм»
06.15, 22.40 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.20, 12.25 Т/с «Гречанка»
12.50 Х/ф «Мiмiно»
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.15 Ток-шоу
«Стосуєтьс я кожного»
20.00, 02.25 «Подробицi»
20.30 Т/с «Схiднi солодощi 2»
00.30 Х/ф «Тiнi забутих предкiв»

СЕРЕДА, 22
UА:ПЕРШИЙ
06.00, 19.25 Д/ц «Спiльноти
тварин»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25,
13.00, 15.00, 21.00, 03.00 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго
ранку, Країно!
09.30, 10.50, 14.20, 15.10, 20.15,
23.35, 01.10, 02.50, 04.00 Погода
09.40 М/с «Гон»
09.50 Додолики
10.05 Хто в домi хазяїн?
10.35 Телепродаж
11.00 Д/ц «Неповторна природа»
12.00 Д/ц «Смаки Культур»
13.10, 14.30 :РадiоДень
13.40, 15.20 Лайфхак
українською
13.55 Нашi грошi
15.25 Т/с «Гранд готель»
17.05 Т/с «Монро»
18.00, 00.15 Iнформацiйна година
19.00 Д/с «Дешевий вiдпочинок»
20.30 Складна розмова
21.25, 03.20 Новини. Спорт
21.40 Д/с «Таємницi людського
мозку»
22.40 Т/с «Окупованi»
23.40, 02.55 Свiт навколо
23.45, 04.05 #БiблiоFUN з
Ростиславом Семкiвим
01.15 Розсекречена iсторiя
02.10 Вiйна i мир

КАНАЛ 1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
19.30, 05.35 ТСН
09.30 «Чотири весiлля»
10.50, 12.20 «Одруження
наослiп»
12.35, 14.10 «Мiняю жiнку»
15.45 «Сiмейнi мелодрами»
17.10 Т/с «Моє чуже життя»
20.15 Т/с «Слуга народу. Вiд
любовi до iмпiчменту»
22.25 Х/ф «Шерлок - 4»
00.25 Х/ф «Володар морiв: На
краю свiту»
ІНТЕР
05.50 «Мультфiльм»
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06.10, 22.40 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.30, 12.25 Т/с «Гречанка»
13.00 Х/ф «Ти - менi, я - тобi»
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 05.15 Ток-шоу
«Стосуєтьс я кожного»
20.00 «Подробицi»
20.30 Т/с «Схiднi солодощi 2»
00.30 Х/ф «Пропала грамота»
02.10 Х/ф «Вперед, за скарбами
гетьмана! »

ЧЕТВЕР, 23
UА:ПЕРШИЙ
06.00, 02.00 «Вони боролись до
загину»
06.35 Д/ц «Напам’ять». Раїса
Руденко
07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 21.00,
03.00 Новини
07.15 Д/ц «Напам’ять».
Володимир Лановий
07.25 «Левко Лук’яненко. Йти за
совiстю» з циклу Дисиденти
08.05 Д/ц «Напам’ять».
Володимир Чемерис
08.30 Д/ц «Напам’ять». Юрiй
Кос т енко
09.00, 13.50 Церемонiя пiдняття
Державного Прапора України
09.35 «Богдан Гаврилишин. Мiсiя
- Свобода»
10.35 Телепродаж
10.55 Д/ф «Вiйна на нульовому
кiлометрi»
11.55 Д/ф «Одесити на Донбасi»
13.10, 14.30 :РадiоДень
13.35, 15.10 Погода
15.25 «Українська рапсодiя»
16.05 «Генiчеськ»
16.45 «Етапом через пiвЗемлi:iсторiя ув»язнення
Сенцова i Кольченка»
18.00, 00.15 Iнформацiйна година
19.10 «Мустафа»
21.25, 03.20 Новини. Спорт
21.50, 01.10 Розсекречена iсторiя
22.55 Т/с «Окупованi» 16+
23.50 #NeoСцена з Олегом
Вергелiсом
02.25 «Микола Руденко. Формулу
життя знайдено» з циклу
Дисиденти
КАНАЛ 1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
19.30, 05.35 ТСН
09.30 «Чотири весiлля»
10.45 «Одруження наослiп»
12.20, 14.15 «Мiняю жiнку»
15.45 «Сiмейнi мелодрами»
17.10 Т/с «Моє чуже життя»
20.15 Т/с «Слуга народу. Вiд
любовi до iмпiчменту»
22.30, 04.20 Х/ф «Шерлок - 4»
00.25 Х/ф «Рубi Спаркс»
ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.15, 22.40 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з Iнтером»
09.50 Т/с «Гречанка»
11.45, 12.25 Х/ф «Iгри дорослих
дiвчат»
14.50, 15.45, 16.45, 00.25
«Речдок»
18.00, 19.00, 03.00 Ток-шоу
«Стосуєтьс я кожного»
20.00, 02.15, 04.25 «Подробицi»
20.30 Т/с «Схiднi солодощi 2»

П’ЯТНИЦЯ, 24
UА:ПЕРШИЙ
06.00, 02.00 «Вони боролись до
загину»
06.30 «Микола Руденко. Формулу
життя знайдено» з циклу

Дисиденти
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 00.35, 03.00 Новини
07.10, 04.05 «Олесь Шевченко.
Як на сповiдi» з циклу Дисиденти
07.35 Д/ц «Напам’ять».
Валентина Чорновiл
08.10 Д/ц «Напам’ять». Левко
Лук’яненко
08.45, 09.05, 13.10, 15.10, 18.15,
22.55 Святкуємо перемоги
українцiв
12.00 Д/ф «Замiнованi вiрнiстю»
14.00, 16.00 Фольк-music.
Спецвипуск
17.00 «Малевич. Український
квадрат»
18.35 «Батурин. Ренесанс
Незалежностi». Концертна
програма
20.30 Перша шпальта
21.25, 03.20 Новини. Спорт.
Спецвипуск
21.50, 01.10 Розсекречена iсторiя
02.25 «Левко Лук’яненко. Йти за
совiстю» з циклу Дисиденти
КАНАЛ 1+1
06.30, 07.10, 08.10 «Снiданок з
1+1»
07.00, 08.00, 19.30 ТСН
08.45 «Тсн спецвипуск»
09.50 «Марш незалежностi»
11.15 Х/ф «Все одно ти будеш
мiй»
15.40 Х/ф «Шукаю жiнку з
дитиною»
20.25 Х/ф «Dzidzio Контрабас»
22.10 День Незалежностi з
«Океаном Ельзи» на
Олiмпiйському
02.00 Концерт Джамали «I believe
in U»
ІНТЕР
05.30 «Школа доктора
Комаровського. Невiдкладна
допомога»
05.55, 04.35 «Мультфiльм»
06.10, 00.15 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
06.50 «Україна вражає»
07.50 «Готуємо разом»
08.50 «Орел i Решка. Незвiдана
Європа»
09.50 «Офiцiйнi заходи до Дня
Незалежностi України»
11.10 Х/ф «Королева
бензоколонки»
12.50 Х/ф «За двома зайцями»
14.15 Х/ф «Операцiя «И» та iншi
пригоди Шурика»
16.15 Т/с «Голос з минулого»
20.00 «Подробицi»
20.30 «Великий концерт «Україна
вiд А до Я»»
02.05 «Речдок»

СУБОТА, 25
UА:ПЕРШИЙ
06.00, 10.00 Хто в домi хазяїн?
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго
ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.30,
01.10, 03.00 Новини
09.30, 11.50, 14.35, 17.35, 19.50,
22.10, 03.20 Погода
09.35 М/с «Гон»
10.30 Сильна доля
11.25 Д/с «Дешевий вiдпочинок»
12.00 Х/ф «Клара i Франциск»
13.50, 00.45 Д/ц «Гордiсть свiту»
14.20 Телепродаж
14.45 Д/ц «Фестивалi планети»
15.40 Д/ц «Зустрiч Лувру та
Забороненого мiста»
16.30, 01.30 Д/ц «Незвичайнi
культури»
17.40 Т/с «Оповiдання ХIХ
с толiття»
19.55 Д/с «Дивовижнi мiста
с в iт у»
21.25 Вечiрнє шоу з Юрiєм
Марченком
22.20 Д/ц «Спiльноти тварин»
23.20, 02.00 Свiт навколо
23.50 Д/ц «Незвiданi шляхи»
02.10 Д/ц «Смаки Культур»

КАНАЛ 1+1
06.00, 19.30 ТСН
06.40 «Грошi»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.05, 04.20 «Життя без обману»
11.20, 23.15 «Свiтське життя.
Дайджест 2018»
12.25 Х/ф «Шанс на кохання»
16.10, 21.15 «Вечiрнiй квартал»
18.30, 05.15 «Розсмiши комiка»
20.15 «Українськi сенсацiї»
00.25 «Вечiрнiй Київ»
ІНТЕР
05.40 «Жди меня. Україна»
07.00, 04.35 «Мультфiльм»
07.30 Х/ф «На Вас чекає
громадянка Никанорова»
09.15 Х/ф «Солодка жiнка»
11.15 Х/ф «Здрастуй i прощавай»
13.10 Т/с «Голос з минулого»
17.00 Т/с «Схiднi солодощi 2»
20.00 «Подробицi»
20.30 Концерт «Мрiя про Україну»
23.35 Т/с «Я - охоронець.
Помилка в програмi»

НЕДIЛЯ, 26
UА:ПЕРШИЙ
06.00 Хто в домi хазяїн?
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго
ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.30,
01.10, 03.00 Новини
09.30, 12.00, 17.35, 19.50, 22.25,
03.20 Погода
09.35 Х/ф «Клара i Франциск»
11.25 Д/с «Дешевий вiдпочинок»
12.10 Перший на селi
12.40 Енеїда
13.35, 00.45 Д/ц «Китайський
живопис »
14.00 Телепродаж
14.20 Фольк-music. Спецвипуск
16.05, 01.30 Д/ц «Незвичайнi
культури»
17.40 Т/с «Оповiдання ХIХ
с толiття»
19.55 Д/с «Дивовижнi мiста
с в iт у»
21.25 Д/ц «Неповторна природа»
22.35 Вечiрнє шоу з Юрiєм
Марченком
23.20, 02.00 Свiт навколо
23.50 Д/ц «Зустрiч Лувру та
Забороненого мiста»
02.10 Д/ц «Смаки Культур»
КАНАЛ 1+1
06.00 ТСН: «Телевiзiйна служба
новин»
07.00 «Українськi сенсацiї»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-Забава»
09.45 Марiччин кiнозал. М/ф
«Маша i ведмiдь»
10.15, 11.25, 12.50 «Свiт
навиворiт - 5: Iндонезiя»
13.55 Х/ф «Шукаю жiнку з
дитиною»
17.45 Х/ф «Dzidzio Rонтрабас»
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Танцi з зiрками»
00.00 «Концерт Тiни Кароль.
Iнтонацiї»
01.55 «Аргумент кiно»
ІНТЕР
05.45 «Мультфiльм»
06.25 «Великий бокс. Рей
Бельтран - Хосе Педраса»
08.00 «Удачний проект»
09.00 «Готуємо разом» Прем’єра
10.00 «Орел i решка. Морський
сезон»
11.00 «Орел i Решка.
Перезавантаження»
12.10 Х/ф «Операцiя «И» та iншi
пригоди Шурика»
14.10 Х/ф «Шалено закоханий»
16.10, 20.30 Т/с «Схiднi солодощi
2»
20.00 «Подробицi»
22.00 Х/ф «Вiн i Вона»
00.30 «Речдок»»

8 стор.
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ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БОРИНСЬКЕ
ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»
РО ЗП ОРЯ ДЖЕННЯ

ТРИВАЄ ЧЕМПІОНАТ
РАЙОНУ З ФУТБОЛУ
Минулої неділі, 12 серпня, в якому зіграли як дорослі, так і
юнаки, відбувся його дев’ятий тур.
Результати футбольних поєдинків серед юнаків після цього туру
такі: Сянки-Бориня (2:1), Завадівка-Явора (1:3), Верхнє -В. Яблунька (1:2), Вовче-Присліп (3:0), Розлуч-Ільник (2:0). Серед дорослих футбольні матчі завершилися з такими результатами:
Вовче-Присліп (3:1), В. Висоцьке-Бітля (2:0), Либохора –В. Яблунька (1:0), В. Турів –Бориня (1:1), Шум’яч-Ластівка (1:4).

СІЛЬСЬКІ ГОЛОВИ
ТУРКІВЩИНИ – У ЗБІРНІЙ
ЛЬВІВЩИНИ
З 8 по 13 серпня у Скадовську проходили Всеукраїнські
спортивні змагання ГО «Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство «Колос» серед голів сільських, селищних рад,
голів та старост об’єднаних територіальних громад. Дуже приємно, що у складі збірної Львівщини виступали й наші представники – Ластівківський сільський голова Михайло Савчук
(футзал) та Кривківський сільський голова Михайло Бабунич. У
результаті змагань, група ( команда), до якої входили ІваноФранківська, Сумськ а, Запорізька області, (минулорічний
чемпіон), зайняла почесне перше місце. У групі, куди входили
наші представники, Львівщина зайняла 3-є місце і загальне
почесне 9-е місце - з 19 областей, що брали участь у змаганнях.
Висловлюємо щиру подяку за відрядження та за участь у
змаганнях наших сільських голів Володимиру Лозюку - голові
Турківської районної ради, та Василю Костишаку - заступнику
голови Турківської районної ради.
Турківський ФСК «Карпати» також щиро дякує Володимиру
Омеляновичу за підтримку та допомогу в участі команди ветеранів «Карпати» (Турка) у товариській грі-відповіді, яка пройшла у м. Старий Самбір.
Нагадую, що 28 серпня ц.р. на міському стадіоні, о 15.00
год., відбудеться матч між футбольними командами Турки і
Вовчого.
Олег МЕЛЬНИК.

СПАЛЮВАННЯ СУХОЇ ТРАВИ
ШКОДИТЬ ДОВКІЛЛЮ ТА ЗДОРОВ’Ю
Районна комісія з питань ТЕБ і НС закликає мешканців Турківського району не спалювати сухостою, та пам’ятати про шкоду, яка
завдається природі внаслідок пожеж в екосистемах.
Нагадуємо, що недотримання правил пожежної безпеки та необережне поводження з вогнем, зокрема непогашене вогнище, кинутий недопалок, у більшості випадків призводить до загоряння
торфовищ або сухої рослинності, що може призвести до масштабних пожеж.
Пожежі становлять загрозу не лише довкіллю, житловим будинкам та інфраструктурі, але й життю і здоров’ю людей, особливо тим,
хто має серцеві та алергічні захворювання і проблеми з дихальними шляхами.
Зазначимо, що відповідно до чинного законодавства, за випалювання стерні передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 170 до 340 грн. для фізичних осіб, і удвічі більше –
для юридичних осіб.
Боринська селищна рада повідомляє, що рішенням №389 ХІV
сесії VІ скликання від 30.04.2013 року, затверджено нормативногрошову оцінку землі. Базова вартість 1м кв. становить 38,34 грн.

Продається цегляний житловий будинок за адресою: Львівська
обл., Самбірський р-н., с. Воютичі, вул. Шевченка, 59, загальною
площею 171,6 м. кв. Відстань до м. Самбір – 9 км.
Площа земельної ділянки – 0,16 га. Будинок електрофікований
та газифікований, опалення – індивідуальне. Біля хати – сад, город,
криниця, стайня, стодола.
Наявні всі необхідні документи на житло.
Ціна – 27 тис. у. о. Можливий торг.
Довідки за тел.: 0984571767. Марія.

«БОЙКІВЩИНА»
Реєстраційне свідоцтво ЛВ №134 видано 28
березня 1994 року.
Часопис виходить раз на тиждень.
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№ 9 від 14 .08. 2018 року
На виконання листа Держлісагентства України від 06.08. 2018 року № 08-15/12700-18 «Про
посилення охорони лісів від пожеж», Львівське обласне управління лісового та мисливського господарства зобов’язує здійснити наступні заходи, з метою недопущення лісових пожеж.
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1.Керівників усіх підрозділів підприємства та всю державну лісову охорону посилити рівень готовності
структурних підрозділів до оперативного гасіння загорань у лісі.
2. Встановити чергування відповідальних осіб в конторі лісгоспу, у лісництвах, та забезпечити належний оперативний зв’язок між черговими і керівництвом структурних підрозділів по всій вертикалі керівництва.
3. Забезпечити протягом світлового дня патрулювання лісової охорони в обходах та проведення постійного моніторингу протягом серпня- вересня пожежної обстановки у лісових масивах та оперативне
реагування на всі випадки загорання, своєчасне виявлення загорань та їх гасіння на початковій стадії.
4. Постійно проводити спільні рейди у лісах із залученням правоохоронних та природоохоронних
органів, з метою притягнення порушників правил пожежної безпеки до відповідальності.
5. Продовжити роботи з влаштуванням мінералізованих смуг та догляду за ними, відповідно до встановлених вимог та стану лісових насаджень до кінця пожежонебезпечного періоду та перекриття лісових
доріг, звернувши особливу увагу на ліси поблизу автомобільних шляхів, населених пунктів, місць масового
відпочинку населення та сільгоспугідь.
6. Забезпечити, спільно з райдержадміністрацією та органами Національної поліції, виконання вимог
розпорядження голови Львівської облдержадміністрації від 10.04.2018р. №299/0/5-18 «Про підготовку
до пожежонебезпечного періоду 2018 року» щодо обмеження відвідування громадянами лісів та заборони в’їзду в них транспортних засобів у період високої пожежної небезпеки (4-5 класи).
7. Всім працівникам державної лісової охорони проводити агітаційно-роз’яснювальну роботу серед
населення про необхідність додержання вимог пожежної безпеки в лісах.
8. У разі невиконання даного розпорядження, працівники державної лісової охорони будуть нести
суворе покарання.
9. З даним розпорядженням ознайомити всю державну лісову охорону держлісгоспу - під розписку.
10. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.
В. о. головного лісничого ДП «Боринське ЛГ» Василь Ковальчин.

ÆÈÒÒß – ÖÅ ÄÎÐÎÃÀ
ÄÎ Â²×ÍÎÑÒ²
Він пішов… Пішов тихо і спокійно, не завдавши мені важких клопотів, не лежачи на лікарняних ліжках. А надворі світило тепле літнє
сонце… Ще вчора ми говорили в парку, і Микола дивився на високу
зелену тую, згодом тихо сказав: «Дивися, яка краса!». А вже сьогодні
він лежав і бачив красу іншими, духовними очима…Він прожив своє
коротке життя – Яворський Микола Петрович.
Людина, котра на своєму життєвому шляху зробила багато добра
безкорисливо, людина, яка допомагала багатьом, але не змогла
допомогти собі.
Чомусь так склалося в нашій країні і в нашому суспільстві, що
найрозумніші, найталановитіші люди часто стають залежними від
алкоголю. Люди, які мають золотий розум і золоті руки, люди, які
могли б творити дива, не мають грошей навіть на найнеобхідніше.
Часто розраховуватися із спеціалістом чи працівником за виконану
роботу у нас прийнято алкоголем. А чому б і ні? Так дешевше,
мабуть, думають ті, хто так чинить, та не розуміють, що це злочин.
Крапля за краплею – і людина звалюється в бездонну прірву, в котрій
вже немає ні друзів, ні сім’ї, ні роботи. А дальше - гірше: від таких
відвертаються, соромляться і забувають… Залишаються тільки
«друзі», які допомагають весело провести час за пляшкою сумнівного спиртного. А до людей, які продають таке спиртне, хочу звернутися особисто. Так, більшість з вас думають: «Якщо не купить у мене,
то купить в іншій «точці». Але це неправда. Якби закрилися всі «точки», то було б менше біди у нас і смертей молодих людей …Ніколи
гроші, зароблені на чужій біді, не принесуть вам щастя, ніколи. І я
думаю, що знайдуться ті люди, які це зможуть зрозуміти.
А тепер про похорон. Так уже влаштовано людське життя, що
кожен, хто народився, має, пройшовши свій шлях, відійти у вічність.
Звичайно, похорон – це велика трагедія, коли, окрім болю від втрати, на плечі найближчих людей лягають великі матеріальні витрати.
Я не хвилювалася, що не маю грошей, аби провести свого покійника
в останню путь. Я знала і відчувала, що є вищі сили, які допоможуть
мені. Так і вийшло. Люди, часом навіть зовсім чужі, мені дуже допомагали.
Особливо хочу подякувати працівникам Турківської податкової
інспекції, котрі дуже допомогли фінансово. Працівникам БДЮТу –
за велику духовну та матеріальну підтримку, сусідам, родині зі Львова, Турки та Явори, друзям - і всім добрим людям. Я не маю можливості віддячити всім вам, але знаю, що за мене віддячить хтось інший,
і рано чи пізно - кожен отримає в сто разів більше, ніж дав.
Нам не потрібно боятися смерті і гонитися за примарними речами цього світу, тому що тут ми – гості, а наше життя – це лишень
коротка дорога до вічності .
З повагою Марія ЯВОРСЬКА .
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Продам цегляну двоповерхову новобудову в селі Морозовичі біля Самбора, при трасі.
Хороше автобусне і залізничне
сполучення. Приватизована
земля – 18 сотиків. Документи
на хату і землю готові. Ціна – договірна.
Тел.: 0501592316.
Потрібні охоронники (чоловіки, жінки). З/ плата – 5400 грн.
Телефони: 067-541-62-58,
095-230-41-81, 067-541-62-24.
Продається автомобіль ГАЗ66. Тел.: 0501724290.
Продаю автом обіль ВАЗ
2103, кузов після капітального
ремонту. Ціна договірна.
Телефон: 0667889365 - Володимир.

ТзОВ «Новодім» м. Турка вул.
Травнева, 8 (вугільний склад)
реалізує населенню ємності
(бочки) пластмасові різних
об’ємів, пісок штукатурний, цемент, 25 кг – 63 грн., 50 кг – 123
грн. Тел.: 0667889365.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Педагогічний та технічний колективи Комарницького НВК
висловлюють щире співчуття
вчителю початкових класів
Світлані Василівні Пелюшкевич, Стефанії Володимирівні
Федечко, Миколі Миколайовичу
Пелюшкевичу з приводу тяжкої
втрати - передчасної смерті
батька, чоловіка, тестя, колишнього техпрацівника Василя Володимировича Федечка. Вічна
йому пам’ять.

Часопис набрано та зверстано у видавничому відділі
редакції «Бойківщини». Віддруковано у ТзОВ «Видавничий дім «Молода Галичина». Адреса: м. Львів, вул.
Стрийська, 48.
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