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Прозвучить у 49 школах нашого району 3 вересня
Цьогоріч перше вересня випадає на вихідний день, тож свято Першого дзвоника перенесено
на понеділок. У вівторок розпочнуться заняття. В перший клас Нової української школи у
заклади загальної середньої освіти нашого району планується набрати понад 700 учнів. Якщо
взяти для порівняння минулий навчальний рік, то в першому класі навчалося трохи менше
учнів – 636. Поріг десятого класу цьогоріч планує переступити 193 учні.
– Якщо брати в загальному, то у цьому навчальному році кількість учнів збільшиться у порівнянні з
минулим роком, – каже головний спеціаліст відділу освіти Михайло Юсипович. – У минулому році на
Турківщині навчалося 5586 учнів, а в цьому плануємо посадити за шкільні парти 5770 дітей. У 20182019 навчальному році найбільше першачків прийде у Турківську ЗОШ І-ІІІ ст.. №1 та Турківський НВК,
відповідно 44 та 45. Також плануємо 40 учнів набрати у Верхньояблунський НВК. До того ж, у цьому
навчальному році в нас буде гарна подія – відкриття нової Лосинецької загальноосвітньої школи І-ІІ ст.
Після урочистої шкільної лінійки, приуроченої початку нового навчального року, у кожному класі
пройде перший урок. Зокрема, у 1-4-х класах він буде на тему «Діти об’єднують Україну» та «Я люблю
Україну», у 5-9-х класах – «Наші земляки – Герої Революції Гідності», «Хочемо, щоб усі жили в мирі»,
«Повага до європейських цінностей», у 10-11-х класах – «Будуємо справжню демократичну країну» та
«Прагнемо миру».
Ольга ТАРАСЕНКО.

Дочка Надія, зять Михайло, дочка Люба, зять Михайло, син Микола, невістка Оксана, дочка Леся, зять Роман, внуки Михайло, Женя,
Михайло, Таня, Мар’яна, Назар, Михайло, Христина, правнуки Іванка, Михайло, Матвій, Софійка, Михайлик, праправнук Артемко сердечно вітають із ювілеєм дорогу і люблячу, щиру і дбайливу, найкращу у світі матусю, бабусю і прабабусю Віру Федорівну Ціко і бажають їй міцного здоров’я, родинного тепла, Божого благословення.
Дозвольте, матусю, нам Вас привітати
І найтепліші слова Вам сказати,
Бо поки є мама, доти є сонце,
Доти пташина і цвіт під віконцем,
Доти краса, доти поміч, розрада.
Живіть нам, матусю, 100 років на
радість!
Спасибі Вам, рідна, за Ваше тепло,
За руки робочі, безсоннії ночі,
За те, що зростили, за хліб на столі,
Спасибі Вам, мамо, уклін до землі!

Церковний комітет, хор і парафіяни храму Івана Хрестителя с. Закіпці
сердечно вітають з днем народження, яке відсвяткував 27 серпня,
настоятеля храму, о. Романа Гобрея і бажають
йому міцного-міцного здоров’я, невсипущої життєвої енергії, родинного тепла, поваги від людей,
успішної праці в Божому винограднику.
Здоров’я, щастя зичим не на рік –
На все життя бажаєм його щиро.
Щоб радісним і довгим був Ваш вік –
З добром, любов’ю, спокоєм та миром.
Шануєм Вас за людяність і щирість,
Тож хай Господь пошле Вам з неба милість,
Пречиста Діва хай в житті допомагає,
Ангел Господній на крилах Вас тримає.

«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.

Шановні вчителі, учні, батьки!
Щиро вітаємо вас з початком
нового навчального року!
Це – день, з якого починається дорога в майбутнє для кожного учня. Він відкриває світ
пізнання та сходження до одвічних життєдайних джерел цивілізації.
Це – всенародне свято молодості і надій. Це свято насамперед тих, хто вперше у
житті переступає поріг школи. Тих, хто прийде сюди зі своїми дітьми чи онуками. Тих, хто
щоденно віддає їм свої знання
та тепло сердець, навчає і виховує в дусі любові до України
та до людини.
Усім, хто в цей день прийде
до навчальних закладів здобувати знання, бажаємо досягти
своєї мети у житті, знайти
взаєморозуміння з вчителями,
зустріти добрих і надійних
друзів.
Успіхів вам у праці і навчанні!
Оксана МАНЮХ,
начальник відділу освіти
Турківської РДА;
Михайло КРОПИВНИЦЬКИЙ,
голова профспілкової організації працівників освіти і науки
району.

Дорогого чоловіка, найкращого у світі
тата, доброго дідуся, дорогу нам людину, жителя с. Матків Рудольфа Володимировича Матківського, який 1
вересня святкує свій ювілей – 70річчя, щиро вітають: дружина Юлія,
син Ігор, невістка Оксана, дочки Уляна і Марія, зяті Олег і Борис, внуки –
Василь, Ігор-Мар’ян, Юлія, Ігор, Василько, Уляна, Іванна.
Любий наш, рідненький татусю, дідусю, в цю прекрасну ювілейну днину
вітаємо й бажаємо щиро міцногоміцного здоров’ячка, простого людського щастя, родинного тепла, сімейного благополуччя. Нехай Господь пошле Вам з неба милість, Пречиста Діва хай в житті допомага, наснаги, миру, радості й здоров’я – на
многії і благії літа.
Татусю рідненький, хороший наш тато,
Ми Вас не можемо по-іншому звати.
У двері Ваші ця постукала дата,
Тож з нею дозвольте Вас привітати.
Спасибі Вам, тату, що живете на світі,
За добре серце, очі привітні.
За руки такі роботящі, невтомні,
За душу чутливу, що завжди пригорне.
Живіть нам ще довго, рідненький, на світі,
І будемо всі ми любов’ю зігріті.
Щоб 100 років в світі жили
Та ніколи не тужили,
Ще й онуків одружили.

Виконавчий комітет Мохнатської сільської
ради вітає з ювілейним днем народження
головного бухгалтера Ірину Ільївну Кузан і
бажає шановній ювілярці міцного здоров’я,
життєвої наснаги, щастя, злагоди та добробуту в родині, рясних Божих благословінь.
Хай Бог оборонить від хвороб і бід,
Ріка здоров’я щоб ніколи не міліла.
Життя дарує щиро многа літ –
У мирі, спокої, у радості, надії!

Щиросердечно вітаємо із 50-річчям від дня народження, яке
святкувала 30 серпня, люблячу, дорогу, турботливу дочку, дружину, маму, бабусю, сестру та
сваху, жительку с. Явора – Оксану Василівну
Сайкун.
Від щирої душі бажаємо міцного карпатського здоров’я, щастя, добра, радості, благополуччя і Божого благословення!
Щиро з ювілеєм вітаємо,
Здоров’я, щастя, удачі бажаємо.
Хай кожна днина буде гожа,
Нехай благословить Вас Мати Божа,
Нехай Ангел Божий поруч Вас крокує,
А Господь многая літ дарує!
З любов’ю і повагою – мама Анна, чоловік
Володимир, дочка Галина, зять Михайло, син
Олег, невістка Орислава, онуки Роман і Андрій,
сестра Лідія з сім’єю, свати з Лосинця.

2 стор.
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Депутати районної ради
найбільше коштів виділяли
відділу освіти
Протягом 2017-2018 років, з-поміж всіх бюджетних установ,
найбільше коштів з районного бюджету отримав відділ освіти Турківської РДА за наслідками голосувань депутатів Турківської районної ради на сесіях райради VII скликання.
Так, в березні 2017 року за
рахунок вільних залишків коштів
районного бюджету сесією районної ради було виділено на
виплату заробітної плати працівникам відділу освіти кошти в
сумі 1 млн. 22 тис. грн. та 885,0
тис. грн. на реалізацію мікропроектів місцевого розвитку.
У травні 2017 року сесією
районної ради, за рахунок перевиконання дохідної частини
районного бюджету, виділено
кошти у сумі 800,0 тис грн. – на
виплату заробітної плати працівникам освіти, 200,0 тис. грн. –
на облаштування внутрішніх
вбиралень в Ільницькому та
Присліпському НВК та 70,0 тис.
грн. на реконструкцію навчального корпусу Лосинецької ЗОШ
І-ІІ ступенів з будівництвом котельні.
У червні 2017 року сесією районної ради, за рахунок перевиконання дохідної частини районного бюджету, виділено кошти в
сумі 100,0 тис. грн. – на господарські потреби, 100,0 тис. грн.
– на ремонт печей, теплотраси
та заміни аварійного котла у
Верхньовисоцькому НВК, 700,0
тис. грн. – на виплату заробітної
плати та 203,0 тис. грн. – на
співфінансування облаштування
внутрішніх вбиралень навчальних закладів району відповідно
до коштів субвенції з обласного
бюджету.
У липні 2017 року сесія районної ради, за рахунок перевиконання дохідної частини районного бюджету, виділила 1 млн.
434 тис. грн. – на виплату заробітної плати працівникам відділу
освіти, 30 тис. грн. – на придбання шкільної документації та 204
тис грн. – на закупівлю продуктів харчування.
У вересні та листопаді 2017
року сесія районної ради виділила відділу освіти Турківської
РДА 2 млн. 600 тис грн. – на
виплату заробітної плати працівникам, які утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету,
та 56,4 тис. грн. – на співфінансування проектів, які реалізовували за кошти субвенції з державного бюджету на соціальноекономічний розвиток окремих
територій у 2017 році.
У грудні 2017 року сесія районної ради, за рахунок перевиконання дохідної частини районного бюджету, виділила 1 млн.
100 тис. грн. на виплату заробітної плати працівникам відділу
освіти.
Відповідно до рішення сесії,
Турківська районна рада виділила у березні 2018 року з коштів
районного бюджету – 17,0 тис.
грн. – на оплату паспорта свер-

дловини для Шандровецького
НВК, 223,0 тис. грн. – на
співфінансування об’єкту реконструкції навчального корпусу Лосинецької ЗОШ І-ІІ ст. з будівництвом котельні, 85,0 тис. грн. – на
перерахунок проектно-кошторисної документації, оплату експертизи, оплату декларації на
завершення робіт та оплату ДАБІ
з реконструкції Лосинецької
ЗОШ І-ІІ ст. та 38,0 тис. грн. – на
співфінансування видатків субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій.
Депутатами районної ради у
березні 2018 року були розподілені вільні залишки коштів освітньої субвенції у сумі 12 млн
11,1 тис. грн. - на виплату заробітної плати, 750,0 тис. грн. - на
проведення співфінансування в
рамках обласної програми придбання автобуса “Школярик”,
306,0 тис. грн. - на співфінансування придбання персонального комп’ютера/ноутбука та техніки на друкування, копіювання,
сканування та ламінування з
витратними матеріалами для
початкової школи, 70,0 тис. грн.
- для підключення закладів освіти району до Інтернету, 200,0 тис.
грн. - на придбання комп’ютерного обладнання для закладів
освіти району, 76,8 тис. грн. - на
оплату корекційно-розвиткових
занять учнів інклюзивних класів.
У квітні 2018 року сесією районної ради розподілено кошти
на співфінансування переможців конкурсу
проектів
місцевого розвитку Львівської
обласної ради із освітньої субвенції Державного бюджету, а
саме на:
- капітальний ремонт (заміна
вікон та дверей) в Головській
ЗОШ–I-II ст. - 24 968 грн.;
- капітальний ремонт Присліпського НВК - 65 047 грн.;
- капітальний ремонт покрівлі
НВК с. Явора - 86 378 грн.;
- капітальний ремонт системи
опалення Ясеницького НВК - 42
504 гривні.
Також, в квітні 2018 року були
розподілені вільні залишки
коштів освітньої субвенції на:
капітальний ремонт приміщення (опалення та освітлення) Комарницького НВК - 99,0 тис.грн.;
капітальний ремонт фасаду Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 - 78,2
тис.грн.; облаштування внутрішнього туалету (капітальний ремонт) в Шум’яцькій ЗОШ І-ІІ ст. 150,0 тис.грн.; придбання комп’ютерного обладнання для Либохорської ЗОШ І-ІІ ст. - 50,0
тис.грн.; проведення капітального ремонту приміщення Карпатського НВК ім. М.Іваничка -

60,0 тис.грн.; проведення капітального ремонту приміщення
Сигловатського НВК - 25,0
тис.грн.; на капітальний ремонт
освітлення Сянківської ЗОШ І-ІІ
ст. - 82,0 тис.грн.; реалізацію заходів у сфері цивільного захисту,
техногенної та пожежної безпеки в закладах освіти району 115,5 тис.грн.; оплату робіт з
улаштування покриття зі штучної
трави спортмайданчика на території Турківського НВК - 35,0
тис.грн.; придбання матеріалів
для забезпечення Нижньовисоцького та Шандровецького
НВК водою (влаштування водопроводу та колодязя) - 36 тис.гривень.
У липні та серпні 2018 року
сесія районної ради затвердила розподіл коштів освітньої
субвенції на: проведення капітального ремонту приміщень
Хащівського ЗОШ І-ІІ ступенів 40,0 тис. грн.; капітальний ремонт приміщення Розлуцького
НВК - 60,0 тис. грн.; капітальний
ремонт приміщення Присліпського НВК - 50,0 тис. грн.;
придбання меблів для їдальні
Красненського НВК - 40,0 тис.
грн.; капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) Турківського НВК №1 - 90,0 тис. грн.; реконструкцію системи опалення
Шандровецького НВК - 99,0
тис.грн.; капітальний ремонт
приміщення Верхньогусненського НВК - 150,0 тис. грн.; капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) Боберківського НВК 99,0 тис. грн.; капітальний ремонт системи опалення Явірського НВК - 100,0 тис. грн.;
співфінансування для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» 307,0 тис. грн.; капітальний ремонт системи опалення у
Сянківській ЗОШ І-ІІ ст. - 149,0
тис. грн.; реконструкцію джерела водопостачання для Лосинецької ЗОШ І-ІІ ст. – 200,0 тис.
грн.
Користуючись нагодою
щиро вітаю всіх вчителів,
учнів та батьків з Днем
знань, з початком нового навчального року! Це – день, з
якого починається дорога в
майбутнє для кожного з нас.
Саме у День знань ми з особливою теплотою згадуємо
своїх вчителів і викладачів, їх
неоціненну роботу розуму і
серця. Усім, хто в цей день
прийде до навчальних закладів здобувати знання, бажаємо досягти своєї мети у
житті, знайти взаєморозуміння з викладачами, зустріти
добрих і надійних друзів. Успіхів
Вам у праці та навчанні.
Василь КОСТИШАК,
заступник голови Турківської
районної ради.

22 серпня 2018 року відбувся конкурс на заміщення вакантної посади директора комунальної
установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Турківської районної ради Львівської області (центр забезпечує психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами).
За результатами конкурсного відбору переможцем стала Марія Степанівна Гоголевська, яка працювала на посаді завідувача психолого-медико-педагогічної консультації..
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10-А клас 1975 року випуску Турківської середньої школи сердечно вітає з ювілеєм, який відсвяткувала 28 серпня, однокласницю –
Марію Сонич (Писанчин) – і бажає їй міцного здоров’я – з роси і
води, невичерпної життєвої енергії, Божої опіки у всіх справах.
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.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ щиросердечно вітають із ювілеєм лікаря-стоматолога Турківської КЦРЛ
Марію Михайлівну Черепанин і бажають шановній ювілярці залишатися завжди чарівною і усміхненою, душевно світлою, доброю та енергійною.
Міцного здоров’я Вам, Маріє Михайлівно, щастя,
радості – на многая і благая літ!
Хай довгим і сонячним буде Ваш вік!
Хай злагода буде, хай буде любов,
Хай тисячу раз повторяються знов
Хороші, святкові і пам’ятні дні,
Хай сонце всміхається Вам у житті!

Дорогу, ніжну, кохану, люблячу, добру і привітливу, щиру і турботливу дружину, дочку, сестру, внучку, невістку, племінницю, похресницю
Марію Іванівну Іванік з 25-річчям, яке відзначатиме 31 серпня, з
великою любов’ю, від щирого серця вітають люблячий чоловік Богдан, батьки – Іван і Галина, брат Саша, бабуся
Олеся і дідусь Мирон, дід Іван, вуйко Юра зі
своєю сім’єю, свекруха Оксана і свекор Микола з сім’єю, хресні батьки.
Дорога ювілярко, нехай Господь благословить здоров’ям, радістю, добром, щоб кожен
день, який Він посилає, був ласкою зігрітий і
теплом. Многая і благая Тобі літ!
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 та миром.
Любим Тебе за людяність і щирість,
Тож хай Господь пошле Тобі із неба милість,
Пречиста Діва хай в житті допомагає,
Ангел Господній на крилах тримає.

У ці теплі останні літні дні відзначає свій золотий ювілей Любов
Орестівна Васильків з м. Турка.
Слова шукаємо для Вас, найрідніша і найдорожча наша, щоб
висловить любов, та важко їх знайти. Зичимо
здоров’я від води джерельної, багатства – від
землі святої, поваги – від людей, Господнього
благословення і опіки на многії і благії літа!
Спасибі, рідненька, за те, що живете,
Нас любите, жалієте і бережете.
Ви – наша єдина у світі розрада,
Ви –наша любов, наше щастя й порада.
Хай береже Вас доля від тяжкої недуги,
Від злої обмови, від нещирого друга.
Хай дарує Господь, як святеє Причастя,
Здоров’я і силу, довголіття і щастя!
З любов’ю – дочка Наталя, зять Микола,
любимі бабусині онуки Андрійко, Христинка і Владислав, сини Руслан і Орест.

31 серпня святкує свій день народження чуйна, щира, енергійна
і добропорядна людина, дяк церкви Св. Трійці с. Н. Гусне Ігор Іванович Осовський.
Бажаємо Вам, шановний імениннику, міцного здоров’я, щастя, благополуччя, любові, добра. Хай і
надалі буде плідною Ваша праця на благо Церкви. Нехай благодать Господня і опіка Матері
Божої завжди перебувають з Вами на довгій
життєвій дорозі.
Хай радість приносить Вам кожна година,
Від біди оберігає молитва свята.
Хай легкою буде життєва стежина
На многії, щасливі і мирні літа!
З повагою – церковний комітет і парафіяни церкви Св. Трійці с.
Нижнє Гусне.
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ÄÆÅÐÅËÎ ÄÓÕÀ ÑÂßÒÎÃÎ
Так велично сказав про мощі святого Йосафата
Блаженніший Святослав, Глава УГКЦ
В історії села Жукотин були різні часи. Трагічні, які ще й досі
болем відгукуються в душах місцевих жителів. Та й радісні,
про які щораз хочеться згадувати, які дають життєву надію.

Не так давно село пережило
й конфесійні непорозуміння,
але, дякуючи мудрості та здоровому глузду жукотинців, все вдалося вирішити мирно. Щоб не
створювати конфліктних ситуацій, невелика греко-католицька громада взялася за будівництво свого храму. Спочатку здавалося, що це нездійсненний задум, але з Божою допомогою та
великою фінансовою підтримкою надзвичайно щирої і порядної, глибоко віруючої людини
Володимира Будза, храм таки
досить швидко спорудили. І зараз він на славу Божу виблискує
позолоченими куполами, щораз
нагадуючи, що тут – Господня
благодать.
Перед початком будівництва
вирішили, що він буде споруджений на честь українського святого єпископа Полоцького Йосафата (Кунцевича). Знаючи про це,
якось Володимира Івановича
взяли сумніви: а може нехай
храм освятять на честь іншого
святого, більш відомого? Тоді й
на храмове свято більше приїжджатиме людей, усе буде величнішим. Приїхавши в село, він
поділився думкою з односельчанами. Втім, після недовгих
перемовин, вирішили: нехай
буде, як спершу задумали.
Очевидно, таке веління Боже,
що у свій час Володимир Іванович ніс строкову службу в м. Полоцьк і не один раз проходив
повз храм, де колись здійснював християнську місію священномученик Йосафат. Це, та інші

обставини, спонукали Володимира до детального вивчення
життєвої історії великого подвижника віри...
У часи будівництва храму були
такі періоди, що, здавалося. –
безвихідь. Не вистачало коштів,
але рука допомоги Володимира
Івановича та фінансова підтримка збадьорювали односельчан
і робота набирала все швидших
і швидших темпів. Так, два роки
тому храм освятили. А нещодавно тут відбулася визначна подія,
яка запам’ятається на все жит-

тя не лише місцевим жителям,
а всім, хто приїхав чи прийшов
до Жукотина. Напередодні, на
свято Володимира, Володимир
Іванович привіз із Риму в рідне
село мощі святого Йосафата, які
йому допоміг взяти з цього святого місця настоятель храму
святої Софії в Римі, о. Марко Семеген. А вже тут, в Україні, придбали мощівник і о. Михайло з
Жовкви, який є настоятелем
тутешнього храму св. Йосафата,
де зберігаються мощі святого,

допоміг його оздобити.
З цієї нагоди минулої неділі в
Жукотині відбулася Архієрейська Свята Літургія, яку відслужив
владика Ярослав Приріз –єпископ Самбірсько-Дрогобицької
єпархії у співслужінні з адміністратором храму о. Андрієм Батогом, митрофорним протоієреєм о. Дмитром Бігуном, деканом Рогатинським ІваноФранківської єпархії, добрим
приятелем Володимира Івановича; ієромонахом ЧСВВ, капеланом ООС на Донбасі, уродженцем с. Жукотин Михайлом
Лехновським, а також отцями
Іваном Германовичем, Іваном
Зарінчаком, Михайлом Савкою,
Миколою Калитчаком. Після богослужіння, владика висловив
щиру вдячність за ревне служіння Господу, вручивши почесні
грамоти від єпархії настоятелю
храму о. Андрію Батогу, ініціатору привезення мощей в село
Володимиру Будзу, його батькам
– за те, що виховали сина
справжнім християнином, та й
громаді – на згадку про цю визначну подію.
На завершення величного
християнського свята в Жукотині
мощі священномученика Йосафата були виставлені для почитання, відчути Господню благодать від яких мали можливість
сотні прихожан. Так відтепер і на
довгі роки ця свята реліквія незбагненною силою духу оберігатиме це невеличке карпатське
село від різних бід і напастей. І,
віриться, що тут завжди пануватимуть мир, злагода і любов.
Принагідно пригадуються слова
Блаженнішого Святослава, Глави УГКЦ, який у проповіді 11 листопада 2016 року в Римі, на
гробі святого Йосафата, сказав
про нього так: «Він сам став посередником Божої благодаті, а
його святі мощі є для нас джерелом Духа Святого, Духа
єдності, Духа святості, Духа ревності, Духа церковного єднання».
У цей день розділити радість
жукотинської громади приїхав в
село голова Турківської РДА
Олександр Лабецький, який високо оцінив богоугодну справу
Володимира Будза – великого
мецената, що завжди в житті
послуговується християнськими
цінностями.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Прийміть найтепліші привітання з Днем знань і початком нового навчального року.
1 вересня – це свято, яке дороге кожному, хто навчається і навчає. Для педагогів –
це початок нового етапу в
роботі, радість від зустрічі
зі своїми вихованцями. Для
дітей – це новий етап наполегливої праці, спілкування з друзями, успіхів і відкриттів.
Цього дня вперше сядуть за парти і помандрують в країну знань тисячі маленьких школярів. Віднині
для них багато чого буде вперше: перший дзвоник, перший шкільний підручник, перший учитель. Бажаю їм бути допитливими, активними і не боятися труднощів.
А ось для одинадцятикласників свято знань сповнене теплого суму, адже воно буде останнім у рідній
школі. Цьогорічний перший дзвоник сповістить вам, дорогі випускники, про початок фінішної прямої,
яку ви маєте пройти з продовженням навчання у вищій школі. Бажаю вам ставати ще кращими, сильнішими та успішними людьми.
А вірним другом і порадником, мудрим наставником та помічником протягом усього навчання, звичайно, є педагог! Тож зичу вам натхнення, творчої наснаги та нових здобутків на педагогічній ниві.
Сьогодні безмежна вдячність освітянам за їх наполегливість і сумлінність у вихованні справжніх
патріотів України. Адже любов до України починається зі шкільного порога, з пізнання рідного краю,
свого коріння, з мудрого слова вчителя.
Бажаю усім на цьому шляху підкорити нові вершини знань, зустріти добрих і надійних друзів та
досягти омріяної мети. Переконаний, ваші здібності, наполегливість стануть запорукою визнаних успіхів
у дорослому житті. Здоров’я вам, тепла й любові!
Зі святом вас!
З повагою народний депутат України Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ.

Із чудовим життєвим святом – золотим ювілеєм, який святкуватиме 3 вересня – сердечно вітаємо кохану дружину, турботливу матусю, дорогу дочку і невістку, прекрасну душею,
щиру людину, чарівну турківчанку Галину Миколаївну Лоцко.
Бажаємо Тобі, рідненька, міцного здоров’я,
щастя, радості, любові, Божої опіки і благословення на довгій життєвій стежині.
Зберуться рідні, друзі і знайомі
І неповторним стане цей звичайний день.
Вітання, квіти і слова любові
Теплом зігріють славний ювілей.
Тож хай здоров’я тільки додається,
А віднімаються невдачі і біда.
Хай множиться добро і водограєм
ллється
І щастя ділиться на многії і благії літа!
З любов’ю і повагою – чоловік Ігор, син Віталій, мама Зеновія,
свекра Ольга, вся родина Лоцків і родина Михайлечків.

Сім’я Перовських щиро вітає з ювілейним днем народження
Марію Михайлівну Черепанин. Зичимо міцного здоров’я, невичерпної енергії та бадьорості, натхненного життєвого оптимізму і гарного настрою. Поваги та любові від Вашої люблячої родини. Щоб Вас завжди зігрівала людська доброта,
милосердя, чуйність і любов, які Ви щодня даруєте
людям. Божого Вам благословення та захисту Матінки Божої.
Хай огортають Вас літа теплом,
Що з серця Вашого струмує.
Багато років доброго здоров’я
Хай Господь Бог Вам подарує.
Многая і благая літа!

Колектив стоматологічної служби Турківської КЦРЛ сердечно вітає
із ювілеєм добру, чуйну колегу по роботі, лікаря-стоматолога Марію Михайлівну Черепанин.
Шановна, дорога ювілярко, нехай Господь благословляє Вас здоров’ям, радістю, добром,
щоб кожен день, який Він посилає, був ласкою зігрітий і теплом.
Хай пахучим цвітом стелиться дорога,
Хай відходять вдалеч горе і біда.
Хай же будуть щастя і міцне здоров’я,
Радість і повага – на многії літа!

Дорогу і люблячу, щиру і турботливу, найдобрішу, найкращу у світі маму, бабусю і прабабусю Дарію Омелянівну Бобітко з 80-річним
ювілеєм, який відзначатиме 3 вересня, сердечно вітають син Роман, невістка Галина,
дочка Ірина, зять Андрій, син Володимир з
сім’єю, онуки Микола з дружиною Галиною,
Олександра з чоловіком Володимиром,
Андрій і Оксана з сім’ями, правнуки Вікторія,
Руслан, Адріана, Владислав, Леся і Юля та
бажають люблячій ювілярці міцного-міцного
здоров’я, життєвих сил, родинного тепла, достатку, рясних Божих благословінь.
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.
Щоби в здоров’ї й силі зустріли Ви із нами
Своє сторіччя, рідна і найдорожча наша мамо!

Колектив працівників Матківського НВК щиро вітає із 45-річчям
від дня народження техпрацівницю Марію Іванівну
Легезу і бажає міцного здоров’я, радості, достатку,
сімейного благополуччя, Божої ласки на многії і
благії літа.
Щиро вітаємо зі святом,
Здоров’я зичимо багато.
Хай щастя в серце завітає,
Добром Господь благословляє.
Хай Матінка Божа,
Цариця свята,
Дарує щасливі і многії літа.

4 стор.
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Ïåðåïðîøóþ, ùî äàâ îá³öÿíêó ïðî øâèäêå
çàâåðøåííÿ ÀÒÎ. ²ç ñàìîãî ïî÷àòêó ïîòð³áíî
áóëî íàö³ëèòè óñ³õ íà òðèâàëó áîðîòüáó çà
ñâîþ çåìëþ – Ïðåçèäåíò
«Понад чотири роки тому я заявив, що АТО триватиме години, а не місяці. Тепер вже не так важливо, в якому контексті
ті слова були сказані. Не важлива і образність цієї заяви. Люди
сприйняли її як можливість завершити війну дуже і дуже швидко. Я шкодую, що породив завищені очікування. Щиро перепрошую, що подав надію, яка не збулася. Прикро, що дав обіцянку,
яка не справдилась. Прошу за це вибачення», - звернувся до
українців Президент Петро Порошенко у Дніпрі під час участі
в урочистій церемонії підняття Державного Прапора України.
«Це для мене дуже серйозний
урок обережного і відповідального ставлення до своїх слів і до
своїх обіцянок… Дякую вам за
це розуміння. Країна вимагає
чесної і відвертої розмови», підкреслив Президент.
Глава держави наголосив: «Я
з цього зробив висновки. Із самого початку слід було націлити
усіх на тривалу та виснажливу
боротьбу за те, щоб звільнити
кожен клаптик української
землі».
Президент звернувся до присутніх на церемонії та наголосив,
що десятки тисяч жителів Дніпра
та області стали на захист Вітчизни у лавах Збройних сил, Нацг-

вардії, а попервах – і добровольчих батальйонів. Петро Порошенко зазначив, що серед українських героїв був і молодший
сержант Сергій Маковей, родом
з Кривого Рогу, який брав участь
у звільненні десятків міст, сіл та
селищ на Донбасі. Він загинув у
серпні чотирнадцятого року біля
Жданівки на Донеччині.
«Син десантника – Данило
Маковей теж обрав військову
професію. Він ліцеїст Київського військового ліцею імені Богуна. Війна забрала в Данила
батька, а важка хвороба – і
маму. Хлопцем зараз опікується його дядько Вадим Ляшенко,
сам учасник бойових дій», - заз-

Я ТЕ
НЕ ЛЮБЛЮ
«Нелю! Нелю!», – гукали навздогін жінці,
яка чимчикувала до вагона. Неля різко повернула голову і зі злістю процідила: «Я
те не люблю!». – «Та ти так охрещена». –
«Я Неля».

Бідна Неля… Не знає й не чула, видно, бідолаха, що в нашій мові при звертанні треба
послуговуватися кличним відмінком. Тату, сестро, Іване, а не тато, сестра, Іван. «Ой не
шуми, луже, зелений байраче!», - співається
в народній пісні.
У часи радянського мовознавства, коли
провадилася тотальна русифікація української мови, на пні знищувалися питомо національні форми, що різнили нашу мову од
«братньої» російської. Так були стерті закінчення –и у словах «радости», «бадьорости»;
забуті числівники «дев*ятдесят», «двіста»; насаджені чужинецькі слова «товариш», «комсомол», «здраствуйте», «прівєт».
Сьогодні кличний відмінок поступово, але
вперто, пробиває собі дорогу, все частіше
вживається в усному і писемному мовленні.
До того ж, навіть у складних звертаннях обидва слова вживаються у кличному відмінку:
«пане професоре», «пані директорко», «брате Миколо». Це абсолютно є нормами української мови.
Як бачимо, безглуздо роздратована пані
Неля аж ніяк не мала рації, коли до неї звернулися «Нелю». Був, направду, правдивий
Кобзар у своїх змістовних словах: «Якби ви
вчились так, як треба!...». Однак учитися ще
ніколи й нікому не пізно, лише була б до цього охота.
Зиновій БИЧКО,
член Національної спілки журналістів України.

начив Глава держави.
Петро Порошенко зауважив,

що сьогодні Данило разом із ним піднімав Державний Прапор: «Дякую, Даниле».
Глава держави підкреслив, що
і перед юним Данилом Мако-
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веєм, і перед воїнами, і перед
усім народом поділився своїм
переживанням, яке не полишає
його за жодних обставин: «Яке
давно мені на дає спокою. І не
було жодного дня, щоб я про це
не згадував. Чи коли отримую
зведення з фронту, чи коли
підписую Укази про нагородження загиблих українських героїв.
Чи коли, і це особливо важко,
зустрічаюся з мамами, дружинами, дітьми полеглих у боях

хлопців і дівчат. І зараз про це
думаю, коли дивлюся на цей наш
прапор, з яким наші воїни йдуть
проти ворога».
Світлана БАГАН.

Ë²ÊÀÐÍßÍÀ
ÑÓÄÎÂÀ ÒßÆÁÀ
До редакції звертаються
наші читачі, які ніяк не можуть
зрозуміти: що ж коїться в керівництві Турківської КЦРЛ, на
якій стадії судові розгляди
щодо звільнення заступника
головного лікаря Івана Нагайка?
Власне тому хочемо нагадати, що
Іван Юркович був звільнений з посади 9 листопада 2017 року. Тоді
він звернувся до Турківського районного суду з відповідною заявою
щодо поновлення його на роботі і
суд прийняв рішення, задовольнивши її. Але в цей же день було видано в.о. головного лікаря Костянтином Коробовим інший наказ про
друге звільнення Івана Нагайка. До
того ж, адміністрація КЦРЛ звернулася до Апеляційного суду
Львівської області, оскарживши
рішення Турківського районного
суду. Засідання відбулося 18 липня, рішенням якого було підтверджено незаконність звільнення Івана
Нагайка з формулювання « поновити його на займаній посаді та виплатити компенсацію за вимушені
прогули». Дане рішення набрало
законної сили 18.07. 2018 року.
Але на даний час процедура поновлення не відбулася через те, що
в Турківському районному суді у
вересні мають розглянути справу
щодо другого звільнення Івана Нагайка, а також позову головного
лікаря Костянтина Коробова щодо
образи честі, гідності та ділової репутації.
Наш кор.

ЗАРЯДИЛИСЬ ЕНЕРГІЄЮ НА НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Минулого четверга, 23 серпня, на подвір’ї Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, відбулося велике і захоплююче свято для
дітей – «HAPPY TIME». Його організувала для юних турківчан та дітей сусідніх до райцентру сіл Міжнародна місія
IMOCE (США) разом з ГО «Місія Спасіння». До речі, ця міжнародна група з інтернаціональною місією, в кількості 37
осіб, на Турківщину завітала вперше. До того 84 дні організатори свята уже мандрували різними містами і селами
України, а 3 вересня благодійна місія в Україні закінчується і вони повернуться до США, де формується їхня команда IMOCE, що працює у багатьох країнах світу – зокрема Індії, Африці, Непалі, а зараз розпочали свою місіонерську
працю на Кубі та у сусідній зі США Мексиці. Гості з-за океану привезли активну дитячу програму, а також великий
ігровий майданчик (батути та гірки), цікаві майстер-класи, святковий концерт і подарунки; діти мали можливість
змістовно відпочити та ще й скуштувати солодку вату та попкорн. І все це безкоштовно. З ранку й до вечора
можна було чути в місті музику, пісні, привітання, радісний сміх, які лунали зі шкільного майданчика. Море позитиву та океан емоцій дістали того дня учасники цього одноденного, так би мовити, відпочинкового табору. Для
того, щоб бути учасником святі, кожному школяреві (а були тут діти й дошкільного віку) знадобилося лише
зареєструватися, отримати кольоровий браслет, стати учасником однієї із команд і таким чином дістати можливість побувати на островах «Хепі Тайм» – островах любові, миру та радості.
– Де би ми не побували, наше серце найбільше відкрите до України, тому що у складі нашої місії переважно є діти української діаспори, що проживає в США, – наголошували організатори свята. – Ми любимо свою мову, яку, до речі, уже вивчали в
Америці. Вболіваємо за Україну, мріємо, аби в ній
запанував мир і щасливе життя. Дізнавшись про
трагічні події на Сході України, через наших представників в Україні, ми надіслали контейнери з гуманітарною допомогою, зробили та передали більше
12 тисяч продуктових пакетів людям на сході, біженцям. А сьогодні хочемо подарувати й вам гарний
настрій та багато посмішок.
Так співпало, що це дитяче свято відбувалося у
день вшанування нашого українського національного прапора. Тому найперше було виконано почесну
місію – піднято над імпровізованим дитячим містечком синьо-жовтий стяг України. Підняти прапор України випала честь Ірині Цінкевич та Роману Яремчуку. Про День Незалежності, складний та непростий шлях нашої держави до суверенності, про багатовікову історію України розповіла присутнім Яна
Сіданич.
Почесного права покласти квіти до пам’ятника Тарасу Шевченку та стели Героїв Небесної Сотні удостоїлися Анна Вовчанська, Ангеліна Кузьмин, Мілана
та Каріна Хомик.
– Наш прапор є синьо-жовтим. Гляньте, яке прекрасне, чисте голубе небо над нами! Жовте колосся пшениці, а в народі
казали збіжжя – тобто з Богом! – виголосив відповідальний за роботу англомовних таборів Зеновій Олексюк. – Бо ж ми нічого
без Бога зробити не можемо. І це добре, що ми завжди звертаємося до Бога. Тому послухаймо духовний Гімн України «Боже
великий, єдиний…» і під звучання цієї пісні-молитви схилімо наші голови, а головне серця. у поклоні, і помолімся до Господа,
щоб Він благословив кожне дійство, яке буде тут відбуватися, всіх, хто приїхав сюди здалеку і зблизька; щоб Бог беріг кожного,
хто буде гратися на батутах та гірках, братиме участь в іграх і змаганнях, і благословив нас, і нашу неньку-Україну, і всіх, хто
живе у цьому прекрасному місті Турка.
З вітальним словом виступив перед присутніми секретар Турківської міської ради Олександр Гвоздінський:
– Ми знаємо, що до початку навчального року залишилось небагато часу, тому, дітки, сьогоднішній день вам потрібно
використати – відпочити, повеселитися, подякувати організаторам, а від міської ради зичу вам здоров’я, Божого благословення і хорошої забави.
Сюрпризом став приїзд на свято відомого у світі професійного боксера, лучанина Валерія Вихора, який розповів діткам
історію свого сходження на спортивний Олімп, про те, як потрібно розумно і з користю витрачати свій вільний час.
Діти веселилися, забавлялися, куштували солодощів, слухали виступи професійних артистів аж до вечора.
Ольга ТАРАСЕНКО.
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ÏÎÊÀßÍÍß ÏÅÐÅÄ ÃÎÑÏÎÄÎÌ,
ÌÈÐ ² ÑÏÎÊ²É Â ÑÅÐÖ² –
ÖÅ ÃÎËÎÂÍÀ ÏÅÐÅÌÎÃÀ, –
вважає міжконтинентальний чемпіон з
професійного боксу, володар «золотого»
боксерського пояса Валерій Вихор
Ім’я цього боксера, уродженця Луцька, було добре відоме
любителям боксу в 90-х роках минулого тисячоліття. Тоді
він представляв Україну на багатьох чемпіонатах світу і Європи з боксу у важкій ваговій категорії. У 1996-му виграв переможний пояс на рингу у Києві, згодом підтвердив його в Норильську (Росія), а в 1998-му – в Австралії боксер підтвердив
титул міжконтинентального чемпіона. Перший український
боксер-професіонал минулого тижня з благодійною християнською місією побував у нашому містечку. Зустрівся з його
жителями, з дітьми, які відпочивали в англомовному таборі,
взяв активну участь у дитячому святі, що відбулося на
подвір’ї Турківської загальноосвітньої школи №1.

Під синьо-жовтим прапором
Валерій Вихор представляв Україну на багатьох рингах Європи і світу – у Південній Африці,
Австралії, Німеччині, Іспанії,
Франції, Польщі, Росії, Казахстані… До речі, багато хто у
світі ще й не мав доброго уявлення, що є така держава на
карті як Україна; для багатьох
вона була далека і незнана,

більшість вважали її російською територією. І
тільки
спортивні перемоги Валерія
Вихора та подібних йому, коли
звучав Гімн України і піднімався прапор України, доводили
світу, що є така держава.
У 2000-му році спортсмен
відстоював титул чемпіона світу
WBA (світова боксерська федерація), але не зумів відібрати цей
титул у чемпіона світу, француза Фабриса Тіозо. Після цього
Валерій зробив паузу у своїй
боксерській кар’єрі і повернувся на ринг вже в бою проти чемпіона світу, також французького
боксера-професіонала ЖанаМарка Мармека, який виступав
у важкій та суперважкій ваговій
категорії. Бій відбувся у французькому місті Фрежюс, у квітні
2001 року. Валерій непогано
почав бій, але в третьому раунді
пропустив від темношкірого
француза болючий удар по
печінці. Вихор був готовий й далі
продовжувати поєдинок, але
його наставник і менеджер викинув на ринг біле полотнище.
– Це, можна сказати, були останки переможної кар’єри Мар-

мека, – каже сьогодні Валерій
Вихор. – Після нашого поєдинку
Мармек ще два бої провів у
важкій категорії, і коли наш Кличко зустрічався з Жаном Мармеком, то це вже був не той сильний, недосяжний боєць як колись. Це ж саме можна сказати
й про кубинця Хуана Карлоса
Гомеса, чемпіона світу 19922002 років, з яким я також мав
можливість зустрітися у бою.
Слід сказати, що боксерські бої
серед професіоналів які проходили в 90-і роки, були нелегкими. У професійний бокс я перейшов якраз у 1990 році. Тоді
разом зі своїм тренером Володимиром Кушніром почали вивчати ази професійного спорту.
Любительський і професійний
спорт – це дві великі і разючі
різниці: по техніці, по тактиці ведення бою, фізичних навантаженнях, координації рухів. Професійний спорт набагато видовищніший, аніж любительський.
Це, свого роду, велика бізнесова структура. Бій з Мармеком у
2001-му став завершенням моєї
професійної боксерської кар’єри. Мені тоді виповнилося 33
роки. До речі, дуже багато було
пропозицій йти в кримінальні
структури. Я відмовлявся, бо
гроші завжди можна заробити
чесно. А тих, хто мені це пропонував, зараз уже й немає в живих. Це наслідки злого і безбожного життя.
– Як сталося, що Ви пов’язали своє життя із боксом?
– запитала я у гостя.
– Займатися боксом я почав
у 17 років У ті часи, та ще й в

такому віці, це вважалося безперспективно. Адже у колишньому Радянському Союзі займатися боксом хлопці починали значно раніше – з 10-12
років. Я з дитинства страшенно
любив спорт. Все мене цікавило. До цього грав у футбол, хокей, баскетбол і все закінчувалося… боксом. Чомусь всі свої
принципи любив відстоювати кулаками. Тому й вирішив, що бокс
– це такий сильний вид спорту,
де я зможу себе реалізувати, і
поставив собі за мету стати
справжнім боксером. Ринг – це
була моя робота. Хоча зараз
маю християнський світогляд. Я
людина віруюча, бо одного разу
Бог змінив моє життя. І відтоді я
тільки покладаюся на Нього.
Господь сильний, Він дає перемогу, і не тільки в бою, а в житті –
серед труднощів, бід і негараздів.
Зараз Валерій Вихор працює
в Міжнародному місіонерському
фонді, там займається питаннями здорового способу життя.
Відвідує тюрми, реабілітаційні
центри, дитячі будинки, навчальні заклади, де проводить
профілактичні бесіди з тими,
хто одного разу оступився на
своїй життєвій стежині, ставши
залежним від наркотиків, алкоголю, азартних ігор чи навіть
комп’ютерів.
– Він бере дітей з вулиці, з
підвалів, дитячих колоній, дітей
безпритульних, і працює з ними,
– кажуть про нього його друзі. –
Його люблять і до його слів прислухаються. Нам доводилося
спостерігати у тюрмі м. Сокаль,
як Валерій вів бесіди навіть з
рецидивістами. Деякі з них,
після цих розмов, змінювали
своє життя, наверталися до Господа і ставали на праведну дорогу
– Я дуже хочу, аби й в Турці
молодь старалася знайти собі
гідне місце у житті. Більше займалася спортом, мистецтвом,
наукою, адже шкідливі звички
ні до чого доброго в житті не
приведуть. І тоді Україна наша,
маючи таких мудрих, працьовитих, добрих, культурних і вихованих громадян, буде процвітати,
і ваше місто також, – впевнено
стверджує наш гість Валерій
Вихор.
Ольга ТАРАСЕНКО.

ÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÍß Ä²ÒÅÉ
Ï²ËÜÃÎÂÈÕ ÊÀÒÅÃÎÐ²É
Хоч літо й закінчується, але кампанія з оздоровлення дітей
пільгових категорій триває. За даними управління соціального захисту населення, оздоровлено близько 80 дітей пільгових категорій. Це діти з малозабезпечених сімей; діти, які перебувають під опікою і піклуванням; діти, батьки, яких мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської трагедії; діти, батьки яких брали участь в антитерористичній
операції; талановиті та обдаровані діти; діти, які перебувають на диспансерному обліку або опинилися в складних життєвих ситуаціях.
– Хто має бажання відправити свою дитину на відпочинок, просимо звертатися до нас, в управління соціального захисту, і ми проінформуваємо вас про наявність путівок. Оздоровлення дітей пільгових категорій триватиме й протягом року і нам ще буде виділяти
держава путівки на відпочинок дітей. Обіцяють у «Молоду гвардію» (м. Одеса) і в «Артек» (м. Пуща Водиця, що неподалік Києва),
– каже завідувач сектору з обслуговування постраждалих внаслідок
аварії на ЧАЕС та сімейної політики управління соціального захисту населення Мар’яна Крайняковець.
Ольга ТАРАСЕНКО.

У Ясениці Замковій автомобіль
«Деу» з’їхав в кювет
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 26 серпня близько 5.20 год. на автодорозі Львів – Самбір – Ужгород в селі Ясениця Замкова, Старосамбірського району.
Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Деу
Нубіра», 25-річний мешканець міста Турка, не впорався з керуванням та з’їхав в кювет.

Професійна спілка працівників державних установ України нагородила Почесною грамотою голову Турківської районної організації профспілки, керівника апарату Турківської райдержадміністрації БОЙКА МИРОНА ІВАНОВИЧА – за особистий внесок у вирішення питань соціально-економічного захисту працюючих та з
нагоди 100-річчя запровадження державної служби України.

Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримала пасажирка автомобіля – 19-річна жителька Турківського району. У неї діагностували закриту черепно-мозкову травму, рвану рану потиличної
ділянки голови, травму хребта.
Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання
про відкриття кримінального провадження.
Відділ комунікації поліції Львівської області.

5 стор.

Тато, мама, сестра Василина
з чоловіком Іваном, брат Михайло з дружиною
Наталею, племінники Андріанка, Мар’янчик і Христинка
щиро вітають
свого синочка,
братика і вуйка,
жителя с. Явора Тараса Володимировича Куцака з його 30-річним
ювілеєм і бажають йому міцного здоров’я і довголіття.
Перших 10 років собі дитинство залишило,
Другі 10 років взяла юності
пора,
А треті 10 років сьогодні
наступили –
Новий етап дорослого
сімейного життя.
Тож ми вітаєм з ювілеєм
щиро,
Бажаємо достатку, радості, добра,
Здоров’я міцного, злагоди і
миру,
Щоб завжди Тебе Мати Божа
берегла.
Господь Тобі хай посилає
Щасливі, незабутні дні.
Ангел-охоронець хай з плеча не злітає,
Завжди допомагає в дорозі,
і в труді.

Колеги по роботі щиросердечно вітають із ювілейним днем
народження вчителя початкових
класів Верхньогусненського НВК
Любов Іванівну
Федько і бажають шановній
ювілярці міцного здоров’я, щастя, натхнення,
радості, достатку, Божої
ласки
на
многії літа!
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.

Педагогічний колектив Ісаївського НВК сердечно вітає з 50літнім ювілеєм вчителя Оксану
Василівну Сайкун і
бажає шановній
ювілярці міцного -міцно го
здоров’я,
життєвої
енергії, родинного тепла,
Божої
ласки і благословення.
Щоб серце зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро.
Краси і наснаги, здоров’я без
ліку,
І довгого-довгого щедрого
віку!
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Ï²ÄÑÓÌÊÈ ÊÎÍÊÓÐÑÓ
³ì. ÌÈÐÎÍÀ ÓÒÐÈÑÊÀ
10 серпня, у приміщенні народного музею «Бойківщина», відбулося засідання журі XXII літературно-краєзнавчого конкурсу ім. Мирона Утриска. У конкурсі взяв участь 71 учасник, 16 учасників було нагороджено
дипломами лауреата, 14-дипломами І ступеня, 15-дипломами II ступеня, 14-дипломами III ступеня, 12 - учасників – грамотами.
Врахувавши оцінки журі, організаційний комітет постановив:
лауреатами XXII конкурсу ім. Мирона Утриска визнати наступних конкурсантів: Юлію Драгун (с.Новоселиця, Закарпатської обл.)- за книгу народних звичаїв та
обрядів «Ой, віночку, з барвіночку»; Івана Іванцюру, Марію Іванцюру (Великобританія) - за цикл книг «Британія: українське поселення на цьому острові», «Путівник
українця по Європі», «Сторінками славної історії України»; Валерія Зарічука (с. Новопетрівка Одеської обл.) за цикл книг «На землі моїх предків», «На Мигаївських
хуторах», «Кассель- Великокомарівка», «Хліб-сіль на
вишитому рушникові», «Містечко Гросулове»; Володимира Ковтуна (м. Старий Самбір)-за книгу-нарис «Планета наукових звершень академіка Ореста Фурдичка»;
Михайла Кріля (м.Добромиль Львівської обл.)- за цикл
книг «Тарнавський край», «Добромиль у долині Вирви»; Наталію Крісман (м. Івано-Франківськ)-за книги
поезії «Загублена в сучасності Валькірія», «Пуповина»;
Наталію Крісман, Романа Лесюка (м.Івано-Франківськ)за збірку патріотичних віршів «Рабство у генах лікують
повстаннями»; Степана Лепеха (м.Львів)- за історикопубліцистичну книгу «Гряда-Мирівка -село на Головному Європейському вододілі»; Марію Ляхович (м. Львів) за поетичну збірку «Марево сподівань»; Ганну Мамчук
(м.Турка Львівської обл.) - за книгу для дітей «Зачарована принцеса»; Любомира Підківку ( смт. Великий Любінь
Львівської обл.) - за збірку українських народних пісень
«Зоряне намисто»; Олега Підківку (смт. Великий Любінь
Львівської обл.) - за книгу «Співає «Дністер» від Бога»;
Я. Радевича-Винницького (м.Дрогобич)- головного редактора літопису « Бойківщина»; Станіслава Федорчука (м.Харків)- керівника проекту «Порода». (Антологія
українських письменників Донбасу); Василя Федька
(с.Оброшино, Львівська обл.)- за книгу «Вибране»; Михайла Яворського (м.Турка Львівської обл.) - за літературно-художнє видання «Право на безсмертя. Голодний ангел».
Дипломантами І ступеня визнати наступних конкурсантів: Лесю Блаватовську ( смт.Торчин Волинської обл.)
- за гумористичне оповідання «Луцьк-Київ, або буває й
гірше»; Олександра Васильєва (м.Луцьк) - за книгу «Мій

УКРАЇНА
Моя Україно, чарівний мій
краю,
У думках моїх живеш ти завжди.
Немає у світі такого розмаю,
Де б звеселяли так гори, ліси і
сади.
Моя Україно, – працьовита,
сильна країно,
Багата земля – сині ріки, озера, поля.
Мова твоя солов’їна – для всіх
нас – єдина вона,
А в українських криницях –
кришталево чиста вода.
Моя Україно, – твій символ –
віночок,
Витканий з квітів, райдуги
стрічок,
Захищає дівчат від нещасть,
лихоліття,

ЗГАДАЙ,
УКРАЇНО!
Згадай, Україно, моя ти державо!
Славних героїв, вірних синів.
Ти горя зазнала, хоч вільною
стала,
Та знову долаєш своїх ворогів.
Повік не забудь ти безстрашних героїв,
Що мужні були у боях,
Що сили й життя віддавали за
волю,
Сміливо долали свій страх.
Тож слався, красуйся, моя Україно,
Мов тая дівчина в вінку.

голос надії»; Ларису Волошенюк (смт. Торчин Волинської обл.) - упорядника літературного збірника «Зірка Полин»; Богдана Виханського (смт.Дубляни Львівської
обл.)- за книги «Села побіч соляного шляху», «Село
Бистриця»; Олександра Глінку (м.Львів)-за книгу «Місто
з минулого»; Сергія Задорожнього (м.Львів)- за збірку
поезій «Тихий дзвін»; Ігоря Куновського (м.Самбір
Львівська обл.) - за книгу «Терло»; Валентину Клюнтер
(м.Луцьк)-за книгу «Золота колиска»; Володимира Павліка (смт. Торчин, Волинської обл.)-за книгу «Овації, або
замальовки з натяком»; Тетяну Прус (м.Суми)-за книгу
«Скринька скарбів», цикл віршів «Чотири кроки до весни»; Петра Товстуху (м.Суми)-упорядник збірника «Українська хвиля»; Степана Троцюка (смт.Торчин, Волинської обл.)-за переклад циклів віршів іспанською
мовою; Миколу Сенейка (м.Самбір)-за соціально-психологічну повість «Долекрут: запізніла сповідь»; Петра
Шевчука (м.Калуш Івано-Франківська обл.)-за книгу
«День дятла у лузі».
Дипломантами II ступеня визнати наступних конкурсантів: Наталію Бугай (смт.Торчин Волинської обл.)- за
книгу для дітей «Сонячні історії»; Мирона Гавришкевича (м.Сокаль Львівської обл.)- за історико-мемуарний
нарис про події 1988-91рр. в м. Великі Мости; Юрія
Бріскіна, Аліну Передерій (м.Львів)-за навчальний посібник «Вступ до теорії спорту інвалідів»; Віктора Оліфірова (м.Київ)- за збірник віршів «Сенс життя»; Розалію
Канарєєву (м.Турка Львівської обл.)-за книгу для дітей
«Казковий возик»; Богдана Мельничука (м.Тернопіль)за книги «Хлібина для бандерівця», «Без прикрашування»; Раїсу Обшарську (м.Чортків Тернопільської обл.)за збірку поезій «Римовані сни», літературно-художнє
видання «Прогулянка життям»; Стефанію Пахольчук
(с.Страшевичі Львівської обл.) - за збірку поезії «Материнка»; Марію Пишук (смт.Торчин Волинської обл)-за
збірку ліричних віршів «Полинові сніги»; Віру Політаєву
(м.Самбір Львівської обл.)-за книгу для дітей «Калейдоскоп дитячих віршів»; о. Ярослава Пишковича (с.Новий Кропивник Львівської обл.)-за книгу «I прости провини наші, Господи»; Івана Ткачика (м. Калуш Івано-Франківської обл.)- за збірку поезій «Моя спонуко дій»; Віру
Шаромову (м.Львів) - за посібник «Національно-патрі-

Як чар-зілля у світі для українських жінок.
Моя Україна – калина, дуб,
барвінок, верба –
Символи краси, здоров’я,
сили, визнання,
Родючості, достатку, багатства
і буття,
Родинного вогнища, вічності
життя!
Моя Україна – це дідух, писанка, вишиванка, рушник –
Символи урожаю, добробуту,
багатства родини,
Відродження, воскресіння,
життя оберіг,
Гостинності, святості звичаїв,
обрядів, віків заповіт.
Моя Україно, – твоя сила і слава в народі,
У глибокім корінні, у козацькому роді,

У храмах величних, у народних
піснях,
У землях родючих, в квітучих
садах.
Моя Україно, ми будем до Бога
за тебе молитись,
За долю пресвітлу вкраїнського роду,
Працьовитість твою, молитовність і святість,
За Героїв твоїх, що захищають
нас, землю, мир і свободу.
Моя Україно, – Всевишнього
будем просити,
Щоб смутку, журби і горя ніколи не знала!
Щоб міцніла щодня, щоб творила, жила, процвітала,
Позбулась ворогів і щасливою
стала.

Нехай голуб миру у небо
злітає,
А війни хай сходять із твого
шляху.

Давно проростає шовкова
трава.
Про них ми повинні завжди
пам’ятати,
За нас віддавали життя молоде,
Щоб в мирі могли ми усі проживати,
А діти не знали б жахіття війни.
Хай згинуть же війни у нас, на
Вкраїні.
Нехай голуб миру у небо зліта.
Хай буде щаслива і вільна
країна,
Щоб горя не знала ніколи
вона!

ВІЧНО ЖИВІ
Ідуть дні за днями, роки за
роками,
Все дальше відносять від нас
дні важкі,
Коли за Вкраїну, за щастя, за
волю
Боролися гідно і дочки, й сини.
Їх кров’ю полита земля українська,
Їх й досі чекає удома рідня.
На місці отому, де кров пролилася,

отичне виховання учнів у процесі викладання фізики та
астрономії»; Рому Шиміну (м.Дрогобич)- за книгу «Сторінки життя»; Юрія Щербика (м.Луцьк) - за збірку поезій
«На лінії невидимих фронтів», «Небо Донбасу».
Дипломантами III ступеня визнати наступних конкурсантів: Любу Балух (м.Львів)- за повість «Мартусині уроки»; Володимира Бухонока (с.Кожичі Львівська обл.)за збірку віршів «Я йду...Бо мушу»; «Рядки, що перейшли крізь душу»; Лукію Василевську, Миколу Лятуха (м.
Луцьк)- за збірку поезій і пісень «Мелодії рідного дому»;
Світлану Григор’єву (м. Луцьк)- за збірку поезій «Слово
єднає»; «Сини України»; Василя Здоровика (Німеччина)- за збірки поезій «Серед вітрів», «Жива вода»; Оксану Кондру (с. Озерни, Тернопільська обл.) - за збірку
поезії «В хвилях любові»; Івана Лепкого (м. Дрогобич)за поетичну збірку «Октави душі»; Ганну Лисенко (смт.
Мирне Донецької обл.)- за оповідання «Хто ми такі»,
«Автобусна ідеологія»; Володимира Мартиненка (смт.
Торчин Волинської обл.)- за літературно-художнє видання «Душі моєї струни, або моя принцеса»; Ольгу Писанчин-Павлик (м. Турка Львівської обл.) - за збірку поезії
«Поетичними стежками»; Павла Ризванюка (м. Новий
Розділ Львівська обл.)- за збірку віршів «Злітають орли»;
Любов Сердунич (смт. Стара Синява Хмельницької
обл.)- за збірки поезій «Зайдам зась», «Поетична топоніміка»; Вадима Сіваченка (м. Луцьк)- за збірку афоризмів «Зерна радості»; Світлану Яцишин (м. ІваноФранківськ)- за збірку поезій «Любові ніжний поцілунок».
Грамотами за участь у конкурсі нагородити наступних конкурсантів: Ярину Бущак (м. Старий Самбір
Львівської обл.)- за оповідання «Незагоєна рана»; Любов Галай (м.Старий Самбір Львівської обл.)- за краєзнавчу роботу «Родина Демковичів»; Лесю Гуняк (м. Дрогобич) - за поетичну збірку «Вранішня молитва»; Степана Лисяного, Андрія Лисяного (м. Стебник Львівської
обл.) - за книгу «Байки»; Василя Касперевича (м. Старий Самбір Львівської обл.) - за краєзнавчу роботу «Несли пісню у міста і найглухіші села»; Сергія Козака (м.
Київ) - за роботу «Багряний І.П.»; Івана Костюка (смт.
Міжгір’я Закарпатської обл.)- за реферат «Весільна
обрядовість бойків Закарпаття»; Наталію Пастух (смт.
Міжгір’я Закарпатської обл.)- за реферат «Весільні обряди нашого краю»; Олександра Титикайла (с.Ластівка
Львівської обл.)- за цикл віршів про життя бойків; Володимира Ткачука (м.Луцьк Волинської обл.)- за збірку
віршів «Відвертим я буваю рідко»; Василя Сигерича
(м.Старий Самбір Львівської обл.)- за реферат «Час
реформ»; Михайла Храпка (м.Старий Самбір Львівської
обл.)- за реферати «Дещо про голодомор і його наслідки»; «Мужня Українка»; «Спогади про життя Народного артиста України Степана Степана, почесного громадянина міста Старий Самбір».
Михайло ВАГІЛЬ,
голова оргкомітету XXII конкурсу ім. Мирона Утриска.

ПРАВДУ ВІТЕР НАШЕПТАВ
сл. і муз. Степана Братка
Мені зранку вітер правду нашептав,
В побажаннях все найкраще
передав,
Для народу й України в даний
час,
Щоб дістав благословення кожен з нас.
Приспів:
Нехай радість і достаток припадуть усім,
Мир і злагода заглянуть щиро
в кожен дім,
Веселімося, посміхаймося,
Ворогам на зло усім!

Вибирати є здача не проста,
Вибирає кожен не в мішку
кота,
З совістю чесну людину
піднайти –
І тоді за неї голос віддати.
Приспів.
Треба вибрати найкращого,
того
Українця – справедливого
свого,
Щоб всезнаючий господаркорифей
Дбав не тільки лиш для себе –
для людей!
Приспів.

Продається приватизований
дерев’яний будинок в м. Турка
(в районі поліклініки), з господарськими спорудами. Є присадибна ділянка із садом.
Ціна – договірна. Тел.:
0967437794.

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.

Оксана ПАВЛИК,
м. Турка.

Лариса ВОВЧАНСЬКА,
вчитель Вовченського НВК.
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÐÓÑÊ²É ÐÓÑÈÍ
Всі ми неодноразово по телебаченню чули вислів, що Росія веде проти України гібридну війну. Але не багато людей розуміють, що це означає.
Отож, насправді гібридна війна – це коли ведуть справжню війну, з допомогою зброї, поряд з тим не оголошуючи її та заперечуючи свою участь в ній.
Друга складова, коли держава-агресор в державі, яку вона собі обрала, як жертву, створює умови і грунт для внутрішніх протиріч, конфліктів, атмосфери недовіри, розчарування, дискредитації легітимної влади, провокуючи некерованість та анархію задля досягнення політичних цілей агресії, які, зазвичай,
досягають звичайною війною.
Першу складову цієї війни в Україні уже
всі побачили: це – і «зелені» чоловічки,
які дуже ввічливі, але озброєні до зубів з
воєнторгу, це і вже не ввічливі чоловічки,
які прибули з-за «поребріка» під командою Ігоря Гіркіна, зловісно відомого на
прізвисько Стрєлков, який і розпалив
війну на Донбасі, покидьки кадировці з
Чечні, які з вигуками «Аллах-Акбар !»
воюють за руській православний мір та
духовні скрєпи. А також кадрові російські
військові, які косять під відпускників;
замість відпочивати на морі, поїхали на
Україну «повоєвать с фашістами», при
цьому прихопивши з місця своєї служби
штатну зброю, бо в Росєї так заведено.Фальшиві, з червоними хрестами, гуманітарні конвої, набиті зброєю та боєприпасами. Обстріли українських військових
з території матушки Московії, збитий
«Боїнг» і багато іншого, що робить агресор під заяви Путіна: «Іх там нєту».
Все це туго замішано на брехливій пропаганді, дезінформації і відвертому ігноруванні неспростовних доказів та аргументів.
В цій війні є і друга складова. Вона є,
напевно, небезпечніша, як відкрита
військова агресія, бо вибиває землю зпід ніг, паралізує волю, сіє зневіру та апатію.
Росія через п’яту колону, яка, потрібно
визнати, в Україні є досить сильною, впливає майже на всі сфери життя в державі.
Руській мір лізе нам в душу, вуха та очі з
екранів телевізорів, шпальт газет, Інтернету та радіо. Крім цього, не шкодуючи
нафтодоларів, з метою послаблення
підтримки України, сформована п’ята колона і в країнах Євросоюзу. Там купують
політиків і фінансують цілі політичні
партії, провокують громадські конфлікти
та нетерпимість, розпалюють ворожнечу та ксенофобію. Чого тільки варта історія про буцімто зґвалтовану в Берліні російську дівчинку Лізу, громадянку Німеччини. Через Інтернет ця історія була роздута до неймовірних масштабів, що змусило саму Ангелу Меркель дати інтерв’ю
і заявити, що це – брехня. Хіба це не нагадує історію з хлопчиком, якого «розіп’яли» українські «фашісти» в Слов’янську. Або ж підтримка таких партій та політиків як Марін Ле Пен у Франції, «Ліги 5
зірок» в Італії, партії «Йоббік» в Угорщині, комуністів в Чехії, різні маргінальні
праворадикальні групи в інших країнах,
які взамін зобов’язуються проводити
політику розколу Євросоюзу, зняття
санкцій з Росії, визнання анексії Криму
та відмову від підтримки України.
Немає такої країни в Європі, де не було
б виявлено добре організовані групи людей, які систематично, через соціальні
мережі, розповсюджують брехню і на її

основі формують громадську думку.
Згадаймо Голландію під час проведення референдуму щодо Асоціації України
з Євросоюзом, спроби перекласти вину
за збитий «Боїнг» на «фашістов» з України, спроби розпалити ворожнечу між
Польщею, Угорщиною та Україною шляхом підпалу національних представництв
та підриву пам’ятників.
Іноді Росія відкрито, не криючись, через клоуна Кремля Жириновського, прямо закликає розділити Україну, даючи хабара у вигляді Бессарабії та Буковини –
Румунії, Галичини – Польщі, Закарпаття
– Угорщині.
У багатьох випадках, руській мір вдається до відвертих терористичних дій, таких
як організація перевороту в Чорногорії,
провокування урядової кризи в Греції,
хімічна атака в містечку Солсбері (Англія).
Ведеться цілеспрямована підривна
робота і в США. Про це свідчить масова
висилка дипломатів Росії та розслідування про втручання в американські вибори.
У Росії створено цілу армію, так звану
«Ольгинську фабрику тролів». Сотні людей зібрано на підприємстві в одному з
районів Петербурга. Їхня робота зводиться до того, щоб цілодобово, під вигаданими іменами та адресами , різними
мовами, писати дописи, коментарі, відгуки, інформаційні повідомлення. Таким
чином тиражуючи брехливі новини, дискредитуючи окремих політиків та держави в соціальних мережах на всіх наявних
інформаційних ресурсах: фейсбук, твітер,
інстаграм, ютуб та багатьох інших –менш
відомих.
Крім цього, в арсеналі є ще телевізійний
канал «Раша Тудей» та канал «Звєзда».
Потоки брехні та пропаганди розділені та націлені на певні країни, в тому
числі і на Україну.
Останнім часом в нашому районі активізувався такий собі житель с. Шандровець, чи с. Боберка, чи с. Яблунька, під
вигаданим іменем Ігор Русин. Насправді
такого жителя в цих селах немає. Спочатку він писав скарги на речі, які насправді мають місце в нашому житті. Це і
стан місцевих доріг, і проблеми з крадіжкою лісу, і відкриття пункту пропуску з
Польською Республікою в межах району.
Але згодом, до цих повідомлень почав
додавати напівправду та відверту брехню, навмисне дискредитувати деяких
осіб, які до озвучених проблем не мають
ніякого відношення. І це, не можна списати на непроінформованість Русина.
А ще згодом додались такі елементи,
як звернення до сусідніх держав про протекцію над частиною території, нібито від
жителів району. Про політику геноциду так

званого русинського народу. Мовляв, тут
українців ніколи не було, та звернення
про їх захист до Угорщини та Польщі. Або
ж опис того, як «депутат-фашіст» з Верховної Ради не дає жити людям та як депутат обласної ради з тюрми возить зеків
на масові заходи та бандою будує газопровід, бо, напевне, теж «фашіст» і хоче
зробити газові камери для русинів з сіл
Вовче та Лімна. На його думку, все керівництво від області до сільської ради –
негідники, злодії, які нічого доброго не
зробили і тільки мріють як заподіяти
щось зле. Ось поставили пам’ятник Бандері, незважаючи на спротив людей, не
хочуть, щоб жителі об’єдналися і створили громади. Все це має пряме відношення до вище приведеного. Згадайте Ігоря
Гіркіна (Стрєлкова), а тут маємо Ігоря
Русина. Ні, це не одна і та ж особа, але
почерк – однаковий. Спочатку правда
про життєві проблеми та труднощі, невелика заробітна плата, мала пенсія, якісь
тимчасові труднощі з транспортом та дорогою. Потім «защіта от «фашістов-бандеровцов», високі російські пенсії і зарплата. Далі «Путін – Рассея помогі», Новоросія, війна, кров, сльози, розруха,
горе. Ось такий він руській мір і його методи.
Де були ви, поборник правди і захисник русинів Турківщини, коли прохфесор
Федорович та партія регіонів немилостиво грабували район? В с. Верхня Яблунька побудували, буцімто від партії, а
насправді за державні гроші, спортивний
майданчик. Де, замість гумово-каучукового покриття, спортивну площадку для
дітей закатали бітумним асфальтом. В с.
Ільник, за кіотські гроші, в школі поставили глухі вікна, які не відчиняються, а в с.
Присліп, за 80 тис. доларів по тодішньому курсу, відремонтували ФАП, який розміщується в маленькому фінському будиночку. І таких прикладів є багато. Можливо, для вас прохфесор був свій і він зараз знаходиться там, де і Ви. Взагалі-то
можете називати себе як хочете. Хоч русином, рускім, новоросом, малоросом,
недоросом, москвофілом, все це плід
хворої уяви кремлівських вождиків та
ФСБ по створенню якоїсь русинської
нації як окремого народу. Всі лемки, бойки, гуцули, закарпатці, незважаючи на
свою окремішність в обрядах, традиціях,
мовних діалектах, ніколи не піддавали
сумніву свою українськість і приналежність до українського народу.
В Україні, попри те, що триває війна, немає цензури. В Україні, на відміну від
Раші, не садять в тюрму за дописи та поширення навіть відвертої антиукраїнської позиції, а тим більше – за скарги. Постає питання: чого Вам ховатися, пане
Русин, за псевдонімом? У Львівській області є багато активістів, які дійсно боляче скубають владу та дошкуляють їй, але
не ховаються за вигаданими іменами. З
Вами, пане Русин, можливо, і можна було
б вести якусь дискусію, якщо б Ви зі своєї
електронної скриньки, зареєстрованої
хтозна- де, і допускаю, що в Ольгіно, на
фабриці тролів, розповсюдили повідомлення, що Путін – ху-ло, що Крим – це Україна, а Росія – агресор, який вбиває українців, не зважаючи на мову, якою вони
розмовляють. Несе горе там, де приходить руській мір, і є небезпекою для всього світу.
Чекаємо.
Юрій ЛИЛО.

²ÑÒÎÐ²ß ÁÎÐÎÒÜÁÈ, ÇÀØÈÔÐÎÂÀÍÀ Ó ØÅÂÐÎÍÀÕ
Щоб пам’ятали нащадки про російсько-українську війну, яка уже
забрала тисячі життів вірних захисників нашої держави, учасники АТО всіляко намагаються не лише зберегти світлу пам’ять
про Героїв, а й відтворити трагічні події і у військових атрибутах.
Заслуговує на похвалу та увагу робота зі збору військових шевронів,
обпалених війною, Івана Дуркота із с. Сянки. Він сам пройшов вогненними дорогами Донбасу й вирішив увіковічнити героїчну історію українських військових підрозділів в шевронах. А все почалося з того, що
односельці, які воювали у 3-му батальйоні територіальної оборони,
дали йому нарукавну нашивку свого підрозділу. Відтоді його колекція
збільшилася на 650 шевронів, які він виставив на огляд жителям м.
Турка під час освячення пам’ятного знака загиблим воїнам АТО. На
перспективу, він має намір зібрати 2-тисячну колекцію.
Окрім турківчан, цікаву виставку Івана Дуркота оглянули учні Сянківської школи, а вже з нового навчального року він має намір показати
її й вихованцям Верхненського НВК. А в майбутньому планує віддати
колекцію в музей бойової слави учасників АТО.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

7 стор.

Дорогу дочку, люблячу матусю, рідненьку сестру, дорогу тещу, найріднішу бабусю
– Тетяну Петрівну Косачевич, з ювілейним днем народження, який святкуватиме 3 вересня, від
щирого серця й з великою любов’ю і Божим
благословенням вітають мама Анна, дочка
Мар’яна, зять Віктор,
внучок Петрик, брат
Микола.
Ювілярці
рідні бажають, щоб
Господь дарував їй
міцне здоров’я, світлу
радість, достаток, мир,
любов і ласку на многії благії літа!
Наша мила і люба, найкраща у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
Щоб завжди здоров’я у Тебе було.
Щоб смутку не знала ми просимо
долю,
Добра Тобі й радості, рідна, доволі,
Бо людям для щастя багато не
треба –
Сімейного затишку й мирного неба.
Хай щастя в серце завітає,
Добром Господь благословляє,
А Матінка Божа з високого неба
Пошле усе, чого тільки треба.

Дорогу сваху, жительку с. Явора Оксану
Василівну Сайкун з ювілейним днем народження щиро вітають свати Володимир і Людмила з Жидачева і бажають їй
міцного здоров’я,
життєвої наснаги, родинного щастя, злагоди, добробуту, Божої ласки і благословення.
Хай збудеться все, що Ви хочете,
Хай збудеться все, що чекаєте,
Хай стежка проляже в трояндах,
Яку Ви в житті прокладаєте.
Хай буде удача у всьому,
Добробут хай буде у домі.
Здоров’я і радість, й наснага,
І щастя людська і повага.

1 вересня святкує свій ювілей вчитель
інформатики та голова профспілки Іван
Едуардович Комарницький.
Педагогічний колектив Верхньовисоцького НВК бажає
йому в цей святковий день
багато радості, невичерпної життєвої енергії,
безмежного щастя, родинного тепла. Нехай Пречиста Богородиця огортає
своїм покровом. Міцного здоров’я, всіх земних благ.
Бажаєм, щоб доля Вам усміхалась,
Щоб задуми завжди здійснити вдавалось
Щоб сонце удачі світило невпинно,
І щоби щастило Вам неодмінно.

Сусіди Людмила та Богдан сердечно
вітають із золотим ювілеєм чуйну, щиру,
добропорядну людину,
жительку м. Турка Любу
Орестівну Васильків і
бажають дорогій ювілярці неба безхмарного, настрою гарного,
здоров’я – без ліку і довгого-довгого щасливого віку.
Хай Бог милосердний з
високого неба
Дарує усе, чого лише треба,
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа!

8 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

Ó ÃÐÓÏ² “À”
×ÂÅÐÒÜÔ²ÍÀË²ÑÒÈ ÂÆÅ Â²ÄÎÌ²,
а у групі “Б” розіграють останню путівку
Минулої неділі пройшли матчі чергового туру чемпіонату
Турківщини з футболу. Вони принесли нам такі результати:
Група “А”: Бітля - Бориня – 1:5,
В.Висоцьке - В.Яблунька – 3:3,
Либохора - В.Турів – 3:0 (неявка
команди с.В.Турів на гру у Либохору). У групі “Б” Явора обіграла Вовче - 5:3, Ластівка поступилася Прислопу – 2:4, а турківчани на виїзді у Шум’ячі отримали

технічну перемогу 3:0, оскільки
місцева команда не змогла
зібратися на гру. За третю неявку її знято з подальшого розіграшу чемпіонату району.
А у вівторок, 28 серпня, у Турці
відбувся перенесений матч між
місцевою командою та футболі-

стами с.Вовче. У надзвичайно
напруженій боротьбі перемогу,
з рахунком 2:1, святкували гості.
Таким чином, за три тури до
завершення групового етапу у
групі “А”, чвертьфіналісти уже
відомі. Це команди з Либохори,
В.Яблуньки, Борині та В.Висоцького. Результати останніх матчів
лиш розкладуть їх по здобутих
місцях у таблиці. У групі “Б”, матчі
якої закінчуються у неділю, 2
вересня, до чвертьфіналу потрапляють команди з Явори,
Прислопа та Вовчого. Четверту
путівку мають шанс здобути Турка та Ластівка.
У неділю, 2 вересня, в рамках 12-го туру чемпіонату Турківщини з футболу, відбудуться
матчі Бориня – В.Яблунька,
Бітля – В.Турів, В.Висоцьке –
Либохора, Присліп – Явора та
Турка – Ластівка. Початок усіх
поєдинків – о 15.00 год.
Костянтин МАЛЕТИЧ.

МІЖНАРОДНИЙ ТУРНІР - «КУБОК РОМІКА»
Два дні, 22-23 серпня, на Старосамбірщині проходив ХХІІ Міжнародний турнір з великого футболу серед юнаків 2003-2004 років народження. Дванадцять команд, що прибули помірятися
силами, були розбиті на чотири групи по три команди. Турківщину представляли юні футболісти ДЮСШ «Юність» (тренер Віталій Михайлечко, директор Василь Ціко). Ігри відбувалися
не лише в Старому Самборі, а й в Добромилі та Стрілках.
У нашій групі, ігри якої проходили в м. Старий
Самбір, згідно жеребкування, були визначені найтитулованіші команди: ДЮСШ ОР-4 (олімпійського резерву) №1 м. Львів та Стрілківського спортінтернату (тренер Іван Лужецький), який виховав
чимало титулованих гравців, що виступають в командах майстрів.
Наші юнаки в першій грі з командою ДЮСШ ОР4 здобули перемогу з рахунком 1:0 (гол забив Володимир Алімов), а в другій грі впевнено перемогли команду Стрілківського спортінтернату з рахунком (2:0) і стали лідерами групи «А». Голи забили Володимир Алімов та Микола Ірод.
На другий день, 23 серпня, відбулися
півфінальні матчі в м. Старий Самбір. Наша команда зустрілася з однолітками з Закарпаття, де
в напруженій боротьбі поступилася суперникам
0:2. Тут варто зазначити, що закарпатська команда, допущена до турніру, складалася з юнаків 20012002р. н. У наступному поєдинку за третє місце наші земляки, показавши непогану гру, на жаль,
поступилися господарям, старосамбірчанам, з
рахунком 0:1, пропустивши м’яч на додатковій хвилині матчу, таким чином посівши 4 місце з 12.
Окрім вищеназваних, в турнірі приймали участь
команди: м. Рудки (дворазові чемпіони України
на фінальних змаганнях у м. Скадовськ), міст

Самбір, Дрогобич, Трускавець, збірна Самбірського району, команда м. Львів №2, збірна команда з Польщі.
Прикро, що у півфінальних матчах 5 гравців
нашої команди не змогли взяти участь в поєдинках через травми та інші побутові причини, хоч
наша команда була явним фаворитом турніру.
Втім спорт є спорт – одні перемагають, інші зазнають поразки. Хоч і не за призове місце, команда нашого району була нагороджена почесною
грамотою фіналіста турніру, всі учасники – вимпелом, солодощами та цінними подарунками, а кращий воротар турніру, боринчанин Богдан Гирович
-статуеткою та грамотою.
За команду Турківщини виступали: Володимир
Алімов, Олег Чижо, Назарій Франк, Андрій Тюрдьо, Денис Мельник з м. Турка, Михайло Співак,
Святослав Гошівський та Микола Гошівський з с.
Явора, Микола Ірод, Назарій Гусак, Олександр
Кічуга з с. Нижнє Висоцьке, Іван Рембіж, Богдан
Антонов. Олександр Шумлянський, Богдан Гирович з смт. Бориня.
Турківська ДЮСШ «Юність» щиро вдячна за
підтримку, за перевезення команди начальнику
відділу освіти Турківської РДА Оксані Манюх та
водієві автобуса Йосипу Рибчичу.
Олег МЕЛЬНИК.

ÏÎÄÀÒÊÈ ÒÀ ÇÁÎÐÈ – ÍÀ ÍÎÂ² ÐÀÕÓÍÊÈ
Турківське відділення Самбірської ОДПІ повідомляє, що з 02
липня 2018 року вступили в дію нові рахунки для зарахування
надходжень до державного та місцевих бюджетів Львівської
області, відкритих на балансі Державної казначейської служби України (МФО 899998).
До 11 вересня діє перехідний період, під час якого діють старі
рахунки, проте перехідний період закінчується 10 вересня.
З 11 вересня кошти, які будуть сплачуватися платниками на старі
рахунки, не будуть зараховуватися до бюджетів, а повертатися платникам як нез’ясовані надходження.
Реквізити рахунків для зарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування не змінилися.
Андрій ІЛЬНИЦЬКИЙ,
ГДІ Туркіського відділення Самбірської ОДПІ.
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«ÎÑ²ÍÍ² ÄÀÐÈ ÊÀÐÏÀÒ»
День пасічника (день бджоляра) – професійне свято бджолярів, яке щорічно з 1997 року відзначається в Україні 19 серпня , згідно Указу Президента України. Цьогоріч з поважних причин на Турківщині його відзначення перенесено на 8 вересня –
в час фестивалю «Осінні дари Карпат».

В часі його проведення уміння і таланти продемонструють не
тільки бджолярі, але і сировари, народні умільці, люди, які працюють в різних напрямках: травники, гіди – туристи, власники агроосель, агроколекціонери. Мета фестивалю - привернути увагу до
нашого Бойківського краю, популяризувати природні та творчі здобутки, сприяти гостям та туристам в отриманні інформації про
Турківщину. До організації фестивалю долучається багато людей,
які прагнуть розвитку району. Це представники влади, громадських організацій, органів місцевого самоврядування, небайдужі жителі. Організатори запрошують вихідців із Бойківщини, гостей з України і зарубіжжя взяти участь у святкуванні і відпочинку у нашій
перлині Львівщини, курортному селі Розлуч, недалеко від витоку
Дністра, в долині річки Розлучанки – біля відпочинкового комплексу “Собінь.” Ви отримаєте незабутні враження від мальовничих краєвидів та цілющих джерел, почуєте і побачите насичену концертну
програму; оглянете виставки- продажі цілющих трав, чаїв, продуктів бджільництва, наших унікальних напитків, бальзамів молодості, продуктів, тваринництва - м’ясних виробів, різних видів сирів,
виготовлених за швейцарською технологією з екологічно чистої
продукції, бездріжджовий хліб , різні йогурти домашнього виробництва , сучасні страви бойківської кухні, різноманітні випічки. Гості
зможуть придбати турківські сувеніри – картини, різьбу по дереву,
вишиванки, писанки, цікаву літературу наших турківських і бойківських письменників , істориків, поетів, диски з піснями з гірського
краю.
Проведіть цікаво свої вихідні дні разом із нами в горах, ми організуємо для Вас подорож по околицях Розлуча і Турківського району.
До зустрічі на фестивалі «Осінні дари Карпат» у Розлучі!
З організаційних питань просимо звертатися до Руслани Писанчин. Моб. тел. 0971298276, 0666475219.

Загублене посвідчення інваліда війни 2 групи серія Є №012289,
видане управлінням соціального захисту населення Турківської РДА
на ім’я Миколи Едуардовича Дороша, вважати недійсним.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Тим, хто страждає від постійного головного болю, потрібно з’їдати тричі на день під
час їди по 2ч. л. натурального
меду. Незабаром забудете про
свою проблему.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ висловлюють щире співчуття медсестрі неврологічного відділу Турківської КЦРЛ Наталії Василівні Тарасенко з приводу тяжкої втрати –
смерті матері.
Колектив працівників неврологічного відділу Турківської КЦРЛ
висловлює щире співчуття процедурній медсестрі Наталії Василівні
Тарасенко з приводу великого горя – смерті матері.

Втрачену тимчасову довідку дитини з багатодітної сім’ї №39, видану 05.01.2015р. управлінням соціального захисту населення Турківської РДА, на ім’я Марії Іванівни Скавки, вважати недійсною.

Сусіди висловлюють щире співчуття Ганні Семенівні та Богдану
Миколайовичу Голичам з приводу великого горя – смерті матері і
тещі.

Продам «Муравей», 1990 р. в.,
на ходу. Ціна – 250 у.о.
Тел.: 05000551712.

Церковний комітет, хор та парафіяни церкви Різдва Пресвятої
Богородиці УГКЦ с. В. Висоцьке висловлюють щире співчуття о. Роману Шибуньку з приводу великого горя – передчасної смерті батька.

Продається земельна ділянка, площею 0,96 га, по вул. Зелена
м. Турка – під забудову. Ціна – договірна. Тел.: 0661159520.

«БОЙКІВЩИНА»
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Часопис виходить раз на тиждень.
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