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ÍÀØ² ÇÅÌËßÊÈ
ÊÀÍÄÈÄÀÒÓÞÒÜ ÄÎ ÂÅÐÕÎÂÍÎ¯ ÐÀÄÈ
З великого списку кандидатів до Верховної Ради України знаходимо наших земляків.
Окрім уродженця с.Розлуч Миколи Яворського, що балотується по нашому 125-му виборчому округу, на місце у новому парламенті претендує
діючий депутат Верховної Ради України, уродженець
с. Лопушанка, Іван Савка (на фото зліва зверху), який балотується по списку Радикальної партії Олега Ляшка під № 5, уродженець
с. Матків, викладач національного університету «Львівська політехніка», доктор філологічних наук Іван Матковський (на фото
справа), який вирішив спробувати свої сили
у Львівському, 117-му мажоритарному окрузі, що охоплює Франківський, Галицький і
частину Шевченківського районів обласного центру, та житель с. Шум’яч, бухгалтер
ДЮСШ «Юність» Ярослав Паращич (на
фото зліва знизу), який іде до Верховної Ради під №72 у списку партії «Громадянська позиція».
Одночасно хочемо нагадати жителям Турківщини, що на дочасних виборах ставитимемо відмітки на двох бюлетенях. В одному вибиратимемо з переліку кандидатів-мажоритарників, в іншому віддаватимемо голос за ту партію, яка найбільше до вподоби.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

СІЛЬСЬКІ РАДИ ДОПОМАГАЮТЬ
УКРАЇНСЬКИМ ЗАХИСНИКАМ
Нещодавно, як поінформувала редакцію газети керівник благодійного фонду «Милосердя»
Мирослава Калинич, відправлено чергову партію допомоги нашим відважним захисникам. За
сприяння голови Турківської районної ради Володимира Лозюка, який особисто, разом з активістами, неодноразово доставляв допомогу українським захисникам на Схід України, буваючи на
лінії розмежування, й далі постійно турбується про учасників АТО-ООС та їх сім’ї, кошти, в
сумі 2750 гривень, внесли сільські ради. Зокрема Ясеницька – 400 грн., Кривківська – 300 грн.,
Боберківська – 250 грн., Явірська – 700 грн., Верхненська – 400 грн., Верхньовисоцька – 500 грн.,
Ісаївська – 200 грн. Пакунки з продуктами передали Ільницька, Либохірська, Риківська та Сянківська сільські ради. Підприємець з м. Турка Олександр Ільницький, який завжди активно підтримує подібні благодійні акції, також придбав і доставив продукти за оптовими цінами.
Тож у четвер всю благодійну допомогу, яка надійшла від небайдужих жителів нашого району, волонтер Марія Матківська, разом з Мирославою Калинич та іншими помічниками, спакували і організували
її відправку на фронт.
Збір коштів, а також продуктів для солдат, волонтери продовжуватимуть і далі.
Ольга ТАРАСЕНКО.
Виконавчий комітет та депутатський корпус Вовченської сільської
ради шлють найщиріші вітання із ювілеєм сільському голові Вірі
Дмитрівні Дупіряк, який вона
буде відзначати
8 липня.
Бажаємо,
щоб Ви при доброму здоров’ї,
духовній витривалості і надалі
були зразком
для всіх у слові,
любові й чистоті. Рясного
благословення Вам із неба, опіки
Матері Божої. На многая літа!
Хай у повсякденному житті
Минають Вас тривоги.
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла й радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!

ÐÎÇÄÐ²ÁÍÀ Ö²ÍÀ – 4 ãðí.

2 липня святкувала свій 80-річний ювілей дорога наша
матуся, любляча і турботлива бабуся, найкраща у світі прабабуся –
Марія Григорівна Ярошович, жителька с. Лосинець.
Скільки матусь є на великій планеті, та ми ніколи таку не знайдем.
Ви найрідніша, найкраща на світі!
Многая літа, наша дорога! Велика
подяка та низький уклін! Хай рушничок долі Вашої буде вишитий добром та любов’ю. Сонячного настрою, натхнення, Божої ласки!
Найрідніша, найкраща, матусю, бабусю рідненька!
В цей день Вам вклоняємось дуже низенько.
За сонечко ясне, за серце прекрасне,
За те, що добром зігріваєте нас.
За те, що в щасливу і скрутну хвилину
Ми можемо всі прихилитись до Вас.
З любов’ю – дочка Людмила, сини Іван, Володимир, Микола і Мирон з сім’ями.

7 липня в нашій родині святкує свій ювілей – 80-річчя від
дня народження – жителька с. Присліп – Ганна Олексіївна
Костишак.
Любу матусю, дорогеньку бабусю та прабабусю від усієї душі
вітають з ювілеєм сини: Василь, Михайло,
Іван; дочки: Світлана, Любов, Тетяна; невістки: Стефанія, Наталія, Людмила; зяті:
Іван та Микола, а також 16 онуків та 3 правнуки і бажають дорогій ювілярці міцного
здоров’я, світлої радості в житті, великого
людського щастя, родинного тепла, достатку, Божої благодаті на многії і благії літа.
Люба матусю, Вас щиро вітаєм!
Спасибі за ласку, за ніжну турботу,
За чуйність, гостинність, невтомну
роботу.
Господь хай дарує здоров’я і силу.
Спасибі, рідненька, що Ви нас зростили.
Хай серце у грудях ще довго палає,
А руки, мов крила, нас пригортають.
Щоб здоров’я було, щоб жили – не тужили,
Ви найбільшого щастя в житті заслужили.
Багата душею, метка, роботяща,
Живіть вічно, мамо, бо Ви в нас – найкраща!

Колектив Західноукраїнської філії Університету «Україна»
щиро вітає з днем народження директора Західноукраїнської
філії, вельмишановну Галину Андріївну Комарницьку. У цей знаменний день прийміть
вітання і найкращі побажання: міцного здоров’я, миру, щастя, добра, благополуччя та
процвітання нашої спільної справи на ниві
науки та освіти. Щиро бажаємо Вам, Галино Андріївно, гарного настрою, вірних друзів,
родинного затишку і тепла. Нехай доля буде
прихильною до Вас і щедро дарує многих
літ у здоров’ї, щоб поряд із Вами завжди
були працьовиті і талановиті, і віддані колеги, які завжди підтримуватимуть та реалізовуватимуть Ваші невичерпні ідеї! Хай Всевишній оберігає Вас та Вашу родину!

Дорогу сваху Любомиру Миронівну Комарницьку, жительку с.
Комарники, з ювілеєм щиросердечно вітають свати Осовські з
с. Гусне. Вони бажають люблячій ювілярці міцного здоров’я,
родинного тепла, благополуччя, миру, Господнього благословення, довголіття.
Привітання шлемо нині
Ми чудовій господині,
Вірній люблячій дружині,
Дому й роду берегині.
Кращій свасі, що є в світі,
Зичим жити в буйнім цвіті.
Здоровіти, багатіти
І щодня життю радіти!

Парафіяни і церковне братство церкви Св. Миколая с. Кривка сердечно вітають із 40-річчям, яке відсвяткував 2 липня,
настоятеля храму, протоієрея о. Петра Янишина.
Всечесний отче Петре, прийміть наші добрі і щирі побажання міцного здоров’я, тепла і світла, миру,
благодаті і душевної радості. Зичимо Вам
багатьох Божих ласк і опіки Божої Матері.
Ми вдячні Вам за Вашу доброту,
За щирість слів і за науку Божу.
За теплоту душі, за ласку ту,
За мудрість і прихильність до народу.
Бажаємо здоров’я і незгасимого тепла,
І всяких благ, що є під небесами.
І хай допомагає Мати Пресвята,
Хоронить від всього Своїми молитвами.

2 стор.
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Політична реклама

ÁÎÐÎÒÜÁÀ ÍÀ
ÄÈÏËÎÌÀÒÈ×ÍÎÌÓ ÔÐÎÍÒ² –
важлива складова перемоги над ворогом
Допоки кандидати в депутати до Верховної Ради України на
дочасних виборах по 125-му виборчому округу, що відбудуться
21 липня, в черговий раз обіцяють зробити з Турківщини Швейцарію, зупинити вирубку лісу, чи перетворити наш край в туристичну Мекку, діючий депутат Верховної Ради України Андрій
Лопушанський, який є також кандидатом у списку п’ятнадцяти, у складі парламентської делегації від України провів дипломатичну війну з нашим ворогом – Росією в Парламентській
Асамблеї Ради Європи.
«Після останнього голосування в ПАРЄ, складно описати усі
почуття, які вирують в душі. Майбутнє Ради Європи – під загрозою, бо вона втрачає довіру людей, на захисті яких має стояти»
– написав на своїй сторінці у
Фейсбук Андрій Ярославович.
Йдеться про те, що Росія, яка є
загрозою не лише для України,
а й для всього світу, повертається в ПАРЄ. Це небачений крок
європарламентарів, які, нехтуючи людськими й моральними
цінностями, дозволили країніагресору це зробити.
У день, коли в ПАРЄ розглядали питання ратифікації повноважень делегації Російської
Федерації, Андрій Лопушанський виступив зі спеціальною заявою у сподіванні, що вона матиме вплив на європарламентарів, які не допустять Росію
для участі в демократичному
майданчику, яким традиційно
була Асамблея. Головні акценти виступу:
«Вчергове закликаю Вас залишатися вірними принципам
демократії, поваги прав людини та верховенства права, на
яких базується діяльність ПАРЄ!
Сьогодні українська делегація,
спільно з колегами із інших
країн, продовжує боротьбу за
спільні європейські цінності.
Ми повинні чітко розуміти, що
Російська Федерація бажає повернення своєї делегації в ПАРЄ
лише з метою реваншу та легітимізації своєї протиправної
діяльності.
Вкотре нагадую, що кожна із
семи резолюцій росіянами не
виконана. Росія і далі продовжує
себе поводити як держава-терорист, для якої правила мирного
співіснування в міжнародному
середовищі – лише порожній
звук.
Ми не повинні піддаватися на
відкритий шантаж та торгувати
миром, безпекою та правами
людини. Сотні тисяч людей, спостерігаючи за сьогоднішнім засіданням, чекають від нас єдиної,
спільної та чіткої позиції, яка
полягає у блокуванні Російської
Федерації від участі в прийнятті
рішень, які мають вплив на усю
Європу.
Хотів би звернути Вашу увагу
на те, що Російська Федерація
досі не виконала рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права щодо звільнення українських моряків, які незаконно утримуються Москвою.
Про що це говорить? Лише
про те, що міжнародні майданчики необхідні Москві лише для

ведення гібридної інформаційної війни та легітимізації своїх
незаконних діянь.
Колись ми вчинили непоправ-

ну помилку, потакаючи Гітлерові,
що привело до початку Другої
світової війни та десятків
мільйонів жертв по цілому світу.
Впевнений, що РФ не бажає
зупинятися на окупації територій
України. Їх імперська мета – поширити свою владу углиб Європи, захоплюючи та дестабілізуючи все нові та нові території.
Тому, шановні колеги, закликаю Вас не поновляти повноваження делегації Російської Федерації. Спільно ми можемо
дати відсіч агресорові, зберігши
мирну та демократичну Європу
для майбутніх поколінь».
Принагідно, від імені української делегації, Андрій Ярославович подякував колегам з Грузії,
Литви, Латвії, Естонії, Польщі,
Словаччини та Великої Британії
за сильну підтримку в недопущенні Росії в ПАРЄ.
Також він підтримав рішення
про призупинення участі української делегації в ПАРЄ. Його
зміст:
«Комітет ВР із закордонних
справ схвалив рішення призупинити участь української делегації
в сесії ПАРЄ до рішення Венеціанської комісії щодо повноважень делегатів від Держдуми
РФ, обраних за участі мешканців
Криму. Делегація відновить свою
роботу лише після виконання
Росією головних пунктів Резолюцій ПАРЄ, які є в повній компетенції Ради Європи як організації, яка відповідає за права

людини, а саме – безумовне
звільнення моряків і політв’язнів, забезпечення прав
кримських татар в анексованому Криму.
Голові Верховної Ради рекомендовано відкликати запрошення ПАРЄ брати участь у спостереженні за виборами в Україні та відмовитися від участі в
конференції голів парламентів в
рамках ПАРЄ у вересні. При цьому спікеру рекомендовано провести відповідні консультації з

головами парламентів інших
країн-членів Ради Європи, які
займають спільну з Україною
позицію. МЗС рекомендовано
не приймати кандидатуру нового голови офісу Ради Європи в
Україні до проведення консультацій з новообраним генеральним секретарем Ради Європи.
Направити звернення до
країн-членів Ради Європи не
приймати повноваження делегатів РФ в ПАРЄ, які перебувають під санкціями ЄС, а також
звернення щодо подальшого
дотримання цінностей Ради
Європи».
Перебуваючи минулої неділі
на Турківщині, Андрій Лопушанський взяв участь у заходах,
проведених з нагоди Дня молоді, виступив перед багаточисельним зібранням на майдані
Шевченка, наголосивши, що молодь – це наше майбутнє, та
відзначив надзвичайно велику
роль молодих, талановитих, креативних українців у процесі розбудови нашої держави. Принагідно він повідомив, що 5 липня у
Львові відбудеться нарада щодо
техніко-економічного обґрунтування будівництва пункту пропуску Лопушанка-Міхновець. А 10
липня фахівці виїдуть в с. Лопушанка для обстеження земельної ділянки, на якій будуватимуть інфраструктурні об’єкти
митного переходу.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Дорогого батька і люблячого дідуся, жителя с. Шум’яч, Станіслава Івановича Сіданича з 76-річям від дня народження,
яке відсвяткував 4 липня, щиро вітають син Сергій, невістка
Іванна, онуки Василина, Роман, Валентин, Віталій, Марія; син
Андрій, невістка Наталка, онуки Стасік, Юля, син Іван з сім’єю,
син Микола з сім’єю і бажають йому доброго здоров’я, світлої
радості в житті, миру, благополуччя, рясних Божих благословінь.
Наш люблячий, рідний, найкращий у
світі,
З Вами нам завжди затишно й
світло,
Ви гарний господар і дідусь чудовий,
Даруєте турботу і море любові.
Хай Бог милосердний з високого
неба
Дарує усе, чого тільки треба,
А Матінка Божа – Цариця свята –
Дарує щасливі і довгі літа.

1 липня відсвяткував свій ювілейний день народження –
60 років – житель с. Шум’яч Михайло Іванович Бойко.
Дорогого і люблячого, чуйного і доброго чоловіка, батька,
дідуся сердечно вітаємо з нагоди ювілею і бажаємо йому
міцного здоров’я – з роси і води, життєвої
енергії і сил, родинного благополуччя,
миру, добра, довголіття.
Хай буде в Вас усе в порядку,
Добра Вам, щастя і достатку.
Щоб горе і смуток Ваш дім обминали,
Щоб сонечко ясне Вам завжди сіяло.
Хай надійних людей Вам життя посилає,
А в серці довіку добро не згасає.
Хай ліку не буде щасливим рокам,
Хай Бог помагає, ріднесенький, Вам!
З любов’ю – дружина Марія, дочка Іванна, зять Сергій, онуки Василина, Роман, Валентин, Віталій, Марія, син Іван, невістка Олена, син Василь.
У день народження прекрасної і щирої, доброї і енергійної, безвідмовної, готової завжди прийти на допомогу людини Віри Дмитрівни Дупіряк, хочемо згадати про любов і турботу, які вона протягом своїх багатьох років давала нам.
Шановна і дорога ювілярко, хай у Вашому житті буде багато
світлих днів! Бажаємо міцного здоров’я, родинного тепла,
уміння у важкі моменти життя бачити позитив. Ви – сильна
жінка, що подає кожен день приклад, як треба йти до успіху,
досягати нових висот. Дякуючи Вам, просимо прийняти скромне наше поздоровлення, нашу шану, повагу і
любов до Вас. Многая і благая Вам літ під
Господнім благословенням!
Хай ніколи в Ваших карих очах
Чиста й світла радість не згасає!
Щоб не було горя навіть в снах,
Хай Господь здоров’я посилає.
Мати Божа хай благословить,
Хай Спаситель завжди буде з Вами
Хай в житті Він Вашім кожну мить
Обдарує ласкою святою!
З повагою – колишній колектив працівників Пенсійного
фонду.

Парафіяни УГКЦ св.Петра і Павла с. Верхнє Гусне щиросердечно вітають з 40-річчям від дня народження настоятеля храму о. Петра Янишина і бажають йому здоров’я, сили,
снаги на ниві служіння Господу і людям, благополуччя, миру,
світлої радості в житті, Божої опіки у всіх справах і звершеннях.
Прийміть вітання наші щирі
І побажання в цей святковий день.
Хай з небес від Бога ллється милість,
Любов і шана – від людей.
Хай Божа Мати від біди оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щастя щедрі многії літа.

Дорогу, люблячу, чуйну і турботливу маму – Любов Степанівну Павлик, жительку Турки, з 60-річчям сердечно вітають
сини Віталій і Володимир і бажають дорогій їм людині неба безхмарного, настрою гарного, здоров’я – без ліку і довгого-довгого щасливого віку!
Хай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла!
Бажаємо здоров’я, щастя, сили,
Земної радості, любові і тепла!
Хай доля шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Хай іще довго стеляться до ніг!
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Хто такий кандидат від
«Слуги Народу»
Микола Яворський?
У біографії офіційно пишуть коротко: народився і виріс у селі Розлуч Турківського району Львівської
області.
А за тими короткими фразами – турбота мами, яка вишивала сорочки для сина; дід, який вчив клепати
косу; бабця, яка вчила молитися і шанувати своє рідне бойківське; односельці, кожен з яких доклався до
формування мене як особистості – навчили поважати старших і допомагати молодшим. Ми всі, горяни,
росли майже однаково – ходили до школи і до церкви, пасли корови, збирали ягоди, влітку готувалися до
зими. Типове дитинство гірського хлопця не в міських покоях, а в звичайній сільській хаті серед рідних і
близьких.
Займаюся будівництвом
житлових будинків, директор
ТОВ «Будівельна фірма «СерКоН Груп».
Виховую трьох дітей – сина і
дві доньки. Хочу, щоб українців
було багато, і вони були щасливими на своїй землі.
Мені 38 років. Пам’ятаю усіх
депутатів, які представляли
наш край у Верховній Раді.
Співали солодко, обіцяли багато, а потім, посіявши надію у
серця горян, зникали у ситому
столичному житті, вирішували
свої проблеми, ставили місцевих злодіїв до керівництва
районами, кришували вирубку
лісів і контрабанду. А люди з
Турки, Сколе, Старого Самбора і довколишніх сіл, через
брак роботи і нестерпність
життя, виїжджали з рідних сіл
– хто до Львова чи Києва, а хто
до Польщі, Чехії, Італії і Португалії то по одному, то цілими
сім’ями. Обіцяний різними
приїжджими депутатами 28
років рай раз за разом виявлявся солодкою брехнею –
ліси стали лисі, села напівпорожні.
Поки вони крали, ми, звичайні люди, закривали своїми особистими можливостями те, про що мала подбати
держава. Я особисто вже три роки допомагаю дитячим будинкам, зокрема і у Лаврові Старосамбірського району.
Там живуть діти, позбавлені батьківського піклування, і часто – державного. Чим можу – тим помагаю зробити їхнє
дитинство щасливішим і кращим.
Багато разів з допомогою їздив до наших воїнів на Донбас.
Я не знімав про це дорогі телевізійні ролики, не ставив сотні фотографій в інтернет, не чекав, щоб мене похвалили. Мама навчила робити добро тихо і щиро. Ми витрачали свої час і гроші, щоб хлопці втримали Донбас, а з ним і
Україну.
То коротко про мене було. Тепер про нас, мої дорогі земляки.
Знаю точно: бойки можуть терпіти довго, але не вічно. Ми люди, а не раби брехунів, циніків, підлих і корисливих
людей. Знаю, що бойко має гідність, щоб зробити свій вибір і не продавати голос, і розпізнає інтереси якої партії і
клану представляють ті, хто назвався самовисуванцем.
21 липня 2019 року – то час, коли маємо і шанс і право сказати також своє тверде «НІ!» заїжджим, які співають
соловейком і роздають гроші направо і наліво, щоб люди за них голосували. У них тваринний страх перед майбутнім. Наразі награбоване дозволяє їм не лише самим балотуватися, а й виставляти своїх технічних кандидатів у
надії, що люди не розберуться, за кого голосувати і розтягнуть голоси. То свідчить не лише про те, що вони бояться,
а й про те, що вони далекі від народу і зовсім не знають бойків, вважаючи тупими.
Але ми насправді сто разів все перевіримо, перепитаємо, порадимося, приймемо виважене рішення. Знаю
своїх земляків, бо сам такий.
Я балотуюся до Верховної Ради України по 125 виборчому округу (Турківський, Старосамбірський, Сколівський
райони, місто Самбір). Мене висунула партія «Слуга народу».
Моя програма проста і коротка. З дитинства навчили обіцяти тільки те, що зможу. У ній 5 пунктів .
По-перше. Інтереси громад Турківського, Старосамбірського, Сколівського районів та міста Самбір. Бо твердо
знаю: той, хто виріс в горах, і забув про земляків, той не має серця.
По-друге. Нам Бог і природа дали гори, щоб ми могли самі в них жити і гостинно запрошувати оздоровлюватися
сюди людей. А значить – мати і прибуток, і робочі місця. Тому наполягаю і відстою принцип: 75% робочих місць у
туризмі мають отримати місцеві мешканці, а прибутки та кошти від оподаткування - до бюджетів місцевих громад.
По-третє. Максимальний ремонт доріг, і не лише магістральних трас. Так, щоб і швидка, і пожежна могли приїхати швидко при потребі, а туристи – добратися з комфортом.
По-четверте. Врегулювати ситуацію з пішими та автомобільними переходами з Польщею. Вони мають стати
такими, щоб мешканцям Турківщини, Старосамбірщини і Сколівщини було зручно і комфортно ними користуватися і до них добиратися.
По-п’яте. Наш ліс – то наше багатство, а нині ще й біль. Тому твердо знаю, що у Верховній Раді не лише внесу
законопроект щодо вирубки лісів, а й переконаю більшість проголосувати за нього. Цей закон запровадить жорсткі
правила для лісових господарств і власників рубок.
Мені, людині, яка виросла в горах, не позичати завзяття і наполегливості здійснити тих п’ять кроків у майбутній
Верховній Раді.
Моє прізвище Яворський. Наш рід на Турківщині бере свій початок з 1431 року.
У виборчому бюлетені прізвища по алфавіту. Моє прізвище у бюлетені для голосування буде останнім. Але знаю
і впевнений, що недарма в Біблії пише «останні стануть першими». То я про результати голосування. Вірю, що
проголосуєте за мене, за п’ять пунктів моєї програми – і у 125 окрузі буде свій, місцевий, справді народний депутат.
Вперше за всі роки Незалежності.
Зробимо їх разом!
З повагою Микола ЯВОРСЬКИЙ.

ÏÐÎÔÅÑ²ÉÍ²ÑÒÜ ÒÀ
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ÊÀ×ÌÀÐÈÊÀ
сприятимуть розвитку
гірського краю
Ярослав Качмарик – кандидат, що вивчає, знає і
розуміє проблеми Львівщини уже не один рік. Сьогодні він є депутатом Львівської обласної ради. Не
політична метушня і піар, а дієва праця властива
цьому державному мужу. Реальні справи, реальні
кроки до втілення певних програм уже зроблено.
Сьогодні не одному мешканцю Львівщини відомі його
напрацювання, сьогодні не один колега з повагою
тисне руку Ярославу Дмитровичу. Сьогодні є інший
факт, про який треба говорити: Ярослав Качмарик – кандидат в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 125 від партії
«Батьківщина».
У передвиборчий час кожен мешканець гірського
краю прагне знати про кандидата більше. Отже, Ярослав Качмарик народився на Самбірщині, в селі Лановичі, у 1962 році. Зростав у багатодітній родині, визначальними орієнтирами, до яких порядні батьки привчили своїх синів і дочок – працьовитість і чесність, порядність і сумлінність. Уже зі шкільних років Ярослав
розумів, що лише відданою працею можна простелити
собі шлях у майбутнє. Тому наполегливо вивчав шкільні
предмети, брав участь у різних змаганнях, олімпіадах
та конкурсах – перемагав. А далі – навчання в Самбірському технікумі економіки та інформатики, Львівському торговельно-економічному університеті, Віденському університеті народного господарства в Австрії. Захистив кандидатську дисертацію та здобув ступінь кандидата економічних наук. Він є автором наукових публікацій і монографій зі стратегічного розвитку і бізнес-планування. З 2011 до 2015 року працював головою постійної комісії з питань бюджету соціально-економічного
розвитку та комунальної власності Львівської обласної
ради. Список досягнень, напрацювань і справ можна
ще довго перелічувати, та розуміємо, що майбутньому
виборцю цікаво знати, на що спрямує свою діяльність
Ярослав Качмарик, ставши депутатом Верховної Ради.
-Вірю, Україна - країна щастя! Як депутат зроблю все,
аби наша віра в Україну перемогла та зробила нас та
наших дітей щасливими на рідній землі. Ми разом працюватимемо над законами України. У кожному населеному пункті шукатиму громадських помічників та допомагатиму кожному з Вас. Україна потребує стратегічних, економічних ініціатив, ініціатив знизу. Рівень бюджетного фінансування Турківського, Старосамбірського, Сколівського районів та міста Самбір є одним з найнижчих на Львівщині та в Україні – ми змінимо цю несправедливість, - каже кандидат.
З ключовими засадами його програми познайомимо
виборців у наступних публікаціях.
Ксенія ЗАТВАРСЬКА.
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По виборчому округу № 125 до парламенту балотується Володимир Саврук – волонтер,
благодійник, керівник власного бізнесу, засновник благодійної організації «Фонд допомоги малозабезпеченим сім’ям та сім’ям учасників АТО», переможець номінації «Благодійник року-2018».
Він на окрузі людина не нова.
Активно діє тут понад п’ять років:
допомагає атовцям та їхнім родинам, потребуючим людям, медичним установам, освітнім закладам… Робить це тихо, без зайвого
пафосу. Разом із активістами із
Прикарпаття здійснив близько десятка поїздок на Схід до наших захисників, доставивши туди маскувальні сітки, буржуйки, міні-електростанції, продукти харчування,
засоби гігієни…
Про підтримку кандидату заявив
другий номер у списку партії «Громадянська позиція» Дмитро Добродомов: «Час старих політиків
минув. Треба обирати у Раду людей, які вміють, знають, можуть,
за плечима яких – успіх, певний
досвід, відмінні знання, нове бачення, які здатні писати закони, що
на них зачекалися українці. Висловлюю повну підтримку кандидату
по виборчому округу № 125 Володимиру Савруку. Його знаю багато років. Володимир Степанович – активний, таких людей в парламенті потрібно якомога більше.
Разом з такими можна змінювати країну на краще. Вперед – до перемоги!»
Юрій Леськів – кандидат у народні депутати від партії «Голос» (у виборчому списку): «Партія
«Голос» на нещодавньому з’їзді не назвала кандидата від мажоритарного округу №125. Однак 18
червня у Львові, під час зустрічі лідера «Голосу» Святослава Вакарчука зі своїми прихильниками,
відбувся знаковий момент. Уродженець нашого краю, голова благодійного фонду, який допомагає
учасникам АТО та їхнім родинам, Володимир Саврук сказав: «Якщо в нашому прикарпатському краї
партія «Голос» кандидата не має, то я готовий проробити роботу для перемоги партії у 125
окрузі»...
На моє переконання (прошу сприймати як особисту ініціативу), кращого нардепа для нашого
округу годі й шукати. Знаю Володимира Саврука не один рік. Із 2014-го не раз був з ним на Сході у
наших бійців з гуманітарною допомогою. Уважно спостерігав за його діяльністю тут, на Львівщині,
коли він зробив багато для допомоги сім’ям учасників АТО, потребуючим людям, шпиталям, школам… Громадсько активна особистість, яка не перебувала при владі, людина щирої душі, патріотична, яка вчасно приходить на допомогу потребуючим, є гідною звання народного депутата
України…»
Сам кандидат Володимир Саврук говорить, що на сьогодні повністю розділяє позицію та політику
партії «Голос». Якщо виборці висловлять йому високий вотум довіри і оберуть депутатом, обіцяє не
розчарувати. Активно підтримуватиме і напрацьовуватиме законопроекти, на які давно зачекалося
українське суспільство.
Краяни підтримують пана Саврука та його ініціативу балотуватися. Якщо він без мандата зробив для
округу так багато, то з мандатом стане помічним і діяльним. Такі люди потрібні у Верховній Раді.
Андрій ЖЕПКО.

²ÃÎÐ Ï²ÕÎÖÜÊÈÉ –
ÄÎÑÒÎÉÍÈÉ ÊÀÍÄÈÄÀÒ
Ігор Піхоцький – уродженець та постійний житель Старосамбірщини. Батько трьох дітей, громадський активіст, депутат районної ради трьох скликань поспіль.
У 1990 році закінчив Брестський політехнічний інститут, за спеціальністю промислове та цивільне будівництво. Отримав кваліфікацію інженера – будівельника. У 2000 році закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка, за спеціальністю правознавство.
Отримав кваліфікацію – юрист.
З 1992 року до 2011 працював у структурних підрозділах Мостиської та
Львівської митниці. З 2012 займає посаду начальника Старосамбірського
РВ ГУ ДМС України у Львівській області.
Родина Піхоцьких походить із села
Недільна Старосамбірського району
Львівської області. Тут 1964 року народився та виріс й Ігор Михайлович.
Недільна – невеличке, непримітне,
на перший погляд, село між гір, з величезним духом свободолюбства, патріотизму, нескореності, що тривалий час
було центром визвольного руху і мало
псевдо “Київ”. За що 1952 року всі мешканці були примусово переселені на
Сокальщину. Та частина найзавзятіших
родин, в тому числі Піхоцьких, долаючи пішки сотні кілометрів, повернулись на рідні терени, відбудували рідне село.
З юних років Ігор Михайлович захоплювався звитягою «лісових
хлопців», героїзмом легендарного сотника Бурлаки (Михайла Піхоцького, хресного тата його батька) та його побратимів, знав про подвиг
43 юних упівців, що дали гідну відсіч трьом тисячам фашистських завойовників. Усвідомлював, що пам’ять про них мусить жити.
Отож по крупинках збирав спогади земляків, ходив стежками бойової слави, разом з односельцями віднайшли й інші місця бойової
слави воїнів УПА в околицях Недільної, відновили братські могили
загиблих.
Так 2009 року народилась ідея спорудження Вежі Пам’яті, якою
Ігорю Піхоцькому вдалося запалити чимало людей, об’єднати однодумців та врешті втілити в життя, демонструючи неабияку завзятість,
наполегливість, силу волі та оптимізм. Величний пам’ятник борцям
за волю постав у всій красі на вершині гори Діл 2017 року та увійшов
до Національного реєстру рекордів України як найвища дерев’яна
вежа-дзвіниця (43м).
Вже тричі поспіль мешканці рідного села довіряють Ігорю Піхоцькому представляти їх інтереси в районній раді.
Ігор Михайлович – депутат дисциплінований та відповідальний. Бере
активну участь в пленарних засіданнях, роботі депутатської комісії.
Окрім ініціатив, спрямованих на вирішення насущних проблем громади, підтримує та ініціює розвиток спорту, програм національнопатріотичного виховання. Зокрема є ініціатором створення ліги ветеранів футболу Старосамбірщини, дитячої футбольної ліги. Сам є
гарним прикладом ведення здорового способу життя та пропагує
його серед молоді. Незмінний гравець районної збірної ветеранів з
футболу, спортивної команди представників органів місцевого самоврядування.
Олександр ПАВЛЮХ.
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«ÏÎÒÐ²ÁÍÎ ÒÅÐÌ²ÍÎÂÎ ² ØÎÊÎÂÎ
ÂÏÐÎÂÀÄÆÓÂÀÒÈ ÍÎÂ² ÐÎÁÎ×² Ì²ÑÖß», –
кандидат у нардепи Василь Курій

ся. Фактично, щоб забрати цих людей у лісової мафії,
мені потрібно знайти для них робочі місця. Створення
нацпарків певною мірою вирішує цю проблему, але цього замало», - пояснює кандидат
Ще однією проблемою нашого регіону Курій вважає
те, що навантаження по виплаті гірських лягає на плечі
підприємців-роботодавців.
«Якщо підприємець працює в гірській місцевості, йому
доводиться витрачати ще плюс 25 відсотків. Якщо у нас

Василь Курій є одним з кандидатів на нашому окрузі. У своїй виборчій програмі він робить
великий акцент на важливості створення робочих місць та зайнятості населення. Василь розповів нам, чому саме це питання вважає ключовим та які бачить шляхи його
вирішення.
«З того часу, коли у 2014 році перезавантажилась
Верховна Рада, а у 2015 році – органи місцевої ради,
зроблено багато корисних речей. За цей період відремонтовано багато доріг, збудовано міцне військо. Але у
всій цій роботі частково пристуній елемент бутафорії.
Наприклад, за рахунок впровадження мікропроектів
Львівська обласна рада виділяє величезні кошти на
перекриття дахів у бібліотеках, школах, народних домах.
І це при тому, що вони розуміють, що цю школу за півтора року мають закрити», - пояснює кандидат.
Василь вважає, що держава впродовж цих п’яти років
не стала помічником для малого та середнього бізнесу.
Він переконаний, що все, що робить влада в плані створення робочих місць, це намагається змусити
підприємців офіційно працевлаштувати своїх працівників.
«Звісно, це теж добре. Це правильно. Однак потрібні
глобальніші, серйозніші кроки. Держава, перш за все,
має стати партнером у розвитку бізнесу. Вона має подбати про робочі місця у маленьких містечках і селах:
сприяти будівництву ферм, заводів, підприємств. Наш
народ готовий працювати, він дуже амбітний. За кошти,
виділені на перекриття помираючої школи, краще б дотували хоч одного фермера. Цей фермер створить робочі місця, люди залишаться на місцях. Це збереже

десятки сімей. Вони будуть зацікавлені, щоб у місці, де вони живуть, щось
було. І самі відремонтують і той Народний дім, і школу», - пояснює кандидат.
Першочерговим завданням нового
парламенту Василь вважає порятунок
демографічної ситуації в Україні. Лише
так, на його думку, можна вирішити
більшість проблем, що постали перед
українським народом.
«Ми не можемо жити в бутафорному світі. Не можемо жити і тішитись з
того, що наші райони мають дотації і
за них існують. У мене є відчуття, що
зараз ми недопрацьовуємо», - додає
Курій.
Упродовж багатьох років Василь бореться з незаконними рубками лісів.
Вважає, що повноцінно змінити ситуацію у кращу сторону зможе тільки тоді, коли буде створено робочі місця
для тих, хто зараз живе за рахунок лісу.
«Звісно, можна було б збудувати сильні правоохоронні
органи і усіх відправити до в’язниці. Половина після терміну знову б вернулася до свого. Хтось би почав шукати
інший нелегальний підзаробіток. Хтось би просто спив-

є така програма на державному рівні, то нехай би держава і покривала ці витрати держбюджету. Чому ми
шануємо звичайного працівника, а підприємця – ні? Це
насправді може бути ключовою проблемою, чому на
наші землі приходить так мало інвесторів», - підсумовує
Василь.
Вікторія ПІДЛУЖНА.
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Ï’ßÒ²É ÊÎËÎÍ² ÍÅÌÀª Ì²ÑÖß
Â ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊ²É ÂËÀÄ², ÏÅÒÐÎ ÏÎÐÎØÅÍÊÎ
ÍÀ ËÜÂ²ÂÙÈÍ²
Партія «Європейська Солідарність» йде на дострокові парламентські вибори для того, щоб захистити державницькі надбання останніх 5 років і не дати проросійській «п’ятій колоні» увійти до коаліції у Верховній Раді, де вона буде
реалізовувати кремлівський план з ослаблення України. Про це лідер партії Петро Порошенко заявив під час виступу
перед прихильниками у Львові.
«П’ять років п’ята колона сиділа тихіше води і нижче трави. А тепер підвели
голови. Поки я був президентом, я знав,
як тримати їх під плінтусом. А тепер у них
з’явилася надія на нові обличчя, на недосвідчених політиків. Вони «воспряли
духом». І вже чути гуркіт бульдозера,
яким вони хочуть руйнувати той фундамент державності, який ми з вами разом звели за п’ять років», – зазначив
Порошенко.
Петро Порошенко окреслив стратегічні
цілі партії «Європейська Солідарність»:
завершення війни, вступ до Євросоюзу
та НАТО, зростання рівня життя.
«Якщо будуть спроби збити країну з
євроатлантичного курсу та штовхнути її
знов у сферу впливу Росії, ми здатні чинити опір. Завдання нашої команди полягає в тому, щоб контролювати, щоб не
дати переступити ті червоні лінії, які є
межею, за якою Україна перестане бути
сама собою, перестане бути Україною.
Щоб протистояти таким викликам, потрібен не лише голос, хай приємний і
красивий, але й сила волі, розум, досвід,
рішучість. Саме таких людей ми й підбирали до команди», - зазначив Петро Порошенко.
То ж під час зустрічей на Львівщині лідер партії «Європейська Солідарність» презентував команду: Володимира В’ятровича,
Софію Федину, Олега Синютку, Андрія Карпова, а також Андрія Парубія, який окреслив концепцію «старих облич» фразою, що
стала крилатою: «Я живу в готелі «Київ», де і жив під час Революції Гідності. На роботу ходжу пішки. А мій «сусід» живе у великому
маєтку в Маріїнському парку та їздить на роботу кортежом із семи машин. Але при цьому він виявляється «слуга народу», а я –
«старе обличчя. Де логіка?».
Голова Верховної Ради
України, другий номер у
виборчому списку партії
«Європейська
Солідарність», Андрій Парубій заявив, що «в Україні усі важливі рішення
приймаються Верховною Радою. І від того, наскільки потужно будуть
представлені депутати
від проєвропейських,
проукраїнських партій,
залежатиме, чи ми матимемо Карпатський прорив – чи, навпаки, матимемо реванш і відхід від
європейського розвитку
України. Ми не допустимо, аби європейський
напрямок розвитку нашої
країни був змінений і був
знівельований.»
Загалом у списку партії
«Європейська
Солідарність» реалізували
принцип рівності прав
серед жінок та чоловіків.
Серед нових людей у
політиці і відома на
Львівщині Софія Федина, викладач, волонтер
та громадський діяч.
«Зміни в державі, які відбувались за президентства Петра Порошенка, надихали захисників України на перемогу. Світова
коаліція на підтримку України, антиросійські економічні та політичні санкції змушували Кремль платити дуже дорогу ціну за
порушення суверенітету нашої держави. Сьогодні ж вище керівництво держави зазнало серйозної поразки на міжнародній
арені, а втікачі режиму Януковича вже відкрито обіцяють зачистити від патріотів український простір. Команда партії «Європейська Солідарність» буде рішуче протистояти цим проявам», - зазначила Софія Федина.
«Йдемо разом уперед, бо це частина нашої перемоги. Ми повинні не залишатися вдома, не гризти себе на кухні. Давайте
частину свого життя та часу приділимо тому, щоби об’єднати людей, які сьогодні сумніваються, мають клопоти чи невпевненість,
заради розвитку сильної України. Ми повинні сьогодні стати разом і на повний голос сказати: ми Україну нікому не віддамо,
Україна в нашому серці, а шлях України до Євросоюзу та НАТО», - зазначив Олег Синютка, голова Львівської ОДА 2014-2019 рр,
кандидат у народні депутати від партії «Європейська Солідарність».
Загалом список «Європейської Солідарності» оновився на 70%, і, як зазначають у партії, з новими силами, на основі зробленого, прагнуть сприяння та досягнення політичних, економічних, безпекових та правових критеріїв, які необхідно для подання
заявки на вступ до ЄС і отримання Плану дій членства в НАТО вже у 2023 році.
Микола КАРПАТСЬКИЙ.

Церковний комітет та парафіяни
церкви Св. Архистратига Михаїла с.
Завадівка щиросердечно вітають із
35-річчям, яке відзначатиме 7 липня, свого настоятеля о. Івана Лепкого.
Всечесний отче,
у світлий і радісний
день Вашого нар о д ж е н н я
прийміть наші сердечні вітання та
найщиріші молитви. Нехай Господь
Бог дарує Вам здоров’я, духовну міцність, благодать та
довголіття, родинне тепло та успіхи у
всіх Ваших задумах. Ангела-хоронителя і опіки від Матінки Божої – на
многії і благії літа!
Нехай Господь завжди у поміч
буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаєм Вам здоров’я, сили,
Радості земної і тепла.
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.

Дорогу, люблячу, щиру, турботливу
доньку, сестру і цьоцю – Іванну Омелянівну Ільницьку, – жительку с. Мохнате, із 45-річчям від дня народження сердечно вітають
тато Омелян, мама
Марія, сестра Марія з
родиною,
сестра
Ярослава з родиною
та брат Богдан з родиною і бажають дорогій
ювілярці неба безхмарного, настрою
гарного, здоров’я без
ліку і довгого-довгого щасливого віку.
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе поміж людей,
Найкращі всі, що на землі є, квіти
Даруєм Вам у цей святковий
день.
Хай доля шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники
квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до
ніг!

Із чудовим життєвим ювілеєм, який
святкуватиме 8 липня, дорогу, люблячу, привітну, дбайливу дружину, матусю і бабусю – Віру
Дмитрівну Дупіряк – сердечно
вітають чоловік
Михайло, дочка
Алла, зять Андрій,
син Іван, невістка
Софія, онуки Софійка і Іванко.
Прийміть,
рідненька, наші
найкращі побажання міцного
здоров’я і щастя. Хай у домі завжди
панують мир і злагода, у серці – доброта, а у справах – щедрість. Господньої ласки і опіки на довгі, щасливі і
мирні роки!
Спасибі, матусю, що життя дарували,
Спасибі, матусю, що Ви нас навчали.
Спасибі, рідненька, за вічну турботу,
За щире бажання добра нам усім.
Хай серце у грудях ще довго
палає,
А руки, мов крила, внучат пригортають.
Здоров’я міцного зичимо щиро,
Ласки – від Бога, від людей – тепла
На многії щасливії літа!
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ÙÀÑÒß – ÖÅ ÑÏÎÊ²É
Â²Ä ÒÎÃÎ, ÙÎ ÍÀÑ
ËÞÁÈÒÜ ÃÎÑÏÎÄÜ
Власне ці слова незаперечного морального авторитета
нації Блаженнійшого Любомира Гузара, винесені в заголовок
моєї публікації, часто любить повторювати відомий на Турківщині медик, організатор охорони здоров’я, патріот, людина
з простими і зрозумілими життєвими принципами, а сьогодні
55-річний ювіляр, Іван Нагайко. Його життєвий шлях, бува, й
оповитий терном, – це щоденний процес становлення та
шліфування моральних життєвих принципів, без яких людина
стає убогою та обділеною. І на цій життєвій дорозі, крутій та
вибоїстій, він ніколи не боявся випробувань долі, розуміючи,
що вітер ламає лише слабкі дерева, а ті, в яких глибоке коріння і міцний стовбур, витримують і бурі, і лихоліття.
Так розмірковуючи про шляхи-дороги, Іван Юрійович в невимушеному спілкуванні розповідає про пройдений більш ніж
півстолітній шлях. Просто й доступно, без нахвалянь, з великою
любов’ю до батьків, рідних,
рідного села Либохора, що на
Сколівщині, друзів, колег по роботі, знайомих, та й навіть тих, з
ким раз чи два доводилося зустрічатися. В плині розповіді він
ніби поринає в своє дитинство,
де разом з однолітками бігав по
околицях, допомагав батькам,
пригадує мудрі життєві настанови матері Меланії Іванівни та
батька Юрія Степановича. Для
нього вони назавжди стали життєвим орієнтиром і великою засторогою та мудрістю, яка допомагала виходити із найскладніших ситуацій.
Іван Юрійович з раннього дитинства пізнав, що таке важка
селянська праця, допомагаючи батькам у господарстві,
поміж тим не забував про навчання. Не був серед круглих
відмінників, але школу закінчив
з міцними знаннями. І якось мимоволі, бачачи не просту, але
потрібну роботу місцевого медика, вирішив: а чому б ним не стати й собі? З таким наміром доля
привела його до Самбірського
медичного училища. Там, власне, перший рік була створена
група, в якій готували фахівців
середньої медичної ланки, з
армійським ухилом. Студенти
навіть ходили у спеціальній
формі. Уже тоді у юнака було розуміння, що армійську службу
доведеться проходити в медичному підрозділі, або виконувати
обов’язки санінструктора. Була
велика вірогідність, що на армійську службу кожен з випускників може потрапити в Афганістан, де на той час радянська
армія вела запеклі бої з талібами.
Доля розпорядилася так, що
він таки став учасником цієї кровопролитної, нікому не потрібної
десятирічної війни. Коли пройшов спеціальний курс навчання
в Термезі, його підрозділ було
скеровано для проходження подальшої служби у місто Герат, у
спеціальний розвідувальний батальйон. Коли я запитав Івана
Юрійовича, чи не було страшно,
він посміхнувся і відповів: «Страху немає тільки у божевільних,
всі решта його відчувають в
різних екстремальних ситуаціях.
Тим більше, коли мало не щодня доводиться виходити на бой-

ові операції, чуючи свист куль
над головою, бачити смерть
бойових побратимів. Але найбільше на тій афганській війні,
було страшно за батьків. Якщо,
не дай Бог, звідти доведеться
повертатися в цинковій домо-

вині, то як вони переживуть такий біль і втрату. На війні взагалі
солдати, зазвичай, переживають за батьків, дітей та дружин, і
найменше за себе, ніби віддаючи свою долю в Божу опіку».
Власне з цих міркувань, майже пів року з часу перебування у
далекій мусульманській країні,
він не повідомляв батькам, що
на війні, а писав, що служить в
одній з груп військ за кордоном.
На конвертному штемпелі там
також писали «Польова пошта».
На війні Іван відчув і по-справжньому зрозумів, що таке істина,
чоловіча дружба та взаємовиручка. Які не можна купити ані
за гроші, ані прихилити до себе
улесливими словами. Там або ти
справжній, або – негідник. Хоча,
по правді кажучи, негідників на
війні буває дуже мало.
Сьогодні, коли в минулому
афганська війна, сум та біль
втрат, великий життєвий післявоєнний шлях, він з особливим
трепетом і повагою відноситься
до бойових побратимів, що мешкають на Турківщині, учасників
бойових дій на Сході України. А
ще завжди в молитвах згадує тих,
хто не повернувся живим.
Одночасно із ним проходив
службу в Афганістані його односелець і товариш, сьогодні лікарреаніматолог трускавецької
лікарні Василь Рибак. Його десантно-штурмова бригада виконувала бойові завдання поблизу міста Кандагар. Власне їхню
дитячу дружбу значно укріпила

служба в Афганістані. Василь
для Івана Юрійовича, як і, (на
жаль, нині уже покійний) відомий хірург, доктор медичних
наук, наш земляк Ігор Герич, є
зразком у житті.
Будучи в Афганістані, Іван Юрійович часто думав: скільки сліз
пролила його люба матуся, просячи в Господа вберегти сина,
допоки він повернувся з війни.
Зізнається, що й він у вільні хвилини просив у Господа для батька та матері терпіння і витримки, щоб Він допоміг їм усе пережити. Власне тому можна зрозуміти як батьківську, так і синівську радість, коли, обпалений

сонцем і війною, Іван Юрійович
повернувся в рідне село. Хоч і з
душевними травмами і фізичним пораненням, але живий.
Поранення отримав під час одного з бойових завдань. А за
зразкове виконання службових
обов’язків і, як тоді формулювали в нагородних листах – героїзм і мужність був відзначений
бойовими нагородами. Є серед
його відзнак і грамота першого
президента Радянського Союзу
Михайла Горбачова.
Перегорнувши воєнну сторінку
свого життя, Іван Юрійович вирішив удосконалювати себе у професії, остаточно зрозумівши, що
він хоче бути лікарем, допомагати людям. З тим і вступив до
Львівського медичного інституту на лікувальний факультет,
який закінчив в 1991 році. Будучи студентом ІІІ курсу, познайомився з чарівною дівчиною, яка
відповіла йому взаємністю, –
Іриною. Уже згодом дізнався, що
вона теж з бойківського краю, з
с. Ільник Турківського району.
Так і зустрічалися, допоки не закінчив навчання, аж тоді офіційно оформили шлюб.
Пройшовши інтернатуру на
кафедрі шпитальної терапії
Львівського медуніверситету,
Іван Юрійович був скерований на
роботу завідувачем лікарської
амбулаторії в с. Плав’є, що на
Сколівщині. За три роки роботи
тут він проявив себе як здібний і
знаючий спеціаліст, заслужив
шану та повагу серед місцевих
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жителів, які аж ніяк не хотіли
його відпускати, все просили залишитися, коли вирішив переїхати на роботу в Турку. Власне в
цей час дружина закінчила навчання, і її батьки, (особливо
мама, також медик за фахом,
Заслужений лікар України Іванна Бачинська) просили, щоб молода сім’я оселилася на Турківщині. Так і сталося. У вересні
1995 року Іван Юрійович прийшов працювати у Турківську райполіклініку на посаду лікаряфтизіатра.. Принципового і настирливого фахівця швидко помітили в керівництві, і вже через
5 років його призначають на посаду першого заступника головного лікаря Турківської КЦРЛ, а
через 6 років він стає головним
медиком району. Потім знову в
його життєвій біографії відбулися переміни, і він повернувся на
посаду заступника. За вмілу і
правильну організацію охорони
здоров’я на Турківщині, тричі був
представлений до нагородження обласним управлінням охорони здоров’я. Як воїна-афганця, його нагороджували медалями уже в мирний час. У 2012
році – пам’ятною медаллю
«Учасник локальних воєн», а в
2017-му – «За звитягу».
Не так давно Іван Юрійович
обійняв нову посаду в реформованій медицині, ставши заступником головного лікаря районного центру первинної медикосанітарної допомоги.
На жаль, сьогодні вже немає
в живих його батьків. Матуся,
берегиня сім’ї, відійшла в потойбічні світи десять років тому,
а буквально недавно представився Господу й батько. Зараз,
коли поряд вже немає найрідніших людей, Іван Юрійович щоденно дякує їм за мудрі науки в
молитвах. І розуміючи, що життя продовжується, радіє успіхам
своїх дітей. Дочка Христина закінчила юридичний факультет
Львівського національного університету, обравши професію
юриста. Разом з чоловіком Віталіком уже подарувала дідусеві і
бабусі онучку Ксеню. Син Степан
навчається в національному університеті «Львівська політехніка» на будівельному факультеті.
На життєвому шляху Іван Юрійович бачив різне. Бувало, що й
нерозуміння, а навіть і підлість.
Але, як справжній християнин,
не тримає зла ні на кого, розуміючи, якщо Бог дав випробування, значить, знав, що витримає.
Це зазвичай визначає його просту, а насправді глибоко змістовну життєву філософію. Цього, разом з дружиною, вчить і дітей.
Йому як патріоту не байдужа
доля України, де житимуть діти
та онуки, де доведеться знаходити діалог та взаєморозуміння
із власною старістю. А вона, як
відомо, прийде як схід сонця.
Роздумууючи над пережитим,
Іван Юрійович каже, що життя –
це як картина: батьки дають полотно, доля – рамку, оточення –
фарби, а малювати потрібно самому. І, власне, це велике завдання ще жодна людина не вирішила без помилок. І якщо не
вдається виправити їх тут, на
землі, чи бодай зрозуміти, то
відповідати доведеться на небі,
де суддя буде винятково чесним
і об’єктивним.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Похресниця Іванна з сім’єю
щиросердечно вітають з днем
народження щиру, чуйну, доброзичливу людину, дорогу
хресну маму – Юанну Миколаївну Ільницьку – жительку
с. Лосинець і бажають їй
міцного
здоров’я,
світлої радості
в
житті, родинного
тепла, рясних Божих
благословінь.
Хай над Вами небо голубіє,
Не знають втоми руки
золоті.
Хай душа ніколи не
старіє
І серце не втрачає доброти.
Хай будуть з Вами віра і
надія –
Як два крила, що впасти
не дадуть.
І сам Господь по милості
наділить
Ще довгих літ, щасливу,
світлу путь!

Ë²ÒÎ, ÊÍÈÃÀÌÈ
Ç²ÃÐ²ÒÅ
Канікули – найулюбленіша
пора для всіх дітей. Останніми роками бібліотеки стали
місцем, де можна цікаво, корисно, а головне. весело провести свій літній відпочинок.
І не обов’язково в таборі, а
просто завітати з друзями,
рідними до бібліотеки. Під час
канікул дитячу бібліотеку
відвідують і її постійні читачі,
і ті, хто приїжджає до родини
на канікули. Останніми роками кожна бібліотека району,
яка обслуговує дитяче населення, планує собі літнє читання на свіжому повітрі, яке
можна провести у парку,
скверику, на полянці, або ж в
альтанці чи на лавочці біля
бібліотеки.
– Метою таких літніх читань є
активізація дітей із залученням
їх до художнього читання. Діти
можуть зібратися і читати кожен
свою книгу, а може бути й голосне читання, коли один читає, а
всі слухають. Надалі організуємо літнє бюро «З книгою канікули – сумувати ніколи». Також
зробили книжкові виставки на
тему «Ми хочемо, щоб ваше літо
книгами було зігріте». Також
районна дитяча бібліотека популяризує нову літературу, адже
можемо похвалитися – цього
року ми мали велике поповнення дитячого книжкового фонду.
До нас надійшли нові гарні книги, такі як Андрія Бачинського
«Детективи в Артеку», Джеремі
Стронга «Нові пригоди Ракети
на чотирьох лапах», «Канікули з
близнятами», Астрід Ліндгрен
«Пеппі Довгапанчоха». Володимира Лубківського «Ганнуся»,
Сашка Германського « Маляка
– принцеса драконів» та інші., –
каже заступник директора дитячої бібліотеки по роботі з дітьми
Ольга Косолович і запрошує всіх
взяти участь у літніх читаннях.
До слова, літні дитячі читання уже пройшли у Завадівці та
Лосинці.
Ольга ТАРАСЕНКО.
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Першого липня в Україні зріс прожитковий мінімум — до 1936
гривень (1853 гривні – раніше). Відповідно всі соціальні виплати, що прив’язані до нього, також зросли.
Прожиткові мінімуми для основних категорій населення:
- Для дітей до 6 років — 1699
гривень (замість 1626);
- для дітей 6-18 років — 2118
гривень (2027);
- для працездатних — 2007
гривень (1921);
- для непрацездатних — 1564
(1497).
Також зміниться мінімальний
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розмір так званих «декретних»,
тобто допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами. Від сьогодні
вони становитимуть не менше
501,75 грн.
Допомога малозабезпеченим сім’ям:
- для працездатних — 421,47
гривні (раніше 403,41);
- для непрацездатних та
інвалідів — 1564 (1497);

- для дітей до 6 років —
1444,15 (1382,1);
- для дітей 6-18 — 1800,3
(1722,95);
-для дітей 18-23 (за умови
навчання у ВНЗ) — 1705,95
(1632,85).
Максимальний розмір допомоги одиноким матерям для
дітей, віком:
- до 6 років — 1699 грн;
- від 6 до 18 років — 2118 грн;
- від 18 до 23 років (якщо дитина навчається на стаціонарі у
ВНЗ) — 2007 грн.
Максимальний розмір допомоги на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів:
- віком до 6 років — 849,50 грн;
- віком від 6 до 18 років — 1059
грн;
Максимальний розмір допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування:
- віком до 6 років — 3398 грн;
- віком від 6 до 18 років — 4236
грн.
Максимальний розмір державної допомоги на дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування:
- віком до 6 років — 3398 грн;
- віком від 6 до 18 років — 1059
грн;
- віком від 18 до 23 років (якщо

дитина навчається на стаціонарі
у ВНЗ) — 4014 грн;
Допомога особам, які не мають права на пенсію за віком
(виповнилося 63 роки), але не
достатньо стажу для виходу на
пенсію становитиме 1564 гривні.
Таку саму допомогу будуть отримувати інваліди І, ІІ і ІІІ груп (окрім
інвалідів війни), а також матерігероїні та особи, які доглядають
за хворою дитиною.
Мінімальні виплати інвалідам війни також зростуть:
- І група отримуватиме 4 457
грн;
- ІІ група — 3 988 грн;
- ІІІ група — 3 519 грн.
Виплати учасникам бойових
дій зростають на 110 грн. і становитимуть 2 470 грн.
Максимальний розмір допомоги по безробіттю відтепер становить 8028 грн.
Державна допомога, яку виплачують при народженні дитини, не змінилася і становить
41280 грн. (10320 грн. — одноразова виплата і 860 грн. — щомісячна упродовж 3-х років).
Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та молодіжної політики апарату РДА.

РОЗПОДІЛЕНО
КОШТИ НА
ТУРКІВСЬКІ
ДОРОГИ
На засіданні дорожної комісії
Львівської обласної ради погодили перелік доріг, які будуть
ремонтувати у 2019 році
коштом обласного бюджету.
Загалом було розподілено 370
млн. грн. у межах обласної програми розвитку та утримання
мережі автомобільних доріг,
організації та безпеки дорожного руху на 2018-2020 роки.
На ремонт доріг загального
користування Турківський район отримає 11 млн. грн. із 370
млн:
ДОРОГА “БОРИНЯ -МОХНАТЕ” – 9 МЛН. ГРН.
ДОРОГА “ТУРКА -ЛОПУШАНКА” – 1 МЛН. 700 ТИС. ГРН.
ДОРОГА “БОРИНЯ – БОБЕРКА” – 300 ТИС. ГРН.

×ÀÐ-Ç²ËËß ÄÀÐÓª ÇÄÎÐÎÂ’ß
НАПЕРЕДОДНІ СВЯТА ІВАНА КУПАЛА
Коли навкруги казкове буяння природи, цвітіння лікарських цілющих трав, достигання плодів і ягід в
лісах і садах, коли прийшла чарівна пора літа-день літнього сонцестояння, коли рік ділиться навпіл,
сонечко повертає з літа на зиму, а дні коротшають.
Громовицями відкриває Перун Небесну Браму, щоб
Верховним Богом були почуті усі просьби і молитви. Починаються купальські дні, свято і розваги. Це яскраве
поетичне багатство проніс народ через віки як безсмертну традицію масового колективного свята, гуляння і
забав. Це справжній гімн людині, гімн природі, уособлення мрій, надій і сподівань. Купало дарує людям вершину літа. Запалює усе навкруги очисним вогнем. У ці
купальські дні і земля (трави, квіти, вогонь, вода, повітря) мають магічну силу, а до цього ще рослини мають
цілющу силу.

Напередодні свята дівчата вмивались купальською
«цілющою Божою сльозою», і таємно від хлопців, ішли
до лісу чи в поле за квітами. Зібравши 12 рослин (обов’язково лісові, лугові, польові, садові), між ними ті, що
символізують кохання та оберігають від темних сил, сідали біля річки колом, співали, плели віночки і пускали в
річку, ставочок: хто віночок з хлопців пійме, той цю дівчину
заміж візьме.
Зберегти священну значимість в цей час Води і Вогню, квітів і трав, продовжити такий прекрасний звичай
наших далеких предків, умити тіло і умити душу в чистих
водах, у силі вогню і магії наших цілющих карпатських
трав, слід нам з вами в кожному населеному пункті району, щоб бути сильними, енергійними і здоровими і протягом року оберігатись від нечисті та злих духів.
А зараз прийшла пора збирати чар-зілля. «Щоб веселими завжди бути та здоров’я повернути, про хвороби
всі забути, треба Бога не гнівити, в нього милості просити, Боже зілля знати й пити, мати віру в їхню силу і цілющу, і життєву, то й бадьорим дух наш буде і здорові розум
й тіло». Бо Божі дари природи завжди були і є дорогою
до найбільшого скарбу життя – здоров’я. А здоров’я –

це наші знання навколишнього живого світу. Щоб знати
його – треба багато вивчати, досліджувати, переймати
досвід наших предків, збирати, сушити і споживати наші
екологічно чисті продукти, овочі, фрукти, лісові ягоди,
цілющі трави і коріння рослин і, за допомогою яких проводити профілактику, і заодно лікувати всі наші недуги.
Коли горяни піднімаються високо в гори, милуються
прекрасними краєвидами, дістають позитивні емоції і
збирають лікарські цілющі трави. А саме: звіробій – від
100 хвороб; м’яту польову, яка заспокоює серце і душу;
чебрець – від бронхів і для підкріплення
імунітету, купелі малих дітей; мати-й-мачуху
– від легеневих недуг; Іван-чай – універсальний чай, що не має протипоказань від 30
недуг; листя суничок – від захворювання судин, бронхів, нирок; листя ліски – від судин;
кмин – від захворювання шлунку і кишечника; тисячолисник, деревій – від захворювання кишково-шлункових недуг; листя малини
– від захворювання легень, вживають при
ангіні; листя ожини – від грибкових захворювань; цвіт липи – від простудних захворювань. Кожна наша горянка має в своїй
хаті такий збір цілющих трав, готує запашні
вітамінно-профілактичні чаї, які вживає
зранку в сонячну погоду і сушить на горищі
своєї хати. Ці трави не мають великих протипоказів і традиційно при запарюванні – 1
столова ложка на 250 грам окропу – можна
випивати 1-2 рази в день. Одну рослину
можна пити не більше 10 днів і робити перерву, або міняти склад ароматних чаїв.
Я, як біолог, знавець народної медицини, лікарських
трав і продуктів бджільництва, із великим стажем роботи на посаді спеціаліста санепідемстанції, де в моїй
роботі в основному була профілактика захворювань,
хочу поділитись з читачами і тими, хто хоче знати більше
про лікувальні властивості наших гірських трав.
Цариця наших гір, «віагра для чоловіків», помічниця
при жіночих захворюваннях (кровотечах), використовується для профілактики і лікування інсульту, інфаркту
(визнана німецькими вченими найкращим рослинним
препаратом у лікуванні серцево-судинної системи, знижує у малих дозах тиск, виводить холестерин, використовується при судомах, безсонні, при ударах, забоях,
язвах – арніка гірська. Більші дози арніки отруйні. Карпатські поети оспівують арніку у піснях, звучить вона у
віршах, і у Карпатах зелених побачення їй призначають.
Брусниця звичайна – збирають листя – до цвітіння,
ягоди – у липні, серпні. Використовують для дезинфекції
і від запалення нирок, сечового міхура, для поліпшення
обміну речовин, при відкладенні солей, подагрі, остехондрозі, для лікування печінки, при порушенні перистальтики кишечника, при поносах.

Ягоди використовують при туберкульозі легень, катарах шлунка, при пониженій кислотності як вітамінний,
протигнильний засіб.
Нагідки лікарські – лікують хронічні хвороби печінки,
жовчного міхура, хвороби селезінки, спазми і виразки
шлунка і 12-палої кишки, гастрити, коліти, блювання,
ракові захворювання.
Зовні настій використовують для ванн, примочок, компресів при ранах, опіках, фурункулах, очних хворобах,
геморої.
Чистотіл – настоянка з чистотілу допомагає оздоровити шкіру, очистити організм, лікує печінку, інші онкозахворювання. Вживати його слід по декілька крапель,
більша доза отруйна. Конюшина червона (лугова) – болезаспокійлива, кровоспинна, протизапальна, надає
тілу бадьорості, відновлює силу.
Нечуйвітер волохатий – заготовляють стебло з квітами. Препарати нечуйвітру застосовують при катарах
шлунка зі зниженою кислотністю, шлункових, кишкових і
маткових кровотечах, уремії, анемії, захворюваннях печінки.
У цій публікації я поділилась з Вами досвідом профілактики та лікування за допомогою лікарських трав,
спираючись на знання і досвід народної медицини, українських і зарубіжних цілителів, мій власний, моєї родини, моїх друзів, знайомих лікарів.
Знання і особистий досвід, поради для Вас у цій галузі
медицини про дари природи, їх застосування в широкому об’ємі стануть для Вас джерелом здоров’я, повернуть втрачене, скинуть плин апатії, додадуть енергії, сили,
вплинуть на зцілення організму в цілому.
Оксана ПАВЛИК,
знавець народної медицини, лікарських трав та продуктів бджільництва, біолог.

8 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÊÀÐÏÀÒ²ÂÖ²Â ÇÍÎÂÓ
ÑÏ²ÒÊÀËÀ ÍÅÂÄÀ×À
Дуже поганим видався футбольний день у неділю, 30 червня, для турківських “Карпат”, що виступають у другій лізі
першості Львівської області. В рамках сьомого туру наші
футболісти їздили на матч у с. Бередівці Миколаївського району. Те, що суперник не простий, знали і гравці, і вболівальники, але що буде такий плачевний результат матчу – не сподівався ніхто. Турківчани програли з розгромним рахунком – 0:5.
Не витягнули максимуму з гри
і наші юнаки, але бодай одне
очко додому привезли: нічия –
3:3.
А вчора, коли верстався номер, “Карпати” поїхали на пропущений матч у с.Стрілки Старо-

самбірського району. Про його
результат розповімо у наступному номері.
Наступну гру турківчани проведуть у неділю, 7 липня, вдома,
де прийматимуть “Кохавинку” із

Ó ÒÓÐÖ² ÐÎÇÏÎ×ÀÂ ÐÎÁÎÒÓ
ÀÍÃËÎÌÎÂÍÈÉ ÒÀÁ²Ð
Як і торік, традиційно, на базі Турківської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ст..№1 (директор Леся Шпак) розпочав роботу англомовний табір, який організувала благодійна місія «Спасіння» (США).
Минулого вівторка, 2 липня,
відбулося урочисте відкриття табору. В ньому взяли участь пастор місії Богдан Стецюк, секретар Турківської міської ради
Олександр Гвоздінський, місцевий ксьондз Анджей, директор
табору «Крила надій» із Верхнього Висоцького Петро Височанський, волонтери та вихователі. Ксьондз Анджей – настоятель костелу Успіння Пресвятої
Діви Марії м. Турка, разом з при-

сутніми звернувся з молитвою до
Бога – за здоров’я, мир і хороший відпочинок.
Учасники табору співали під
гітару, переглядали відеоролики, читали вірші, вихователі зі
США ( м. Клівленд) розповіли, як
і чого дітей тут навчатимуть, запевнюючи при цьому, що ніхто
не нудьгуватиме , буде цікаво, весело і корисно: адже всюди звучатиме англійська.
– Такі табори, який запрацю-

ÍÈÙÈÌÎ ¯ÆÀÊ²Â –
ÐÎÇÂÎÄÈÌÎ ÇÌ²É
Змії продовжують атакувати жителів нашого району. Буквально днями жертвою плазуна стала 38-річна жителька В. Висоцька.
Вона стала вже десятою жертвою на Турківщині.
Такою, досі небаченою ситуацією, пов’язаною
зі зміїною агресію, стурбовані не лише медики,
а й екологи. Вони кажуть, що швидкому розмноженню змій сприяють і самі люди, які й потерпають від них – спалюючи у весняний період висохлу траву, водночас вогнем нищимо молодих
їжачків, які є зміїними приборкувачами.
Здавна в народі казали: «Де водяться їжаки –
змій там не буває».
Василь ВАСИЛЬКІВ.
ЗАМОВЛЯЙТЕ ЗІ ЗНИЖКОЮ
роботи + матеріали. РЕМОНТИ
БУДИНКІВ, КВАРТИР під ключ.
Перепланування. БУДІВНИЦТВО – будинки, прибудови, павільйони, гаражі, навіси, альтанки. Бані, паркани. ПОКРІВЕЛЬНІ
РОБОТИ під ключ. Мансардні
дахи. УТЕПЛЕННЯ, облицювання будинків. (068) 1455866, (066)
7215631.

смт. Гніздичів, що на Жидачівщині. Оскільки команда суперника не заявила своїх юнаків на
чемпіонат, гратимуть лише дорослі склади. Початок матчу – о
16.00 год.
Тридцятого червня пройшли
також поєдинки чемпіонату Турківщини з футболу. Цього дня
Вовче поступилося вдома явірчанам, з мінімальним рахунком
– 0:1; Верхня Яблунька на виїзді
розгромила сусідів з Нижньої
Яблуньки – 4:0; Бітля вдома здобула красиву перемогу над Прислопом – 5:3, а Либохора не залишила шансів Гусному – 6:1.
У неділю, 7 липня, в рамках
сьомого туру чемпіонату Турківщини між собою зіграють Явора
та Либохора, Верхня Яблунька
та Вовче, Бітля та Нижня Яблунька, а також Присліп та Гусне (через дискваліфікацію стадіону у
Прислопі, домашні матчі команда проводитиме у Шум’ячі). Початок матчів – о 15.00 год.
Костянтин МАЛЕТИЧ.
вав у Турківській ЗОШ І-ІІІ ст. №1,
як видно з практики, діти відвідують із великим ентузіазмом і бажанням. Тут проходять уроки
англійської з носіями мови зі
США. Заняття в таборі зовсім не
схожі на звичайні уроки, сто
відсотків – розмовна практика,
– каже головний спеціаліст
відділу освіти Турківської РДА
Михайло Юсипович. – Спілкування на цікаві теми, участь в інтелектуальних іграх, вивчення
пісень англійською мовою, перегляд фільмів – усе це піде нашим дітям на користь.
До речі, бажаючих відпочити
в англомовному таборі виявилося чимало – майже сотня різних
за віком дітей. І багато хто цього
літа прийшов сюди вже вдруге.
Ольга ТАРАСЕНКО.

Загублене посвідчення – серія ААБ № 000851 від 25.01.2011р,
видане УСЗН Турківської РДА на ім’я Наталії Іванівни Гаріпової,
вважати недійсним.

Куплю старовинні речі: вишиті сорочки (на домотканому полотні),
польські спідниці, польські хустки, головні убори, коралі, старовинний національний одяг.
Тел.: 0974002854.

Реєстраційне свідоцтво ЛВ №1306/560-р
видано 27 грудня 2018 року.
Часопис виходить раз на тиждень.
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ПЕРЕРАХУНОК ПЕНСІЙ
З 1 ЛИПНЯ 2019 РОКУ
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
26.06.2019 № 543 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”, з 1 липня 2019 року збільшено
мінімальні пенсійні виплати таким категоріям громадян:
Мінімальний розмір
пенсії
з 01.07.2019

Мінімальний
розмір пенсії
до 01.07.2019

Розмір
підвищення
пенсії

Особи з інвалідністю
внаслідок війни І групи

10166,00 грн.
(1564*650%)

4266,45 грн.
(1497*285%)

5899,55 грн.

Особи з інвалідністю
внаслідок війни ІІ групи

8211,00 грн.
(1564*525%)

3817,35 грн.
(1497*255%)

4393,65 грн.

Особи з інвалідністю
внаслідок війни ІІІ групи

5630,40 грн.
(1564*360%)

3368,25 грн.
(1497*225%)

2262,15 грн.

Особи з інвалідністю
внаслідок війни ІІ та ІІІ
групи, яким виповнилося
85 років і більше

10166,00 грн.
(1564*650%)

4266,45 грн.
(1497*285%)

5899,55 грн.

Категорії громадян

Збільшується до 2000,00 грн. мінімальна пенсійна виплата для
осіб, які отримують пенсію, призначену відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та
мають страховий стаж не менше: чоловіки – 35 років, жінки – 30
років.
Перерахунок мінімальних розмірів пенсійної виплати проводиться автоматизованим способом, без додаткового звернення до
органів Пенсійного фонду.
За бажанням військовослужбовців, зокрема військовозобов’язаних, призваних на військові збори, які брали участь у ліквідації
наслідків аварії на ЧАЕС, інших ядерних аварій та випробувань,
військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї під час проходження військової служби (військових зборів) та які внаслідок
цього стали особами з інвалідністю, пенсія по інвалідності обчислюється, виходячи з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої на 1 січня відповідного року, за відповідною
формулою.
Маріанна ШЕВЧУК,
заступник начальника Турківського відділу обслуговування
громадян (сервісного центру) управління обслуговування громадян головного управління Пенсійного фонду України у Львівській
області.
Загублене тимчасове посвідчення війсьвозобов’заного №4535819,
видане на ім’я Петра Адамовича Літавого, вважати недійсним.

ÂÈÄÓÌÀÂ ÇÃÂÀËÒÓÂÀÍÍß ÑÏ²ÂÌÅØÊÀÍÊÈ
До яких тільки абсурдних вчинків додумуються
особи, які щодня додають собі настрою алкоголем.
Декілька днів тому житель одного з сіл Турківщини, прийшов до хати напідпитку й влаштував з’ясування відносин
зі співмешканкою. А коли та прийняла рішення залишити
його і піти до матері, що живе в сусідньому селі, «цивільний чоловік» нічого мудрішого не придумав як зателефонувати в відділення поліції. Правоохоронцям повідомив,
що «кохану» ґвалтують невідомі особи.
Коли поліціянти прибули за викликом, з’ясувалося, що
зґвалтування в п’яному угарі придумав сам чоловік, який,
наче б, і нічого не сталося, мирно собі спав.
До речі, таких безглуздих звернень правоохоронці отримують досить багато, а відтак, реагуючи на них, виїжджають за викликом, тратячи пальне і час. А якби «телефоніста» змусили компенсувати вартість пального, а ще
заплатити штраф, то подібних ситуацій було б значно менше.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Загублене посвідчення особи, яка проживає (навчається) на території гірського населеного пункту – серія А № 521747, (реєстраційний № 1792), видане Турківською міською радою на ім’я Андрія
Ігоровича Дубравського, вважати недійсним.

«БОЙКІВЩИНА»

5 ëèïíÿ 2019 ðîêó

Потрібні охоронники (чоловіки, жінки).
Звертатися за тел.: 067-54-16258, 095-230-41-81, 067-541-6224.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

Минає 40 днів, як передчасно пішла із життя Галина Романівна
Теслюк – техпрацівник Верхньовисоцького НВК. Висловлюємо щирі
співчуття чоловікові, дітям, рідним і близьким. Хай Бог віддасть їй
в небесах за все добро, яке вона робила. Вічна їй пам’ять.
Колектив Верхньовисоцького НВК.
Педагогічний колектив Ільницького НВК висловлює щире співчуття вчителю Ользі Іванівні Ільницькій з приводу тяжкої втрати – смерті
матері.
Колектив і депутатський корпус Вовченської сільської ради висловлюють щире співчуття колишньому голові сільської ради Михайлу Миколайовичу Дубілю з приводу смерті матері.
Педколектив Лосинецької ЗОШ І-ІІ ст. висловлює щире співчуття
вчителю хімії Галині Іванівні Занкович та вчителю основ здоров’я та
біології Мар’яні Богданівні Іжик з приводу тяжкої втрати – смерті
матері та бабусі.
Колектив терапевтичного відділення Турківської КЦРЛ висловлює
щире співчуття Івану Юрійовичу та Ірині Степанівні Нагайкам з приводу тяжкої втрати – смерті батька та свекра.
Педагогічний колектив Вовченського НВК висловлює щире співчуття вчителю Оксані Степанівні Дубіль з приводу тяжкої втрати – смерті
свекрухи.
Інженерно-педагогічний колектив Турківського професійного
ліцею висловлює щире співчуття заступнику директора з НВР Миколі Григоровичу Середичу та юристу Марії Миколаївні Середич з
приводу тяжкої втрати – смерті матері та бабусі.
Колектив дитячого відділення Турківської КЦРЛ висловлює щире
співчуття старшій медичній сестрі Жанні Миколаївні Скорик з приводу тяжкої втрати – смерті батька.
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