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Дружина Надія, син Микола, дочка Оксана, невістка Тетяна,
зять Ігор, онуки – Ілля, Христина, Оленка, В’ячеслав, Ірина,
Микола-Святослав, Вероніка-Любов, зовиця Мирослава з Пу-
стомит, племінники Роман, Микола, Оксана, Олег з сім’ями
від щирого серця і з великою любов’ю вітають із 70-річним
ювілеєм коханого чоловіка, люблячого і турботливого татуся,
чуйного і щирого дідуся Ярослава Миколайовича Гав’яка і ба-
жають дорогому ювіляру міцного здоров’я, безліч світлих і ра-
дісних днів у житті, щастя, родинного тепла, достатку, миру,
Божого благословення на довгі і многії
літа.

Нехай щасливо у світі живеться,
Нехай лиш добро і достаток ве-

деться.
Хай щастя і радість приходять

до хати,
Хай доля дарує ще років багато.
Щоб тільки все гарне в житті

повелося,
Хай збудеться все, що іще не

збулося.
Щоб спокій і мир панували в ро-

дині,
Щоб щастя всміхалось при

кожній годині.
Бажаєм прожити у силі й здо-

ров’ї
Ще многії літа щасливої долі.
Хай Мати Пречиста стоїть на сторожі,
Господь у щоденних ділах допоможе.

Працівники ПрАТ «Агросервіс» щиро вітають з ювілеєм – 60-
річчям від дня народження – Володи-
мира Осиповича Юсиповича  і бажають
шановному ювіляру міцного здоров’я,
родинного тепла, світлої радості у житті,
Божої опіки на щодень та довгий вік.

Всім колективом ми Вас вітаємо,
Довгого віку і щастя бажаємо.
Щоб горе завжди Вас обминало,
А доля лиш радість й добро дару-

вала.
Хай Бог милосердний з високого

неба
Дарує усе, чого лише треба,
А Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує щасливі і довгі літа.

Найкращу у світі донечку і люблячу дружину, прекрасну і тур-
ботливу маму і чуйну сестричку, жительку с. Явора Юлію Івані-
вну Бринь з днем народження сердечно вітають мама, чо-
ловік Іван, донечка Владислава, брати Олег та Назар, брато-
ва Марія, племінник Дениско і бажають
дорогій іменинниці міцного здоров’я,
достатку, радості, удачі, Божої ласки і
опіки на довгій життєвій стежині.

Хай віра, надія, любов із Тобою
Крокують у кожній хвилині життя.
Хай серце від щастя стукоче пісня-

ми,
Хай гарним та світлим буде май-

буття.
 Від лиха та смутку, від горя й три-

воги,
Хай Ангел Тебе захищає крильми.
До успіху й щастя ведуть всі доро-

ги –
Тобі це сьогодні бажаємо ми.

ÂØÀÍÓÂÀËÈ ÁÅÇÑÒÐÀØÍÈÕ
ÑÈÍ²Â ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎÃÎ ÍÀÐÎÄÓ
107 років тому, 25 вересня 1914 року, Українські Січові Стрільці вступили у свій перший бій

в Карпатах. Того дня сотня Осипа Семенюка атакувала російських кіннотників на дорозі
Турка-Сянки. Деякі історики називають цей бій першим збройним зіткненням українського
війська з московськими загарбниками від часів битви під Полтавою у 1709 році.

Як писав Степан Ріпецький: «Вперше від бою під Полтавою пролилась на історичнім побоєвищі
світу  українська кров за Україну. Пролилась кров перших українських вояків новітньої історії України
– не за кого іншого, і не за що інше,
а тільки і єдино за Україну». Ці
перші бої УСС  за оборону кар-
патських переходів розгорнули
вступну сторінку історії визволь-
них змагань українського народу.

У неділю, 26 вересня, на
Ужоцькому перевалі пройшло
свято стрілецької пісні, приуроче-
не 107-й річниці першого бою Ук-
раїнських Січових Стрільців про-
ти російської армії, як приклад
справжньої та гідної боротьби за
українську державність.

Захід розпочався панахидою
за всіма полеглими в цьому бою,
яка проходила на імпровізованій
сцені біля пам’ятного знака Січо-
вим Стрільцям, за участю свя-
щеннослужителів різних кон-
фесій. В урочистій частині перед
присутніми виступили керуючий
справами (секретар виконавчого
комітету) Боринської селищної ради Мар’ян Лабецький та депутат Самбірської районної ради Ми-
рослава Калинич.

Стрілецькими піснями розважали гостей свята учасники художньої самодіяльності народних домів
Боринської громади: смт.Бориня, с.Нижнє Висоцьке, с.Сянки, с.Верхнє та с.Верхній Турів. З великим
задоволенням присутні слухали пісні у виконанні учасника АТО Сергія Каменіва. Окрім цікавої інфор-
мації про події 107-літньої давності та чудових мелодійних патріотичних пісень, учасники фестивалю
також ласували стравами польової кухні.

Костянтин МАЛЕТИЧ.

 БОЙКІВСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
НА СТАРОСАМБІРЩИНІ

Минулої неділі   в с. Мшанець,
що на Старосамбірщині,  на фе-
стиваль «В гості до бойків та
о.Михайла Зубрицького» з’їха-
лися тисячі людей не тільки з
різних куточків України, а й бой-
ки з-за кордону. До речі, о. Ми-
хайло Зубрицький, греко-като-
лицький священник, етнограф,
фольклорист, громадський
діяч народився на Турківщині, в
с. Кіндратів.  Побували на заході
й багато жителів Турківщини,
зокрема   знаний  далеко за ме-
жами краю,  народний фольклор-
ний колектив з Бітлі (на фото).

 Головний натхненник та органі-
затор бойківського свята – отець
Роман Гром,  його помічники – жителі навколишніх сіл. У підготовці  до фестивалю  були  задіяні  всі
– від великого до малого.

Локація, де  проходило   святкове дійство,  – неймовірно гарне місце та краєвиди. Організація –  на
найвищому рівні:  вода, викошені та прибрані гектари поля, освітлення, цікава  культурна програма,
виставки, бойківська кухня, музичні виконавці,  добре працювала  волонтерська служба.

У завершальній промові отець Роман зазначив, що фестиваль «В гості до бойків» стане щорічним
і міжнародним.  Тож тепер бойки мають два великі свята – фестини в Турці і фестиваль у Мшанці.

Наш кор.



 2 стор.                     «ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»          1 æîâòíÿ 2021 ðîêó

Шановні освітяни, ветерани
педагогічної ниви Боринської
громади! Сердечно вітаю  вас з
професійним святом!

Учительське свято приходить
до нас у прекрасну пору року. Це
час, коли шелестить падолистом
осінь і снує в лузі мереживо, не-

мов дарує жар
любові нашим

уч и те л я м .
Ваша про-
фесія – най-
благородні-
ша серед
інших, вона

об’єднує лю-
дей щирих по-

мислів, сердець,
почуттів і навіть самопо-

жертви.  Сумлінно виконуючи
свій професійний обов’язок, ви
вчите нашу юнь пізнавати й опа-
новувати нове і пам’ятати про те,
якого ми роду. Невтомною пра-
цею свого розуму і серця ви ство-
рюєте надійну основу для духов-
ного, соціального та культурно-
го розвитку особистості.

 Бажаю вам, дорогі працівни-
ки освітянської ниви, здоров’я,
відчуття повноти й неповтор-
ності життя, невичерпних твор-
чих сил, натхнення, щастя й
людської шани.

Окремі слова вдячності за са-
мовіддану працю вам, шановні
ветерани! Ваші мудрість та жер-
товність педагога зберегли і при-
множили найкращі традиції га-
лузі, возвеличили значення  вчи-
теля.

Хай слово освітянина буде
завжди святим і чистим на землі,
а засіяна невтомною працею ос-
вітянська нива щедро зарясніє
сходами юних талантів, яскравих
особистостей, які прославлять-
ся визначними перемогами та
збагатять суспільство новими
досягненнями.

 Щиросердно вітаю всіх педа-
гогів Боринської громади  із свя-
том, зичу міцного здоров’я, на-
снаги, добробуту, незгасної іскри
та творчого неспокою. Хай вас і
ваших учнів завжди об’єднує
одна мета – зведення велично-
го храму знань.

З повагою – Михайло Шкітак,
голова Боринської селищної
ради.

Шановні  вчителі, працівники освітніх установ, ветерани- пе-
дагоги Турківської громади! Щиро вітаю вас із Днем вчителя!

Щороку перша неділя жовтня дарує нам це прекрасне свято усіх
освітян. Для кожного з нас життєва дорога розпочинається зі знань,
умінь та навичок, які ми отримуємо в освітніх закладах, де трудять-
ся педагоги. І хоча людина вже народжується осо-
бистістю, всотуючи виховання родини та оточу-
ючих, роль учителя ніколи не перестане бути
важливою, необхідною та в деяких випад-
ках навіть ключовою.

Ми з теплотою і вдячністю згадуємо своїх
вчителів – уважних і доброзичливих, які до-
помагали нам осягати знання і життєву
мудрість, причетних до наших перших пе-
ремог та успіхів. Своєю щоденною працею
ви визначаєте долю багатьох поколінь, даєте можливість вибрати
до душі заняття та проявити свої професійні якості, направляєте
та ведете шляхами хороших досягнень, високих результатів.

Тож нехай ваша нелегка, але така важлива, справа цінується,
шанується і щедро винагороджується, а учительські будні прино-
сять лише радість і будуть плідними.

Щиро вам зичу терпіння, життєвих сил і щоб все те, чим ви діли-
теся з дітьми, поверталося до вас сторицею!

 З повагою – Ярослав Паращич, Турківський міський голова.

 Відділ освіти, культури, туризму, молоді і спорту Боринської
селищної ради сердечно вітає з Днем учителя працівників зак-
ладів  освіти, педагогів-ветеранів!

 Шановні колеги, прийміть найщиріші сердечні вітання з нагоди
вашого професійного свята!

День учителя – чудове осіннє свято. Учитель - це не професія,
вчитель - це ціле життя, і воно віддане школі і уч-
ням.

Бути вчителем, вихователем, наставником –
це справжнє мистецтво, а обрана за покли-
ком серця наполеглива, чесна, натхненна
праця - збагачує світ мудрістю, знаннями, ду-
ховними цінностями.

Низький уклін вам, шановні,  за турботу і лю-
бов до дітей, терпіння і мудрість, жертовне служ-
іння улюбленій справі. Щиро вдячні вам, дорогі вчи-
телі, викладачі, вихователі за самовіддану працю,  особливо сьо-
годні, у такий нелегкий для всіх нас час, безмежну любов до про-
фесії та віру в завтрашній день нашої молодої держави.

Міцного здоров’я вам, життєвого оптимізму, невичерпних  твор-
чих сил, перемог на освітянській ниві, натхнення і довгої людської
пам’яті!

Начальник відділу освіти, культури, туризму, молоді і спорту
Боринської селищної ради Оксана Манюх.

Голова об’єднаної територіальної організації профспілки пра-
цівників освіти і науки Турківської міської, Боринської селищної
територіальних громад  Михайло Юсипович.

Шановні працівники та вете-
рани освітянської ниви Турків-
щини!

Щиро і сердечно вітаю вас із
професійним святом –  Днем
працівників освіти, яке об’єднує
всіх тих, хто відкриває нам двері
у квітучий сад знань, науки, муд-
рості.

Діти - майбутнє держави. І саме
ви невтомно і напо-
легливо плекаєте
це майбутнє - мо-
лоде покоління
свідомих, тала-
новитих грома-
дян нашої
країни. Ви
несете лю-
дям добро,
вам вірять, до
вашої думки
прислухаються, у
вас вчаться. Завдяки вашій по-
всякденній праці діти долуча-
ються до тих невичерпних скар-
бниць знань, які допомагають їм
обрати життєвий шлях, стати
справжніми фахівцями своєї
справи.

У день свята щиро дякую вам
за добросовісне служіння об-
раній справі, невтомний творчий
пошук, самовідданість, високий
професіоналізм та життєву
мудрість. Бажаю вам, дорогі ос-
вітяни, успіхів у вашій благо-
родній педагогічній діяльності,
нових творчих знахідок, міцного
здоров’я, творчої енергії та
людської поваги.

Нехай ніколи не згасає світло
вашої душі, тепло вашого серця
до улюбленої професії. Хай ко-
жен ваш день повниться новою
радістю та перемогою, хай
здійснюються ваші плани в ім’я
щасливого майбутнього України
і нашого району.

 З повагою,  Юрій Доскіч, де-
путат Львівської обласної ради.

Шановні вчителі, ветерани
педагогічної ниви Турківщини!

Щиросердечно вітаю вас з
професійним святом – Днем
вчителя!

Професія вчителя поєднує в
собі мудрість і молодість душі,
креативність і величезну енер-
гію, доброту і суворість! Вашу
працю неймовірно складно оц-
інити, їй просто немає ціни! Ви
стільки сил вкладаєте в свою
справу, що часом забираєте
свою цінну увагу у близьких.

У цей святковий день
прийміть щиру вдячність за
вашу невтомну працю, за висо-
ке служіння обраній справі,
творчий пошук, самовідданість,
добро і щедрість душі, за вели-
кий талант і покликання сіяти
мудрість і знання.

Високо ціную
щедрість ва-
ших любля-
чих сер-
д е ц ь ,
ваше терп-
іння і розу-
м і н н я ,
в ід даність
справі і лю-
бов до своїх
учнів!  Бажаю
вам  міцного здо-
ров’я, бадьорості тіла і духу, ра-
дості від вашої нелегкої праці та
усіляких успіхів в особистому
житті! Нехай вас оточують пова-
га і любов, доброзичливість і
милосердя, життєрадісність і
людська подяка.

Зі святом, шановні освітяни!
З повагою, Андрій Лопу-

шанський, депутат Верховної
Ради України.Відділ освіти, культури і туризму Турківської міської ради сер-

дечно вітає з Днем учителя всіх освітян та ветеранів педагогіч-
ної ниви!

Педагог, учитель, вихователь – довірена особа суспільства, якій
воно довіряє найдорожче і найцінніше – дітей, свою надію, своє
майбутнє.  Ви прищеплюєте своїм вихованцям любов до знань,
сієте в їх серцях зерна прекрасного, світлого, вічного, відкриваєте
складний духовний світ буття, даєте мудрі пора-
ди. Кожен, хто обирає педагогічний фах, бере
на себе відповідальність за тих, кого вчить і
виховує, разом з тим відповідає за самого себе,
свою професійну підготовку, своє право носити
таке високе й почесне звання.

В умовах суперечливого сьогодення все це
вдається непросто. Але, незважаючи ні на що, свій
обов’язок ви виконуєте гідно, завжди були і залишає-
тесь головним світочем у всебічному житті дитини, да-
руючи їй тепло свого серця, скарби своїх знань. Низь-
кий уклін вам, дорогі педагоги, за професіоналізм, витримку, терп-
іння, за любов до обраної справи, самовідданість і багатство душі.

Бажаємо Вам міцного здоров’я, щирої радості, безхмарних бла-
гословенних днів, творчої наснаги.

Т.в.о. начальника відділу освіти, культури і туризму Турківсь-
кої міської ради Михайло Блажівський.

Голова об’єднаної територіальної організації профспілки пра-
цівників освіти і науки Турківської міської, Боринської селищної
територіальних громад  Михайло Юсипович.

30 ÂÅÐÅÑÍß – ÄÅÍÜ ÓÑÈÍÎÂËÅÍÍß
В останній день вересня в Україні відзначають

День усиновлення. Це свято людяності, милосер-
дя, великодушності, яке невипадково збігається з
днем християнських святих Віри, Надії, Любові та
матері їх Софії. Це надзвичайне свято для батьків
і дітей, які волею долі стали однією родиною.

Зберігаючи таємницю усиновлення,  ми не можемо
назвати прізвища цих людей, але з впевненістю може-
мо сказати, що, завдяки їх любові, гуманності і мило-
сердю, діти знайшли матір та батька, щасливу родину,
сімейний затишок. Усиновлення – це дуже відповідаль-
ний крок щодо прийняття в сім’ю дитини на правах на-
родженої, з усіма правами та обов’язками як з боку
дорослих, так і з боку дитини. Батьки, які виховують цих
дітей, дарують їм свою любов та турботу.Усиновлювачі
заслуговують на велику повагу та пошану оточуючих.

 Вітаємо їх зі святом. Зичимо здоров’я, благополуччя, розуміння та взаємоповаги.
Надія СЛИВАР,

начальник служби у справах дітей Боринської селищної ради.

Дорогу, чуйну, турботливу жительку с. Радич  Юганю Ми-
хайлівну Радецьку з нагоди 80-річного ювілею, який
відзначає 1 жовтня, щиро вітають сестри Галина та Стефа

зі своїми сім’ями і бажають доброго здо-
ров’я, родинного тепла, любові від
рідних та ще довгих років життя під
Господнім благословенням.

Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе поміж

людей,
Найкращі всі, що до вподоби,

квіти,
Даруємо у цей святковий день.

Із ювілеєм щиро ми вітаємо,
Бажаєм  миру, радості й добра
І щиро Богородицю благаємо,
Щоби своїм покровом обняла.
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«Багато чим займалася в
житті, але зараз уже дорослі
діти, і я зрозуміла, що треба
займатися тим, що любиш, що
дарує натхнення, — говорить
вона. — Вишивка — це і мій за-
робіток, і моє життя, і моє натх-
нення, і дуже цікаві зустрічі. Ви-
шивкою живу. Як каже син:
«Мамо, ти коли говориш про
неї, то відразу молодієш років
на 10. То говори про вишивку».

Жінка живе неподалік Сока-
ля на Львівщині. Пригадує, як
уперше побачила старовинну
сокальську вишиванку, зробле-
ну дрібним хрестиком.

«Можливо, хтось і критикува-
тиме, що це брокарство. Але у
візерунках переплелася куль-
тура дуже багатьох народів. Ця
місцевість була під владою і
Польщі, й Австро-Угорщини. А
історія сокальської вишивки,
кажуть, починається ще з ХІІ
століття. Легенди говорять, що
перша сокальська сорочка
була чорна, бо монголо-тата-
ри спалили край, і через Со-
каль проходив чорний шлях,
яким вивозили дівчат із Украї-
ни в рабство», — розповідає
майстриня.

Чорний колір у цій місце-
вості трактують не тільки як
той, що означає тугу, а й що
символізує родючий чорно-
зем, мудрість, елегантність,
вишуканість.

КОМІР — ЯК
ПАСПОРТ РОДУ
Ще одна особливість со-

кальських сорочок — комір.
Чим він був більшим, тим за-
можніша родина.

«Його ще називають «бого-
родичним», — розповідає май-
стриня. — Адже образ Богоро-
диці завжди вішали в найк-
ращій кімнаті, прикрашали
найгарнішими рушниками, укв-
ітчували барвінком. Комір со-
кальської сорочки вишивали
якнайкраще. Подеколи був на-
стільки довгим, що сягав сере-
дини лопаток. Часто сорочку
вишивали чорним, а комір ли-
шали білим — то була святко-
ва, весільна. Або на комірі було
біле з зеленим барвінком. За
коміром визначали статус і рід
дівчини. Кожна намагалась ви-
шити таку квітку, якої не буде ні
в кого. І так стало, що цей еле-
мент почав передаватися з по-
коління в покоління, й ніхто
більше не мав права його ви-
шивати, тільки жінки того роду.
Коли молоді одружувалися,
родичі досліджували кольори
комірів майбутнього подруж-
жя: чи немає родинних зв’язків,
щоб діти народжувалися здо-
ровими. Комір був паспортом
роду».

Однак кольорові нитки, як і
рослинні мотиви, почали з’яв-
лятися в сокальських сорочках
дуже обережно та поступово.
Замість геометрії, у розетку чи
ромб «вписували» квіти або ви-
шивали віночок навколо гео-
метричного узору.

«Є на Сокальщині виноград,
є рожі, такі ж, як і на Київщині.
Але характерна відмінність
рослинного орнаменту — в ди-
наміці, закручені, складні і
дуже ніжні мотиви», — пояснює
пані Оксана.

«ЗНИКЛИЙ» ГЕРБ
Вона відтворює давні узори,

якщо ті дійшли в бездоганному
стані, або «додумує» орнамент,
коли чогось бракує. Якось їй

показали фото старовинної ви-
шивки, і всередині ромба ніби
була випорота серединка.
Жінка домалювала туди три-
зуб. Герб України цілком міг там
бути, бо зустрічається на со-
кальських сорочках, а «зникну-
ти» міг, щоб власників не реп-
ресувала радянська влада.

Вишиває і вручну, і на ма-
шинці. Віддає перевагу ручній
роботі. Однак на створення со-
рочки йде близько трьох
місяців, якщо працювати ціли-
ми днями. Має помічниць.
Вона займається створенням
візерунку, вишивальниці втілю-
ють його на тканині. Машинкою
вишити сорочку можна за два-
три дні. Крім того, це в рази зде-
шевлює вартість. Однак для по-
шиття і ручних, і машинних ви-
користовує дорогі німецькі та
італ ійські тканини, а також
якісні нитки. Машинна виши-
ванка коштуватиме від 4 тис.
грн, ручна — від 8.

«Але машинка не зробить та-
кий дрібний хрестик, як вруч-
ну», — говорить майстриня.

Й закликає не економити на
тканині, адже дешева може
скочуватися. Сорочки радить
прати вручну. У теплу воду
додає засіб для кольорової
білизни, трохи солі, яка заби-

рає жовтизну, і замочує виши-
ванку на кілька годин.

Свій перший «Виноград»
(кожна модель сорочки має
окрему назву) Рушінець виши-
вала з бабусиної. «Поклала її,
не знаю, за що взятися, руки
трясуться. Тут приходить донь-
ка зі школи, подивилась на цю
сорочку, а вона, звісно, сіра, бо
стара, і питає: «Мамо, ти що, в
цій бабській сорочці ходити-
меш?» Я зрозуміла, що треба
багато працювати над вихован-
ням дитини. Вишила сорочку.
Донька закінчила школу. І я по-
дарувала їй той «Виноград». Ви
би знали, з якою пошаною вона
ходить на День вишиванки у тій
сорочці», — з усмішкою розпо-
відає майстриня.

У її гардеробі — сім сорочок.
Жартує: навіть у куми більше її
вишиванок, яка замовляє чи не
всі новинки. Невдовзі вийде со-
рочка з дуже давнім орнамен-
том — «Чорна мальва».

Жінка не надто забобонна.
Але вишиває тільки тоді, коли
все вдома зроблено: прибра-
но, посуд вимито. Намагається
закінчувати роботу в понеділок.
А починати — у чоловічий день:
вівторок або четвер. І поки не
закінчить, нікому не хвалиться.

Вона вважає сорочки скар-
бом, який ми отримали від пра-
щурів.

«Пор івнюю це з мовою,
піснею. Якщо ми їх не збере-
жемо, втратимо себе як націю.
Мені було дуже приємно, коли
з дітьми поїхали в Париж і вдяг-
ли вишиванки, йшли вулицями,
й українці нас упізнали. Те саме
було в Барселоні. Важливо
відтворювати давні орнаменти,
— переконана пані Оксана. —
Взагалі не уявляю, як можна
було намалювати ту квітку, не
маючи ані планшету, ані навіть
олівця, одразу голкою на тка-
нині. У кожному малюнку —
якась інформація. Цікаво, коли
було створено сорочку: у мо-
менти радості чи смутку. І я хочу
закликати створювати гра-
мотні вишиванки. Щоб узори
несли сенс, а не були просто
якимсь випадковим малюн-
ком».

Анастасія ФЕДЧЕНКО.

ÂÈØÈÂÀÍÀ ÊÐÀÑÀ
ÎÊÑÀÍÈ ÐÓØ²ÍÅÖÜ

Оксана Рушінець – уродженка села Хащів – каже, навчилася
вишивати швидше, ніж писати – ще до того, як пішла в шко-
лу. Науку перейняла від мами. Першу сорочку вишила ще в 8
класі. Навіть диплом захистила на тему вишивки. Виклада-
ла художню вишивку в школі за авторською програмою.

РОЗПОЧАТО ПІДГОТОВКУ
ДО КОНГРЕСУ БОЙКІВ

ТА ФЕСТИН
Правлінням Міжнародної громадської організації «Світовий

Конгрес Бойків» уже розпочато активну підготовку до про-
ведення Сьомих Всесвітніх бойківських фестин спільно зі
Світовим Конгресом Бойків, що мають пройти 3-7 серпня 2022
року. Шості Всесвітні бойківські фестини успішно пройшли
у нашому краї в 2017 р. Настав час готуватись до 2022 року.
Так, 14 липня, на засіданні правління  затвердили Програму
та Положення, а також дату проведення фестин. Щоб не га-
яти часу, уже 27 липня написали та розіслали листи  з Про-
грамою керівникам держави, зокрема голові Верховної Ради
України Дмитру Разумкову, Президенту України Володимиру
Зеленському, Прем’єр-міністру України Денису Шмигалю,
Міністру культури та інформаційної політики України Олек-
сандру Ткаченку, а також народному депутату України Анд-
рію Лопушанському.

Аналогічні листи ми надіслали голові Львівської обласної ради
Ірині Гримак, голові Львівської обласної державної адміністрації
Максиму Козицькому та депутату Львівської обласної ради Михай-
лу Дзюдзю, голові Самбірської районної ради Віталію Кімаку та
голові Самбірської районної державної адміністрації Івану Ільчи-
шину, голові Турківської міської ради Ярославу Паращичу та голові
Боринської селищної ради Михайлу Шкітаку.

Днями ми отримали  відповідь з Верховної Ради України за підпи-
сом голови комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної
та інформаційної політики, народного депутата України Микити
Потураєва про те, що депутати звернулися до Кабінету Міністрів
України від Верховної Ради України з проханням підтримати ініціа-
тиву проведення та фінансування цього міжнародного заходу.
Міністерство культури та інформаційної політики України вислов-
лює підтримку та сприяння у вирішенні питань з підготовки та про-
ведення Сьомих Всесвітніх бойківських фестин спільно з Світо-
вим Конгресом Бойків.

Петро КОСАЧЕВИЧ,
голова МГО «Світовий Конгрес Бойків» і Координаційного
центру Фестин та Конгресу, нагороджений Почесною
грамотою Верховної Ради України, кавалер ордена «За
заслуги» ІІІ ступеня, заслужений працівник культури України,
директор Турківського міського Народного дому.

Найкращу і  найдорожчу бабусю та ма-
тусю  Ольгу Василівну Хомик  вітає з юві-
леєм  вся велика  сім'я .

Рідна матусю, рідненька Ви ненько,
Вас з ювілеєм вітаєм, серденько,
Хай у цей день, веселий і багатий,
Щастя й добро завітають до хати!
Щоб у достатку, здоров'ї довіку
Многії літа прожити без ліку.
І у вінок привітань, як зерно до зер-

нини,
Низький Вам уклін від всієї родини!

Любляча донька Галина з сім’єю щиро вітає батька – Зіно-
вія Григоровича Плесканко – з 70-річним ювілеєм.

Тату рідний, любий наш дідусю,
Ви в нас є – і милий нам цей світ.

Хай Вам смуток не спаде на думку,
Ви живіть на радість нам сто літ.
Хай ніколи не болять Вас руки,
Старість хай обходить повсякчас,
Тільки радість хай приносять вну-

ки,
І всі люди поважають Вас!
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затверджено технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель с.Розлуч 
(вводиться в дію з 01.01.2022 року). 

Визначення зонального коефіцієнта Км2 та грошова оцінка м2 

землі в межах економіко-планувальних зон (с.Розлуч) 
Економіко 

планувальні зони 
Землеоціночні 

райони Іі Км2 Грошова оцінка 
1м2 земель (грн.) 

1 7 1,29 1,29 148,17 
1 1,11 
2 1,13 
3 1,08 
4 1,11 

2 

5 1,13 

1,12 128,64 

3 9 1,12 1,12 128,64 
10 0,91 
11 0,92 
12 0,94 4 

13 0,89 

0,93 106,82 

5 6 0,77 0,77 88,44 
6 8 0,78 0,78 89,59 
Середня (базова) вартість 1м2 земель села Розлуч складає – 114,86грн/м2 
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– матеріали рекламного характеру.

Усі публікації захищені Законом України “Про авторське право і суміжні права”.
Передрук чи розповсюдження публікацій  – тільки з письмової згоди автора.

Продається земельна ділян-
ка, площею 0,2445 га, для буді-
вництва та обслуговування жит-
лового будинку, за адресою – с.
Завадівка, вул. Військове
Містечко (у районі лікарні).

Ціна – договірна.
Тел. : 0955945724. Віктор

В м. Турка відкрито новий сто-
матологічний кабінет за адре-
сою: вул. Січових Стрільців, 136
(біля каплички).

Тел.: 0660898355 – Микола
Йосипович,   0995295744 – Ма-
р’ян Богданович.

Втрачене свідоцтво про право власності на квартиру (будинок) –
реєстраційний номер 1417-5, видане 10.02. 1997 р. на ім’я Жанни
Василівни Хамандяк, вважати недійсним.

Перед початком матчу, усі
присутні вшанували хвили-
ною мовчання  колишніх
шахістів, учасників попе-
редніх матчів – Михайла Крав-
ця та Ігоря Комарницького,
які минулого року відійшли у
вічність.

Матч проводили з двох партій.
У перших партіях самбірчани,
які грали білими фігурами, здо-
були перемогу з рахунком
7,5:2,5.

Помінявшись кольорами
фігур, перемогу здобули турків-
чани – 5,5:4,5. Однак, за підсум-
ками двох партій, перемогли
шахісти з Самбора, з рахунком
12:8, і одержали в нагороду ку-
бок Турківської міської ради.

Учасники шахового матчу
вдячні за організацію змагань
директору ДЮСШ “Юність” Ва-
силю Ціку та його заступнику
Олегу Мельнику.

Спортсмени домовились, що
наступного разу в Самборі відбу-
деться матч з турківчанами, на
10 дошках, з шашок.

Наш кор.
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ЗАВЕРШИЛАСЯ ВСЕУКРАЇНСЬКА
СПАРТАКІАДА ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ

Впродовж минулого
тижня, з 19 по 26 верес-
ня, у місті Чорно-
морськ, що на Одещині,
проходила Всеукраїнсь-
ка спартакіада серед
держслужбовців та по-
садових осіб органів
місцевого самовряду-
вання.  Представники
17 областей змагалися
у п’яти видах спорту:
волейбол, футзал, на-
стільний теніс, шахи
та шашки.

Надзвичайно приємно,
що до 23-х кращих спорт-
сменів-держслужбовців
нашої області уже не впер-
ше потрапив і турківчанин
– головний спеціаліст Тур-
ківського відділу з питань
призначення та виплати
державних соціальних допомог, соціальної підтримки пільгових категорій громадян та осіб з інвалідн-
істю управління соціального захисту населення Самбірської районної державної адміністрації – Олег
Рогач. Волейбольна команда Львівщини, за яку виступав наш земляк, вийшла у півфінал змагань,
здобувши у підсумку 4 місце.

Загалом львівська команда на спартакіаді здобула третє загальнокомандне місце, показавши
такі результати: шахи – 7 місце (чол.), та 15 місце (жін.), шашки – 1 місце (чол.) та 3 місце (жін.), футзал
– 5 місце, настільний теніс– 7 місце (жін.), та 17 місце (чол.).

Костянтин МАЛЕТИЧ.

ЗАГИНУВ 61-РІЧНИЙ ТРАКТОРИСТ
Дорожньо-транспортна пригода трапилася ввечері 25 вересня на території Сянківського

лісництва, поблизу с. Яворів.
Місцевий мешканець, 1960 року народження, рухаючись трактором “ZOOMLION” вниз по  ґрунтовій

лісовій дорозі, не справився із керуванням, внаслідок чого трактор виїхав на схил, де двічі перекинув-
ся. Водій трактора від отриманих травм помер на місці події.

Обставини події встановлюють правоохоронці.
Наш кор.
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 Кишкові інфекції – це велика група патологій, причиною
розвитку яких є  проникнення  в шлунково-кишковий тракт
патогенних бактерій або вірусів.   До  кишкових  захворювань
відноситься холера, черевний тиф, дизентерія, вірусний ге-
патит А, сальмонельоз, лептоспіроз та інші. Отруєння ста-
філококовим токсином, ботулізм не відносяться до кишко-
вих інфекцій, займаючи нішу під назвою харчові токсикоін-
фекції. Усі кишкові інфекції, якою б  з них не заразилася люди-
на, є дуже небезпечні для її здоров’я і навіть життя.  Але най-
небезпечніша з них –холера, яка є карантинною інфекцією.

 Більш детально розповість  як вберегти себе від  зара-
ження кишковими інфекціями   Марія Надич,  фельдшер сані-
тарного відділу  державного нагляду за дотриманням сані-
тарного законодавства  Турківського управління Держпрод-
споживслужби.

 –  Великі шанси  заразитися кишковою  інфекцією є у  таких
категорій  населення  як літні люди, недоношені діти, діти, які пе-
ребувають на штучному вигодовуванні, люди з імунодефіцитом,
діти, народжені з патологіями нервової системи,  та ослаблені
люди, – розпочала розмову  Марія Федорівна. – Шляхи передачі
кишкових інфекцій –  різні: через воду, продукти харчування, особ-
ливо молочні вироби, м’ясні та рибні фарші; через немиті, брудні
руки. Тобто  зараження найчастіше відбувається через порушення
правил особистої гігієни, а також при  недостатньо ретельній об-
робці продуктів харчування.

– Які симптоми захворювання кишковою інфекцією у дорос-
лих?

– Інкубаційний період триває   від 6 до 48 годин. Чим раніше
з’явилися якісь симптоми з моменту вживання інфікованої їжі, тим
важче буде протікати кишкова інфекція. Потім розвиваються такі
симптоми як інтоксикація організму, підвищення температури тіла
до високих цифр, гастротичний,  ентерітний, коліцистичний синд-
роми. Інколи кілька із вище зазначених  синдромів можуть об-
’єднатися в одну комбінацію. Діагностика кишкових захворювань
зводиться до лабораторних  досліджень  посівів випорожнень,
блювотних мас хворого. А взагалі при перших ознаках кишкового
захворювання необхідно відразу ж звернутись до лікаря та отри-
мати кваліфіковану медичну допомогу.

–  Маріє Федорівно, нагадайте  нашим читачам, що необхід-
но знати, аби вберегти себе від  кишкових інфекційних захво-
рювань.

– Найперше, потрібно  пам’ятати, що зберегти здоров’я допо-
можуть прості правила особистої гігієни. Також для пиття вживати
тільки кип’ячену (не менше 15 хв.) або фасовану (бутильовану)
воду. Перед приготуванням та вживанням їжі, після відвідування
вбиральні, руки обов’язково мити з милом; під час приготування
їжі застосовувати термічну обробку: варіння, запікання, смажен-
ня. Свіжі овочі, фрукти та ягоди ретельно промивати водою. Сирі
продукти, такі як м’ясо, риба, потрібно зберігати окремо від гото-
вих страв. Під час повені не користуватися водою із забруднених
криниць, суворо  дотримуватись  правил особистої гігієни та не
займатись  самолікуванням. А в разі виникнення   ознак інфекцій-
них захворювань, таких як підвищення температури тіла, лихоман-
ка, запаморочення, головний біль, болі в животі, нудота, блюван-
ня, пронос, нежить, кашель, пожовтіння шкіри або склер очей,
висипки на тілі, поява  гнійників та ін., терміново звернутися  за
медичною допомогою в найближчу лікувальну установу. Ще раз
нагадаю, не можна ні в якому разі займатися самолікуванням,
тому що  перебіг багатьох інфекційних хвороб змінився.  Непра-
вильне  і неякісне  лікування може призвести до бактеріоносій-
ства деяких інфекцій (хворий про це може  не знати) і постійно
виділяти інфекцію у зовнішнє середовище. Особливо це небезпеч-
но  для людей, які пов’язані з виробництвом харчових продуктів та
їх приготуванням.


