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ÑÅÐÃ²É ÊÎÊÎÖÜ –
Ë²Ñ²ÂÍÈ×ÈÉ ÃÅÍÅÐÀË
Наш земляк, уродженець с. Явора, 51-річний Сергій Кокоць
обійняв відповідальну й важливу посаду в лісовій галузі ІваноФранківщини. Він став начальником обласного управління
лісового та мисливського господарства.
Свою трудову діяльність Сергій Юрійович розпочав на Турківщині й пройшов всі щаблі лісової господарки. Був звичайним робітником, майстром лісу, помічником лісничого, бухгалтером-ревізором у Турківському держлісгоспі, згодом – лісничим та головним
інженером у Боринському держлісгоспі. З 2013 року й до призначення на посаду начальника управління очолював ДП «Славське
лісове господарство». До початку трудової діяльності він закінчив
Березнівський лісовий технікум, а вищу освіту здобув у Санкт-Петербурзькій лісотехнічній академії.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ВУЛИЦЯ СIЧОВИХ
СТРIЛЬЦIВ – ДОЧЕКАЛАСЯ
Як повідомив Турківський міський голова Ярослав Паращич,
уже з наступного тижня розпочнуть ремонтні роботи на вул.
Січових Стрільців. Тут планують освоїти 3 млн. 790 тис. грн.
місцевого бюджету. Щоправда, протяжність ділянки вулиці,
яку відремонтують, скоротилася. До початку війни планували відремонтувати від військкомату й до моста, що на
початку вул. Середня. Але, у зв’язку з різким подорожчанням
пального, а відтак й матеріалів, ремонт розпочнеться від
поліклінічного відділення КНП «Турківська ЦМЛ». Роботи виконуватиме фірма «Авіаком».
До того ж, Ярослав Ярославович поінформував, що вже розпочато ремонт тротуарів у центрі міста. Бруківку закуплено ще в минулому році, а роботи, які також фінансуватиме місцевий бюджет,
виконають протягом червня-липня. Найближчим часом продовжать ремонт асфальтного покриття по вулицях Міцкевича, Шептицького та Стуса ін’єкційно-струменевим методом. Міська рада
закупила для цього три машини
спеціальної суміші.
Розпочато завіз гравію. На Турківщину вже доставлено 11 фур,
очікують ще 35. Їх розподіл по населених пунктах проводять згідно
заявок старост. Вартість закупленого гравію – 700 тисяч гривень.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÂØÀÍÓÞÒÜ ²
ÒÈÕ, ÕÒÎ Ó
Â²ÉÑÜÊÓ

Після багатьох акцій протесту, які проводили жителі с.
Верхня Яблунька , виїзду в село керівників Боринської селищної ради, директора департаменту освіти і науки Львівської
ОВЦА Олега Паски, з тим, щоб вивчити конфліктну ситуацію, нарешті начальниця відділу освіти, культури, молоді
та спорту селищної ради Оксана Манюх видала наказ, яким
звільнила директора Верхньояблунського ЗЗСО Івана Січака.
Але схоже, що конфлікт цим не закінчиться. Зараз Іван Миколайович перебуває на лікуванні й каже, що його звільнення з посади є незаконним і він обов’язково позиватиметься до суду.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

У неділю медики святкуватимуть своє професійне
свято. Попри те, що в Україні
війна, вони прийматимуть
вітання від влади, вдячних
пацієнтів, друзів. Звичайно,
згадають тих працівників медичної галузі Турківської
міської ради, хто сьогодні на
фронті або в тилових
військових підрозділах. З КНП
«Турківський центр ПМСД»
до Збройних Сил України мобілізовано 4 особи – Віктор Височанський, медбрат загальної практики сімейної медицини
Верхньовисоцької
лікарської амбулаторії; Валерій Юричко, водій Турківської амбулаторії; Тарас Чуплак, сторож Лімнянської
лікарської
амбулаторії;
Вікторія Ямборко, лікар-педіатр Турківської амбулаторії
сімейної медицини.
З КНП «Турківська ЦМЛ» –
Роман Пазюк, лікар-травматолог; Богдан Гав’як, медбрат;
Микола Руденко, провідний
фахівець з охорони праці та техніки безпеки; Віталій Цекот,
лікар-стоматолог; Микола Фазан, водій санітарної машини.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Коханого чоловіка, дорогого, люблячого батька, доброго зятя,
брата, швагра, вуйка Михайла Яковича Блажівського, жителя
с.Ільник, щиросердечно вітають з 55-річчям від дня народження дружина Марія, сини Дмитро і Степан, теща Ольга, тесть
Михайло, сестра Галина з сім’єю, сестра Юганя з сім’єю, зовиця Оля з сім’єю, швагри Михайло і Микола з сім’ями.
В честь ювілейного Твого дня
Для Тебе – щонайкращі наші слова.
Бажаємо здоров’я, многая літ.
Хай довгим і радісним буде Твій вік.
Хай добром Господь благословляє.
Хай Мати Пречиста оберігає.
Ангел Господній на крилах тримає.
А Бог хай дарує надію й тепло –
На многії літа, на щастя, на добро!

Â²ÄÊÐÈÒÒß Ó Ì.ÒÓÐÊÀ
ÞÂÅË²ÐÍÎÃÎ ÌÀÃÀÇÈÍÓ
"ÇÎËÎÒÎ ÓÊÐÀ¯ÍÈ"
Різномаїніття українських виробників - найкращих творців
ювелірного мистецтва. Наш магазин - це ваша впевненість у
якості товару та гарантовані чудові емоції, це сучасні і модні
прикраси, це підтримка українського виробника, а з нашого
боку за вашої допомоги - підтримка наших героїчних ЗСУ .
Ми відкрились 9 червня за
адресою: м.ТУРКА, ПЛОЩА РИНОК, 19/1

²ÂÀÍÀ Ñ²×ÀÊÀ ÇÂ²ËÜÍÈËÈ Ç ÏÎÑÀÄÈ

Освітяни Турківщини та об’єднана профспілка працівників
освіти Турківщини шлють найщиріші вітання з нагоди поважного ювілею, який відзначатиме 20 червня, багаторічному
завідувачу відділу освіти Турківської РДА, колишньому голові
освітянської профспілки, інтелігентній, щирій, добропорядній
людині, досвідченому педагогу, чудовому співрозмовнику, пораднику, патріоту рідної карпатської землі Михайлу Миколайовичу Кропивницькому.
Шановний ювіляре, бажаємо, щоб Ваш багатий життєвий
досвід, енергія і наснага були гарантами нових життєвих здобутків. Хай повсякчас таланить на однодумців, хороших людей, вірних, щирих, надійних друзів. Зичимо Вам міцного здоров’я, миру, невичерпної енергії, окриленого настрою, довголіття. Божої ласки і благословення – на
многії і благії літа!
Нехай Вам завжди усміхається
доля,
Несуть тільки радість з собою
роки.
Хай щастя й здоров’я не зрадять
ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання, думки.
Хай Матінка Божа Вас охороняє,
А Господь щастя і мир посилає.
Хай завжди ведеться з легкої
руки –
На добро і на довгі безхмарні роки.

Колектив НПП «Бойківщина» щиросердечно вітає із ювілеєм
бухгалтера Яблунського лісництва, добру, щиру колегу по роботі Олену Богданівну Кузьмин і дарує шановній ювілярці віночок побажань, уквітчаних сонячним промінням, струменями
тепла і поваги рідних та близьких.
Нехай життєва стежина буде устелена добром і миром, Господньою
ласкою і благословенням. Пригорщі
посмішок, а найголовніше – міцного-міцного здоров’я.
Хай доля дарує довгого віку,
Здоров’я, радості мати без ліку!
Сонечка теплого, друзів у хату,
А смутку і горя ніколи не знати!
Зичимо здоров’я міцного щодня,
Щастя земного, людського тепла,
Хай Бог милосердний благословляє,
А янгол в житті оберігає!

Церковний комітет, хор та парафіяни церкви Преображення Господнього с. Нижня Яблунька щиросердечно вітають з
днем народження настоятеля храму, о. Богдана Малого і бажають шановному імениннику міцного здоров’я, успіхів на ниві
служіння Господу і людям, мирного неба над головою, родинного благополуччя, довгих та щасливих
років життя – під Господньою опікою.
Ми не можемо віддячити словами
За Ваш безцінний благодатний
труд.
Хай вдячність нашу святі з ангелами
Перед Престолом Божим покладуть.
Нехай спливає благодать небесна
На Вас завжди, усюди, повсякчас.
Хай ангелів заступництво небесне
На всіх шляхах оберігає Вас.

2 стор.
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допоможімо одужати Герою Степану Журавчику
Кажуть, що справжній характер людини проявляється в
екстремальних ситуаціях, коли постає вибір: або ти – щирий і відданий, або ж із лукавинкою хитрий. Як колись сказав
видатний німецький письменник ХХ століття Еріх Марія Ремарк: “В темні часи добре видно світлих людей”. Багато жителів м. Турка та й Турківщини взагалі знають Степана Журавчика як великого патріота, людину щиру і віддану. Він завжди готовий прийти на допомогу не лише близьким й друзям,
а й тим, хто насправді її потребує.
Допоки не почалася повномасштабна російська агресія в
Україні, він жив звичним мирним життям, складав плани,
мріяв про майбутнє. А лишень
ворог ступив на нашу
землю, Степан зголосився добровольцем
йти на війну як
справжній патріот. Для
нього не прийнятно обговорювати військову
тематику чи дії командування Збройних Сил
України за чашечкою
кави, склянкою горілки
чи бокалом пива, проявляючи всезнайство.
Він бачив себе там, де
потрібно захищати Україну. «То хто ж, як не
я? – промайнуло в його
свідомості. – Якщо не
захищатиму свою рідну
землю, сім’ю, батьків,
то дуже швидко ворог
поневолить оспівану в
піснях нашу чарівну
батьківщину».
А
військового досвіду
йому не позичати. У
свій час проходив строкову службу в спецпідрозділі, де на практиці зустрічався з найрізноман-

ітнішими критичними ситуаціями і треба було швидко орієнтуватися, приймати правильне
рішення.

Так з перших днів війни 37річний Степан, двометрового
зросту, добре фізично розвину-

Шановні медики, дорогі ветерани медичної галузі
Турківської міської ради!
Щиро вітаю вас із професійним святом – Днем медичного працівника! Професія лікаря – це, певно, набагато більше, ніж просто професія. Це дійсно покликання, дар Божий, без якого неможливо рятувати
життя. Отже, і свято це стосується не лише медичних
працівників, але й кожної людини, оскільки здоров’я
й життя – нерозривні. Особливо тепер, у нелегкі, іноді
надважкі хвилини боротьби нашого народу за свою
незалежність, люди в білих халатах стоять на сторожі здоров’я наших відважних захисників, переселенців, їхніх сімей.
Від усієї душі зичу міцного здоров’я вам, вашим
рідним та близьким, вашим пацієнтам; успіхів у праці,
сімейних гараздів, щастя, миру і благополуччя. Нехай
ваша нелегка праця, яка повертає людям здоров’я,
приносить радість та людське щастя. Нехай береже
вас Бог!
З повагою – голова Турківської міської ради Ярослав Паращич.

тий, опинився на фронті, став
бійцем 81-ої бригади. У Турці
залишилася дружина, двоє дітей
– дочка та син, батьки, які мешкають у с. Верхнє, сестри та брати. А ще незавершений будинок.
Сусіди кажуть, що він спорудив
його практично самостійно. У
довоєнні роки освоїв багато будівельних професій, працюючи
в ще не окупованому Криму, згодом – Чехії та й в Україні. Друзі
кажуть: коли працював на будові, йому не треба було підсобників. Штукатурив не
кельнею чи ковшом, а
закидав лопатою. Не
одному він допоміг у будівельній справі.
Незадовго до дня народження (народився
17 травня), воюючи на
Донеччині, біля м. Олександрівка,
його
підрозділ потрапив під
шквальний мінометний
обстріл. Тоді було багато 200-х та 300-х. Бойові
побратими, хто залишився живим, вивозили поранених. Підійшовши до
Степана і побачивши
пошматоване тіло, вирішили його не забирати.
Але він попросив їх вивезти і його. БТР уже був
завантажений пораненими і Степана на автоматах занесли на броню
бойової машини . Так він
опинився в польовому госпіталі
м. Святогірськ. Згодом, після
стабілізації, його доставили до
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Краматорська, де ампутували
ліву нижню кінцівку до рівня колінного суглобу та, провівши нагальні хірургічні втручання множинних ран кінцівок та хребта,
доставили до Київського
військового госпіталю. За
місяць йому провели більше 10
операцій. Зараз Степан при
пам’яті, але попереду ще довге
лікування та реабілітація. Вирішується питання про відправку
його в одну з клінік Німеччини.
Для того, щоб разом з ним могла поїхати дружина Ірина, уже
в Київському госпіталі він взяв з
нею шлюб, узаконив стосунки.
До того вони жили в цивільному
шлюбі.
Немає сумніву, що нелегкі
випробування, які випали на
його долю, мужній Герой-захисник здолає, але потрібна й наша
допомога і підтримка. За його
здоров’я сьогодні моляться тисячі земляків, не кажучи вже про
рідних та близьких. А днями з
ініціативи небайдужих людей,
працівників сфери культури, в м.
Турка було зорганізовано благодійний концерт на підтримку
Степана Журавчика. На ньому
лунали українські народні та
патріотичні пісні у виконанні
відомих на Турківщині артистів,
юних співаків. Були й танцювальні колективи. Під час концерту було зібрано 60109 гривень. Кошти передали рідним
Степана, які, без сумніву, згодяться в процесі лікування та
реабілітації. Віриться, що в Україні (та й за кордоном) і ще
знайдуться добрі люди, які також допоможуть Герою фінансово і молитовно загоїти рани і
повернутися до активного життя: облаштувати будинок і мирно, щасливо жити після перемоги, яка, без сумніву, настане
завдяки йому та іншим мужнім
захисникам України.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Шановні медичні працівники, ветерани медичної
галузі Боринської селищної ради!
З нагоди професійного свята – Дня медичного працівника – прийміть найщиріші вітання зі словами вдячності за вашу благородну працю. Споконвіку більше
за скарби та всілякі надбання цінувалося здоров’я
людини. А тому професія лікаря була і є однією з
найнеобхідніших і шанованих. Саме для неї завжди
були, є і будуть актуальними такі поняття як добро,
гуманність, благородність і професіоналізм. Ви даруєте людям найдорожче –здоров’я, віру та надію.
Особливо низький уклін тим, хто сьогодні у зонах
бойових дій рятує поранених бійців.
Нехай сторицею повертаються до вас добро, дароване людям. Нехай у ваших домівках завжди панують
щастя і мир. Міцного здоров’я, благополуччя і добра
вам та вашим родинам!
З повагою – голова Боринської селищної ради
Михайло Шкітак.

ÁÎÃÄÀÍ ÁËÈÑÒ²Â
Ï²ØÎÂ Ó
ÇÀÑÂ²ÒÈ
У вівторок, 14 червня,
перестало битися серце
63-річного Богдана Блистіва. На Турківщині він був
відомою людиною, адже
відпрацював тут 18 років.
6 вересня 1988 року, після
закінчення медінституту,
його було призначено головним лікарем Верхньовисоцької
дільничної
лікарні, а 13 грудня 2001
року він став головним
лікарем Турківської районної лікарні. Працював на цій
посаді аж до липня 2006
року. Був депутатом одного скликання Турківської
районної ради.
Народився Богдан Федорович в селі Хітар Сколівського району 30 квітня 1959
року. Був одружений. Дружина також медик. Разом виховали двох дітей.
У пам’яті друзів Богдан
Блистів назавжди залишиться як комунікабельна
людина, надійний товариш,
вмілий організатор медичної
справи, фаховий і досвідчений медик.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Шановні лікарі, фельдшери, медичні сестри, фармацевти, всі працівники системи охорони здоров’я
Турківщини!
Прийміть сердечні вітання з нагоди професійного
свята — Дня медичного працівника!
Немає вищого і благороднішого покликання, аніж
повертати людям здоров’я та життя, немає жертовнішої та гуманнішої професії, аніж професія медика.
Своєю невтомною працею ви повсякчас демонструєте приклади професіоналізму, витримки, самовідданості. Власною добротою, знаннями та досвідом ви
повертаєте людей до повноцінного життя, українських солдатів – у стрій, лагідним словом даруєте надію
на одужання.
Сьогодення вимагає проведення реформ і нинішня
реформа системи медичного обслуговування неможлива без вагомої підтримки, досвіду та прагнення змін
на краще кожного медичного працівника. Я впевнений, що ви успішно впораєтеся з поставленими завданнями.
Бажаю вам, шановні працівники галузі охорони здоров’я, міцного здоров’я, благополуччя, родинного затишку, професійних успіхів і людської шани. З вірою і
впевненістю, відданістю клятві Гіппократа прямуйте в
майбутнє, направляючи всі зусилля на допомогу хворим, пораненим на війні задля збереження життя і
зміцнення здоров’я населення України. І нехай ваша
доброта, турбота і милосердя, щедрість душі, щоденна
сумлінна, наполеглива і нелегка праця повернуться до
вас сторицею.
З повагою, депутат Верховної Ради України Андрій
Лопушанський.
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ÅÕÎ ÑÅÐÖß – Ó ÒÓÐÖ²
У КНП «Турківська центральна міська лікарня можна зробити УЗД-серця (ехокардіографію).
Обстеження проводить у кабінеті УЗД (с. Завадівка), на першому поверсі, лікар-кардіолог
Ольга Топольницька.
Для проведення обстеження необхідно мати скерування від сімейного лікаря, або скерування від
вузькопрофільного спеціаліста (терапевт, кардіолог та ін.).
Ехокардіографія — неінвазивний метод дослідження серця та магістральних судин за допомогою
ультразвуку. Він дозволяє візуалізувати анатомічні особливості та оцінити функцію серця та магістральних судин.
УЗД серця дозволяє оцінити:
- структуру та будову серця, стан клапанної системи, основних судин;
- вроджені та набуті вади серця;
- скоротливу здатність серця;
- захворювання серцево-судинної системи;
- товщину та збереження функції стінок
серця, розміри його камер;
- визначити тиски в камерах серця та
основних судинах;
- наявність тромбів, вегетацій та аневризм;
- наявність запалення серцевого м’яза.
Варто пройти ЕхоКГ, якщо ви спостерігаєте у себе такі симптоми:
- турбує задишка або почуття нестачі
повітря;
- при болях у грудній клітці;
- відчуваєте прискорене чи неритмічне серцебиття;
- вимірюєте підвищений артеріальний тиск;
- виникають набряки нижніх кінцівок (гомілок).
Також рекомендовано проводити профілактику захворювання та звертатись на планові медичні
огляди.

ВИ РЯТУЄТЕ ЛЮДСЬКІ ЖИТТЯ
Напередодні Дня медичного працівника від щирого серця вітаю з професійним святом
людей в білих халатах, з якими неодноразово доводилося спілкуватися, консультуватися,
які лікували мене, та висловити їм велике спасибі за працю, безмежне милосердя, професійність та лікарську честь. Особиста подяка – вмілому керівнику, уважному до проблем
хворих – директору КНП «Турківська міська лікарня» Костянтину Коробову – за організацію
придбання апарата «УЗД-серця (ехокардіографія), кваліфікованому медику, завідуючій терапевтичним відділенням Тетяні Стець, досвідченому кардіологу Катерині Ігнацевич та чуйній,
добрій, милосердній, мудрій лікарці – кардіологу Ользі Топольницькій.
Не можу не згадати й про колектив терапевтичного відділення лікарні, який очолює надзвичайно приємна, ввічлива, уважна до пацієнтів
лікар-терапевт Тетяна Романівна. Тут усі – від
молодшої медичної сестри до лікаря – турбуються про те, аби хворим було добре, затишно, комфортно та зручно. Усьому колективу терапії –
низький уклін і сердечне спасибі.
З нагоди Дня медика висловлюю слова вдячності і своєму сімейному лік арю Галині
Ільницькій та колективу швидкої медичної до-

помоги, зокрема фельдшеру Анні Яворській – за
відданість обраній справі, милосердя і турботу.
Бажаю вам, шановні медичні працівники, та вашим родинам міцного здоров’я, миру та благополуччя. Хай береже Вас Мати Пресвята.
Нехай Вам у світі щасливо живеться,
Нехай лиш добро і достаток ведеться.
Хай щастя і радість приходять до хати,
А доля дарує Вам років багато.
З повагою, Зінаїда ВАСІВ,
м. Турка.

БАЗАР НА
вул. ВАСИЛЯ СТУСА
ХТОСЬ НАПОЛЕГЛИВО НАМАГАЄТЬСЯ
ЙОГО ТУТ ОРГАНІЗУВАТИ
Уже не вперше на вул. Василя Стуса в м. Турка хтось
намагається організувати базарчик. Раніше двічі тут
невідомі встановлювали торговельний лоток, але влада, розуміючи, що це незаконно, швидко зносила його. І ось днями торговельна ятка з’явилася тут втретє. І, схоже, що надовго. Адже
ніхто не намагається
прибрати її.
Можливо, все було б
нормально, якби за
подібні торгові точки «підприємці» сплачували податок. Ну й,
зрозуміло, не загромаджували тротуар, як це уже не перший
рік бачимо на вул. Міцкевича. Тут також все починалося з малого: спочатку – один лоток, а потім – два, три, а далі нашвидкуруч зроблені павільйони. Так «забудували» вулицю від віадука аж до залізничного вокзалу. Хоча на початках тодішня влада обіцяла розробити спеціальний архітектурний проект, який
прикрашав би місто й не заважав перехожим на тротуарі. А
вийшло так, що пішоходи, обходячи столи, стільці та розкладений товар, змушені сходити на проїзну частину, по якій на великій швидкості проносяться автівки й, об’їжджаючи вибоїни
та людей, створюють аварійні ситуації. Тож чи не буде так на
вулиці Василя Стуса?
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ДОПОМОГА
СОЛДАТАМ
Наш благодійний фонд «Милосердя», за підтримки багатьох небайдужих громадян Турківщини, й
далі продовжує надавати допомогу воїнам, які мужньо стоять сьогодні в обороні нашої держави. Так,
нещодавно по 200 гривень віддали на потреби армії пенсіонери
Ніна Романів та Марта Яворська.
З благодійних пожертв, які поступають на рахунок фонду, було придбано 2 пари чоловічих кросівок та
безкоштовно видано воїнам. Свято віримо, що й далі бойківчани
допомагатимуть нашим відважним
захисникам як коштами, так і продуктовими наборами. Разом ми
переможемо.
Марія МАТКІВСЬКА,
волонтер.
Куплю годинники років виробництва СРСР (робочі та неробочі).
Тел./Viber: 0934206484.
Втрачені, у зв’язку з війною, посвідчення членів багатодітної сім’ї,
видані на ім’я Юлії Валеріївни Червинської та Івана Віталійовича Червинського, вважати недійсними.

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ ТА ВЕТЕРАНИ КНП «ТУРКІВСЬКА
ЦМЛ»
З нагоди професійного свята – Дня медичного працівника
– сердечно вітаємо всіх лікарів, середній та молодший медичний персонал, ветеранів та пенсіонерів-медиків!
Бажаємо вам міцного здоров’я та плідної, наполегливої
праці, натхнення та вагомих здобутків на ниві охорони здоров’я.
Хай ваш професіоналізм, доброта, чуйність, відданість
найгуманнішій у світі професії вселяють надію на впевненість
у завтрашній день, дарують заслужену шану й авторитет. Сердечне спасибі і уклін тим, хто оберігає здоров’я наших захисників у зоні бойових дій.
Глибоко вдячні вам за сумлінну працю, витримку і вміння
дарувати людям радість життя. Родинного вам тепла, достатку, любові та сімейного благополуччя.
Адміністрація і профспілкова організація
КНП «Турківська ЦМЛ».

Шановні працівники КНП «Турківський центр ПМСД»
З нагоди професійного свята, прийміть сердечну подяку
за вашу самовіддану працю, безмежне милосердя, професійність, високу моральність та лікарську честь. Ви несете на собі величезний тягар чужого болю та відповідальності,
адже у ваших руках – людські життя. Професія, яку ви обрали, заслуговує на найвищу похвалу, захоплення і повагу. Низький уклін нашим медикам-воїнам, які сьогодні в бойовому
строю стоять на сторожі охорони здоров’я Збройних Сил України.
Хай усе хороше, зроблене з душею та натхненням, повертається до вас сторицею! Нехай кожна мить життя радує
своєю неповторністю!
Бажаємо вам та вашим родинам здоров’я, щастя, добра і
благополуччя, мирного неба, невичерпної енергії та нових
професійних здобутків в ім’я України.
Адміністрація КНП «Турківський центр ПМСД».

² ÑËÎÂÎ – Ë²ÊÈ. ÏÐÎÄÓÌÀÍÅ, ÇÂÀÆÅÍÅ,
ËÞÁ’ßÇÍÅ, ÙÈÐÅ, ÎÁÅÐÅÆÍÅ
Це було навесні, у квітні. Надворі – ніч. Стан здоров’я хворого погіршується, пробую надати медичну допомогу сама,
але мною опановують паніка та страх. Набираю «103» – на
тому боці підняли слухавку: вислухали, розпитали. Кілька
хвилин і я вже спілкуюся з лікарем швидкої, який просить почекати, мовляв, усе буде добре. Психологічний стан зразу ж
стабілізувався, заспокоїлась. І ось уже огляд хворого – вимірювання тиску, сатурації, кардіограма і одночасно консультація чергового фельдшера карети швидкої. Усе спокійно,
впевнено, професійно. Біль знято, тиск нормалізовано і на
обличчі хворого уже посмішка. Медик пропонує госпіталізацію та дає настанови на день – зробити УЗД, здати аналізи.
Швидка поїхала, а на серці стало тихо і спокійно. Та сну нема.
Лиш бажання взяти ручку і написати слова вдячності людям в
білих халатах. Дякую Богові. Дякую медикам.
До слова, швидку мені доводилося викликати досить рідко і,
проводячи аналогію з останнім викликом, все було як і завжди –
швидко, вчасно і кваліфіковано.
То ж з нагоди Дня медика висловлюю слова вдячності усім медичним працівникам та обслуговуючому персоналу, “швидкої”, центру ПМСД, Турківської міської лікарні та бажаю кожному з них крокувати життям з любов’ю і наснагою у вибраній справі.
Хай вам кожен день несе велику радість,
Хай щастям будуть наповнені всі ваші дні.
Хай в такий час – складний, воєнний,
Вас Бог укріпляє і сили дає.
Буває, зустрінеш людину –
Тепло тобі увесь день.
Спасибі, Господи милий, за сяючих, добрих людей.
P.S. А для себе ( раджу це іншим) винесла урок: потрібно час
від часу робити профілактичні огляди медичного плану. Бо, поки
грім не гримне, мужик не перехреститься.
З повагою – Марія Бачинська,
м. Турка.
Втрачене свідоцтво про здобуття базової середньої освіти (9 клас) ВК
29936100 (реєстраційний номер 5667, наказ від 16.06. 2006р., №110),
видане на ім’я Анни Богданівни Горб’як, вважати недійсним.
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України (2022). 30. “Гей, Україно, краю коханий, … наш красний, не гнися в журбі!” – із пісні
“Гей, Україно!”. 31. Сергій … –
український військовий, учасник
російсько-української
війни, Герой України (2022). 32.
Широкі штани, які набули особливого поширення в середовищі козацтва.
ВЕРТИКАЛЬНО: 1. “… добу
уриваються плови, сльозиться
у схроні зволожений мур.” – із

пісні “Друже Ковалю”. 2. “За Україну, за її …, за честь, за славу,
за народ.” – із стрілецької пісні
“За Україну”. 3. Дмитро … – політичний і військовий діяч, референт Крайової екзекутиви ОУН
на західноукраїнських землях у
1933–1934 рр., генерал-хорунжий УПА, з січня 1944 року начальник її головного штабу. Лицар Золотого хреста заслуги
УПА (посм. 1907-1945). 4.
Віталій … – український
військовий, учасник російськоукраїнської війни, Герой України (посм. 2000-2022). 5. Броньована бойова машина на гусе-

ничному шасі, зазвичай з гарматним основним озброєнням.
6. Дмитро … – український
військовий, учасник російськоукраїнської війни на сході України, Герой України (посм. 19802019). 9. Мирослав … – стрілець
боївки СБ Дрогобицького районного проводу ОУН. Лицар Золотого хреста бойової заслуги 1
класу (посм. 1923-1948). 12.
Дмитро … – український
військовий, учасник російськоукраїнської війни на сході України, Герой України (посм. 19802014). 13. Євген … – український військовий, учасник російсько-української війни, Герой
України (2022). 15. Софія … –
учасниця українського визвольного руху, діячка ОУН, стрілець
УПА, санітарка самооборонного кущового відділу. (1922-1945).
Їй присвячено пісню “У Зборові
коло неньки”. 16. “Не спить натомлене місто, ракети летять
над … . Десь в укритті на підлозі,
спить дитя тихим сном.” – із
пісні “Як тебе сміли бомбити,
Києве мій!”. 20. Віталій … – український військовий, учасник
російсько-української війни, Герой України (посм. 1997-2022).
22. “… ліс” – повстанська пісня.
23. Прапор. 25. Марія …-Лиховид – учасниця українського
визвольного руху, друкарка окружної референтури Служби
безпеки ОУН(р) Сокальщини.
(1922-1944). 26. Кирило … –
діяч Української Центральної
Ради, діяч ОУН. Президент Української Головної Визвольної
Ради, борець за незалежність
України у ХХ ст. (1890-1960). 29.
Довгостроковий підпільний
шпигун, інформатор. 30. “… та
стогне Дніпр широкий” – пісня
Данила Крижанівського на
вірші Тараса Шевченка.
Склав Анатолій ЛОЗОВИЙ.
Правильні відповіді на запитання у кросворді читайте у наступному номері “Бойківщини”.

15 РОКІВ ЗА ВБИВСТВО БАТЬКА
Самбірською окружною прокуратурою забезпечено підтримання публічного обвинувачення в суді та доведено вину 41-річного жителя одного із сіл Турківщини, якого засуджено за
вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). А саме: останній, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, будучи за місцем свого
проживання у приміщенні житлового будинку в одному із сіл Боринської ТГ, під час конфлікту
зі своїм батьком, який виник на побутовому ґрунті та особистих неприязних стосунків, обидвома руками наніс потерпілому множинні удари по голові і тулубу, після чого руками схопив
батька за груди і з силою його кидав до стіни та на підлогу кімнати, та волочив по ній. У
результаті потерпілий отримав численні переломи ребер, розриви печінки та легень, які
обумовили зупинку серцевої діяльності і дихання, припинення функції центральної нервової
системи, в результаті чого настала смерть потерпілого.
За результатами судового розгляду кримінального провадження та принципової позиції прокурора, 09.06.2022 р. вироком Самбірського міськрайонного суду Львівської області обвинуваченого засуджено до максимального покарання в межах санкції частини 1 статті 115 КК України у виді позбавлення волі на строк 15 років.
Іван ГУЧОК,
начальник Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області.

«БОЙКІВЩИНА»
Реєстраційне свідоцтво ЛВ №1306/560-р
видано 27 грудня 2018 року.
Часопис виходить раз на тиждень.
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17 ÷åðâíÿ 2022 ðîêó
Ліквідаційна комісія Турківської районної державної лікарні ветеринарної медицини (код ЄДРПОУ 00701808) повідомляє, що
рішенням Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 08.06.2022р. №201
«Про припинення діяльності Турківської районної державної
лікарні ветеринарної медицини» прийнято рішення про припинення діяльності Турківської районної державної лікарні ветеринарної медицини шляхом її приєднання до Самбірської районної державної лікарні ветеринарної медицини.
Кредитори можуть заявити свої письмові вимоги протягом двох
місяців з дня опублікування цього повідомлення про прийняття
рішення про припинення діяльності юридичної особи в результаті
її приєднання.
Письмові вимоги приймають за адресою: 82500, Самбірський
р-н, м., Турка, вул. О.Довбуша, 30.
Голова ліквідаційної комісії (тел. +380990956047).

ЩОБ БУВ ГАРНИЙ
ВРОЖАЙ КАПУСТИ
Капуста, як і будь-яка інша рослина, потребує різних мікроелементів. Якщо ґрунт, в якій культивуються овочі, бідний корисними речовинами, для гарного росту необхідно робити
підживлення. Для капусти потрібні азотні, фосфорні та калійні
добрива.
Азот найбільше значення має в період активного нарощування зеленої
маси. Він необхідний для молодих рослин при формуванні кореневої системи. Фосфор бере участь в обмінних процесах і фотосинтезі. Калій для
білокачанної капусти є стимулятором холодостійкості, він посилює
швидкість течії клітинного соку і осмотичний тиск.
Однак народний досвід говорить, що при вирощуванні капусти можна
скористатися не тільки покупними добривами, але й простими підручними засобами. Дуже корисно перед висадкою капусти вносити в ґрунт
деревну золу. Цей овоч не любить кислий ґрунт, а зола допоможе розкислити ґрунт. Крім цього, деревна зола служить додатковим джерелом
калію.
Азотні добрива можна замінити коров’ячим гноєм, пташиним послідом
і трав’яними настоями. Ці органічні добрива забезпечать капусту корисними речовинами і допоможуть набрати більшу масу. Найбільш оптимально для овочевих культур чергування мінеральних і органічних підживлень.
Підживлення капусти дріжджами добре себе зарекомендувало.
Дріжджові грибки в процесі своєї життєдіяльності виділяють азот і вітаміни для коренеутворення і біосинтезу фітогормонів. Можна використовувати розведені сухі або живі дріжджі. Сухих дріжджів знадобитися 10 г
на 10 л теплої води. Їх змішують з 2 ст. л. цукру, заливають водою і
залишають на 2 години. Після чого 1 л настою розводять у 5 л води і
поливають добривом капусту під корінь. Свіжих дріжджів на 5 л теплої
води знадобиться 0,5 кг. Перед підгодівлею склад розбавляють водою
1:10.
Харчова сода оберігає качани капусти від розтріскування. 20 г соди
розводять 10 л води, розмішують і обливають листя капусти, проводячи
некореневу підгодівлю.
Нашатирний спирт є джерелом азоту, він допомагає рослинам відлякувати комах і накопичувати біомасу. На десятилітрове відро води знадобиться 3 ст. л. розчину аміаку.
Можна поливати капусту настоєм кропиви, яєчної шкаралупи, бананових шкурок і картопляних очисток.
Після висадки у відкритий ґрунт, капусту підгодовують приблизно після
закінчення двох тижнів. Найбільш важливими на цьому етапі є азотні
добрива. Можна використовувати мінеральні препарати, розчин коров’яку або іншу органіку.

Потрібні охоронники(чоловіки,жінки). Тел: 050-341-455, 067-54162-24.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Колектив КНП «Турківська ЦМЛ» глибоко сумуює з приводу передчасної смерті колишнього головного лікаря Турківської центральної районної лікарні Богдана Федоровича Блистіва і висловлюює щире співчуття рідним і близьким покійного. Світла пам’ять.
Працівники КНП «Турківський центр ПМСД» глибоко сумують з
приводу передчасної смерті колишнього головного лікаря Турківської ЦРЛ Богдана Федоровича Блистіва і висловлюють щире
співчуття сім’ї і родині покійного. Вічна пам’ять.
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