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 11 серпня відсвяткував свій день народження житель с.
Вовче Іван Іванович Струць. Найкращого чоловіка, тата, дідуся
та зятя сердечно вітають любляча дружина Анна, дочка Іван-
ка, зять Василь, син Іван, невістка Алла, онуки Василь, Андрій,
Анютка, сваха Ольга, сваха Христина, тесть Михайло.

Бажаємо Вам здоров’я міцного на
довгі роки життя, душевного тепла,
сімейного затишку, сил, енергії, мир-
ного неба над головою, усіх земних
гараздів на многії і благії, даровані
Господом, літа!

В честь святкового Вашого дня
Для Вас  щонайкращі наші слова:
Бажаєм здоров’я, многая літ!
Хай довгим і  сонячним  буде Ваш

вік.
Хай злагода буде, хай буде любов,
Хай тисячу раз повторяються

знов
Хороші, святкові  й пам’ятні дні,
Хай Бог береже Вас для нас у житті!

15 серпня  відзначатиме   свій  день  народження  наша
дорогенька,  любима, турботлива, найкраща  в  світі   дружина,
мамочка, бабуся та прабабуся – Галина Афанасівна  Ірод  –
жителька с. Верхнє Висоцьке.

Вітаючи Вас із цим прекрасним святом, бажаємо Вам,
рідненька,  міцного-міцного здоров’я, родинного тепла, бла-
гополуччя, миру, поваги і любові рідних та знайомих. Нехай
Вам завжди світить ясне сонечко, щоб Ви завжди були радісні,
енергійні, повні життєвих сил. Нехай у Вашу затишну домівку
приходять тільки добрі люди, які приносять любов і щиру друж-

бу. Будьте щасливі і здорові – на
радість усім нам. Хай береже Вас Бог!
Многая і благая Вам літ!

Рідненька, дорога, вітаєм!
Даруєм світ ми Вам цілком!
Від негараздів Вам бажаєм –
Хай Янгол захистить крилом.
Спасибі, мамо, бабусенько, за

тепло, за ласку,
За те, що любите й  піклуєтесь

про нас.
Живіть ще довго, рідная, будь

ласка,
Щоб на столітній ювілей ми при-

вітали Вас!
Любимо і цілуємо - чоловік Микола; дочки  Віра  та Леся;

сини Микола та Василь; невістки Оксана та Ірина;  зяті  Мирос-
лав та Роман, внуки –   Оля, Анна, Катерина, Роман, Іван, Марія
з чоловіком Еріком   та  правнучка  Ніколетта.

Сьогодні, 12 серпня, святкує свій день народження добра,
чуйна, щира, поважна, привітна, скромна, доброзичлива і то-
вариська людина –  житель с. Присліп Лука Олексійович Куд-
рич.

З цієї нагоди, з теплотою і  повагою його вітає сім’я Михайла
Бегея і бажає йому міцного здоров’я, щастя, довголіття, дос-

татку, мирного неба над головою, родин-
ного тепла, поваги від односельчан, знай-
омих, друзів, опіки Всевишнього, Матін-
ки Божої.

 На знак вдячності прийміть найк-
ращі наші побажання:

Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе поміж людей.
Найкращі всі, що до вподоби, квіти
Даруємо  Вам у цей святковий день.
Хай Матінка Божа від зла охороняє,
Від горя боронить молитва свята.
Христос здоров’я міцне посилає
На довгі, щасливі й благії літа!

Колектив НПП «Бойківщина» сердечно вітає
із золотим ювілеєм головного економіста Аллу
Михайлівну Дяків.

Шановна ювілярко,
нехай Господь дарує
Вам міцне-міцне здо-
ров’я, радість і доста-
ток, Свою ласку і бла-
гословення – на довгі,
щасливі і мирні роки
життя!

Щиро вітаємо зі
святом,

Здоров’я зичимо
багато.

Хай щастя в серце
завітає,

Добром Господь благословляє.
Хай Матінка Божа з високого неба
Дарує усе, чого лише треба:
Любов – від рідних, щастя – без ліку,
Багатого, доброго, довгого віку!

Колектив НПП «Бойківщина» щиросердеч-
но вітає із ювілейним днем народження дис-
петчера господарсь-
кої дільниці Марію Ге-
лярівну Будз і бажає
шановній ювілярці
міцного здоров’я, жит-
тєвих сил та енергії,
багато радості, добра,
родинного достатку,
рясних Божих благо-
словінь.

Хай щастя не
відходить від поро-
га,

А Матір Божа Вас
до серця пригорта,

І доля, подарована від Бога,
Цвіте трояндами на многії літа.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,
Оберігає завжди і усюди.
Нехай дарує радість кожна мить,
Родина любить, поважають люди.

ЗЕМЕЛЬНІ СПОРИ РОЗГЛЯДАТИМЕ КОМІСІЯ
На Турківщині через зменшення кількості жителів, виїзд молодих людей на роботу  або ж на

постійне місце проживання за кордон, ніхто не обробляє сотні гектарів орної землі. Проте
земельні спори все ж таки трапляються.

Для того, щоб їх оперативно і кваліфіковано вирішувати,  на останній сесії Турківська міська рада
створила спеціальну комісію. Очолив її перший заступник міського голови Олег Гришканич, його
заступником став начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господар-
ства та енергетики, головний архітектор міста Петро Юдицький, а секретарем – начальник юридич-
ного відділу апарату міськради Галина Курус.

До комісії також увійшли: тимчасово виконувачка обов’язків начальника відділу земельних ре-
сурсів Галина Стефанська, головний спеціаліст відділу економічного розвитку, торгівлі, сільського
господарства, інфраструктури та захисту довкілля Роман Савчак, головний спеціаліст юридичного
відділу Микола Лило та відповідно старости сіл, на території яких виник земельний спір. У розгляді
також братимуть участь й депутати міськради, згідно закріплених виборчих округів.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ОСВІТЯНСЬКА РЕФОРМА
У БОРИНСЬКІЙ ГРОМАДІ

Допоки в районах Львівщини планово проводили освітянську реформу, на Турківщині раділи,
що не понизили в ступені жодний загальноосвітній заклад. Хоч із фінансуванням, яке розрахо-
вано на учня, з року в рік виникали все більші і більші проблеми. Як результат – дефіцит
освітньої субвенції став проблематичним.

Добре, що на цей виклик зараз відреагувала Боринська селищна рада. Хоч оцінка громадськості  в
питанні реформування шкіл є неоднозначною. Нещодавно сесія розпочала реформу освіти, яка в
недалекій перспективі матиме свої результати. Так, Бітлянський ЗЗСО вирішено реорганізувати в
гімназію, а школи І-ІІ ступенів в селах Сигловате, Сянки, Буковинка, Яворів, Кривка та Нижнє переве-
сти у перший ступінь. Реформа має запрацювати з наступного  навчального року, а перед  тим, згідно
планів, відбудеться обговорення. Без сумніву, пріоритетом має бути якісне надання освіти учням, а
не працевлаштування педагогічних працівників. Хоч і це важливо. Якби реформу запустили 10 років
тому, сьогодні ми мали б модернізовану і якісну освіту, де цінують вчителя і бачать успіхи учнів.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÀÊÀÄÅÌ²Ê ÇÀÑËÓÆÈÂ ÏÎØÀÍÈ
Декілька місяців тому громада с. Лосинець вирішила назвати одну з вулиць цього населе-

ного пункту іменем свого видатного земляка, академіка, професора, доктора медичних наук
Івана Ільницького. Відповідний протокол сільських зборів  скеровано до місцевого старости
та міської ради.

У листопаді мине рік, як цей видатний лікар, що допоміг поправити здоров’я та повернути життя
сотням хворих (в тому числі й жителів Турківщини), пішов у вічність. І певна річ, було б логічно, якби до
роковин смерті  видатного медика  вулиця в рідному селі носила його ім’я.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Колектив відділу освіти, культури, ту-
ризму, молоді та спорту, керівники зак-
ладів освіти  Боринської селищної
ради, колеги-освітяни з великим жа-
лем та глибоким сумом сприйняв
звістку про смерть колишнього бага-
торічного директора (на посаді дирек-
тора - 46 років), учителя фізики Сигло-
ватського  закладу загальної серед-
ньої освіти І-ІІ ступенів
ÏÀÂËÀ ÎËÅÊÑ²ÉÎÂÈ×À ËÎÖÜÊÀ.

Ми будемо пам’ятати Павла Олекс-
ійовича як  порядну, щиру і чесну лю-
дину, висококваліфікованого фахівця,
мудрого наставника, як Людину з ве-
ликої літери.

Як для дорослих, так і для підроста-
ючого покоління, він був прикладом
для наслідування.  Нехай добрий, світлий спомин про Павла
Олексійовича назавжди залишиться у серцях рідних, колег, усіх,
хто його знав, любив і шанував. Хай душа його знайде вічний
спокій, а Господь прийме там, де праведні спочивають!

Щирі співчуття рідним та близьким! Хай Господь дасть Вам
сили пережити  втрату найріднішої людини!

ÏÀÊÓÍÊÈ ÄËß ÂÍÓÒÐ²ØÍÜÎ
ÏÅÐÅÌ²ÙÅÍÈÕ ÎÑ²Á

На початку тижня до нашого міста прибула чергова гуманітарна
допомога від польських партнерів. На цей раз її надіслав
польський Центр міжнародної допомоги. Це пакунки (продукто-
вий набір), орієнтовною вагою 6 кг. Всього їх було 350. На даний
час, як повідомив  редакцію секретар міської ради Олександр Гвоз-
дінський, практично всі роздали внутрішньо переміщеним особам,
які прибули на Турківщину із зони бойових дій, окупованих тери-
торій та територій, до яких не можна повернутися,  в розрахунку
один пакунок на сім’ю. Хоча були випадки, коли отримували їх по
два, якщо сім’я велика. Для того, щоб отримати продуктовий набір,
необхідно було представити ідентифікаційний код та довідку внут-
рішньо переміщеної особи.

Сьогодні в межах Турківської територіальної громади проживає
близько 1400 внутрішньо переміщених осіб, 24 з яких – в гуртожит-
ку професійного ліцею, 65  – у Турківській гімназії (школа-інтернат)
та 1300 – у приватному секторі  в родичів у різних населених пунк-
тах.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ
Щороку турківський районний відділ Головного управління державної міграційної служби у

Львівській області дає до бюджету м. Турка приблизно мільйон гривень. Хоча ця сума може
коливатися у залежності від того, скільки  послуг надає підрозділ. У час війни надходження
скоротилися через те, що зменшилася кількість осіб, бажаючих  оформити паспорти для
виїзду за кордон.

Але районний відділ міграційної служби працює і, зрозуміло, потребує фінансових ресурсів для
розвитку. Врахувавши це, депутати Турківської міської ради затвердили програму розвитку Турківсь-
кого відділення міграційної служби в сумі 50 тисяч гривень. За ці кошти планують встановити накрит-
тя над вхідними дверми та  вуличні лавочки, а також частково оновити  оргтехніку.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ВОЛОДИМИР
ІЛЬНИЦЬКИЙ – У

ПРИЗЕРАХ
Днями у Лешівському лісництві ДП «Броді-

вське лісове господарство» відбулися ХХІІІ
обласні змагання звалювальників лісу. У них
взяли участь 16 представників лісової галузі.
ДП «Самбірське лісове господарство» пред-
ставляв  лісничий Мохнатського лісництва
(“Надлісництво Турка”)  Володимир Ільницький.

Продемонструвавши високу майстерність, він
заслужено здобув почесне третє місце, набравши
1425 балів. Це лише на 23 бали менше від пред-
ставника Радехівщини Миколи Заліска, який вибо-
ров друге місце. А переможець змагань, представ-
ник Сколівського лісгоспу Василь Рибак,   набрав
1543 бали. Разом з Володимиром Ільницьким ДП
«Самбірське лісове господарство»  на змаганнях
представляв провідний інженер   технічно-вироб-
ничого відділу “Надлісництво Турка” Володимир
Кисіль.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÐÎÌÀÍ ÏÀËÅÍÈ×ÀÊ –ÄÈÐÅÊÒÎÐ ÍÀ ÔÐÀÍÊ²ÂÙÈÍ²
Наша турківська земля народила багатьох директорів  лісової галузі. І

кожен з них направду заслуговує на увагу попри те, що лісівництво є зав-
жди під критичним поглядом активістів. Ми уже повідомляли про призна-
чення уродженця с. Явора Сергія Кокоця начальником Івано-Франківського
обласного управління лісового та мисливського господарства.

А днями Сергій Кокоць представив колективу Калуського лісгоспу нового кер-
івника. Ним став уродженець с. Кривка Роман Паленичак. І хоч на Турківщині він
працював після закінчення лісотехнічного інституту недовго, все ж таки родину
його у нас знають, поважають і шанують.

До призначення на директорську посаду п. Роман був лісничим у Дрогобиць-
кому лісгоспі і має  вже чималий досвід роботи в лісовій галузі.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÎÑÂßÒÈËÈ ÕÐÀÌ, ßÊÈÉ
ÁÓÄÓÂÀÂ î.ÂÀÑÈËÜ ÔÅÄÜÊÎ

Непересічна подія на
Львівщині: Блаженніший
митрополит Епіфаній звер-
шив освячення престолу і
храму на честь Преображен-
ня Господнього в с. Солон-
ка. Для нас, жителів Турків-
щини, це також знаково,
адже споруджував храм ра-
зом з місцевими прихожана-
ми знаний не лише на Туркі-
вщині уродженець с. Либохо-
ра о. Василь Федько.  Цій под-
вижницькій праці душпас-
тир присвятив близько 20
років життя і служіння. А до
того, як отримати пара-
фію у с. Солонка, що побли-
зу Львова, о. Василь здійсню-
вав душпастирську місію у
нас, на Турківщині, в с. Розлуч. Будівництво  ве-
личного храму він розпочав з благословення Пре-
освященнішого владики Макарія, уродженця с.
Красне.

Похвально, що на освячення о. Василь запросив
багатьох вихідців з нашого краю, що сьогодні живуть і
працюють у Львові, або ж околицях обласного центру.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

14 серпня святкуватиме своє 70-річчя дорогий і любля-
чий, добрий і турботливий чоловік, батько, дідусь та праді-
дусь Мар’ян Юрійович Копко, житель с. Верхнє Висоцьке.

Татусю, 70 років – це серйозно! Це так серйозно, що не
кожна уява намалює собі такий довгий життєвий шлях з
усіма його складнощами. Було все – і  горе, і радість, але
тобі вдалося пронести через роки здатність радіти кожно-
му дню, дарувати всім тепло і доброту, бути невиправним
оптимістом. Бажаємо здоров’я, здоров’я і ще
раз здоров’я. З ювілеєм!

Вітаємо із святом  пречудовим!
Хай буде день цей винятковим.
Хай подарує купу щастя
І радісний, святковий настрій.
Нехай здоров’я тільки додаєть-

ся,
А віднімаються невдачі і біда.
Хай множиться добро і водограєм

ллється
І щастя ділиться на многії літа!
З любов’ю –  дружина, діти, онуки та правнуки.
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Зважаючи на те, що країна-терорист
не дотримується жодних законів та пра-
вил ведення війни, кожен українець по-
винен знати базові правила поведінки у
випадку надзвичайної ситуації будь-яко-
го характеру”, – наголошують у відомстві.

То як діяти, якщо у вашій місцевості
трапилась радіаційна аварія? Пере-
дусім необхідно залишатися у при-
міщенні або терміново зайти до нього,
якщо ви знаходитеся на вулиці.

Перебувайте в укритті
Радіоактивний матеріал осідає на

зовнішній стороні будівель, тому найк-
раще триматися якомога далі від стін і
даху будівлі. Найбезпечніше – перебу-
вати у підвалі або всередині будівлі.

Якщо ви маєте домашніх тварин, три-
майте їх поруч і не випускайте на вули-
цю.

Якщо можливо:
- залишайтеся в кімнаті без вікон і

зовнішніх дверей;
- зачиняйте вікна та двері;
- ущільніть отвори підручними засоба-

ми (скотч, змочена водою тканина тощо);
- вимикайте системи вентиляції (кон-

диціонери або обігрівачі) у вашому бу-
динку.

Залишатися в укритті необхідно до того
часу, допоки офіційна влада не надала
інших вказівок.

Слідкуйте за офіційними джерелами
інформації.

Користуйтесь лише офіційними джере-
лами інформації. У разі надзвичайної
ситуації читайте/слухайте повідомлення
від:

- державної служби з надзвичайних
ситуацій;

- поліції;
- місцевої влади.
Перебуваючи в укритті, увімкніть теле-

бачення чи радіо. Також варто зазда-
легідь підписатися на канали рятуваль-
ників, поліції та місцевої влади у
Telegram або Facebook.

Якщо місцева влада та надзвичайни-
ки дають вказівки – виконуйте їх обов’яз-
ково.

Знезаразьте себе
Передусім у МОЗ радять:
Зняти верхній шар одягу, що може

містити до 90% радіоактивного матері-
алу. Однак робіть це обережно, аби не
розтрусити радіоактивний пил. Помістіть
одяг у пластиковий пакет або герметич-
ний контейнер, тримайте його подалі від
людей та домашніх тварин.

Якщо є можливість, прийміть душ з
милом, голову помийте шампунем. Про-
те не використовуйте кондиціонери для
волосся, оскільки вони можуть закріпи-
ти на ньому радіоактивний матеріал. Не
тріть і не подряпайте шкіру, аби радіо-
активний матеріал не потрапив у відкриті
рани.

Якщо можливості помитися у душі
немає, вимийте з милом під проточною
водою руки, обличчя та відкриті частини
тіла.

У разі відсутності води, скористайтеся
вологими серветками або вологою тка-
ниною. Зверніть особливу увагу на руки
й обличчя, протріть повіки, вії, вуха.

Одягніть чистий одяг.
Допоможіть вашим рідним і близьким

зробити всі вище перераховані пункти.
За можливості робіть це в рукавичках та
масці або респіраторі.

Безпека води та харчо-
вих продуктів

Допоки рятувальники чи влада не по-
відомили про безпеку водопровідної
води, доти залишатиметься незабрудне-
ною лише вода у пляшках. Пакування
захищає рідину всередині від радіоактив-
них речовин.

Пам’ятайте: кип’ятіння водопровідної
води не позбавляє її від радіоактивних
речовин.

МОЗ радить про всяк випадок мати
запас води у пляшках чи інших герметич-
них контейнерах. Напої у холодильнику
теж безпечні для вживання. 

Вода в інших ємностях у вашому домі,
таких як унітаз або водонагрівач, не буде
містити радіоактивних речовин. Водо-
провідну або колодязну воду можна ви-

ÙÎ ÐÎÁÈÒÈ Ó ÐÀÇ²
ÐÀÄ²ÀÖ²ÉÍÎ¯ ÀÂÀÐ²¯?

АЛГОРИТМ ДІЙ ВІД МОЗ
У народі кажуть: «Береженого і Бог береже». Ця загальновідома фраза особ-

ливо актуальною стає в час російської агресії, коли неодноразово чуємо про
можливі аварії на атомних електростанціях та й погрози наших ворогів зас-
тосувати в Україні тактичну ядерну зброю. А тому кожному українцю слід
знати базові правила поведінки у випадку виникнення надзвичайної ситуації
будь-якого характеру, зокрема у разі радіаційної аварії. У зв’язку з цим,
Міністерство охорони здоров’я оприлюднило відповідний алгоритм дій. І хоча
радіаційний фон по Україні перебуває у нормі, у відомстві наголошують: підго-
товлений – значить захищений.

користовувати для миття себе, а також
для протирання поверхонь ємностей, де
знаходиться їжа та вода.

Навіть якщо водопровідна вода заб-
руднена, ви все одно можете викорис-
товувати її для знезараження. Будь-який
радіоактивний матеріал, який потрап-
ляє в поверхневі або підземні води, буде
розбавлятися водою до дуже низького
рівня і буде безпечним для миття шкіри,
волосся та одягу.

Стосовно їжі, то тут, за аналогією із
водою, харчові продукти є безпечними,
якщо зберігались у герметичних контей-
нерах:

- консерви;
- банки;
- пляшки;
- коробки.
Їжа з холодильника та морозильної

камери також буде безпечною для вжи-
вання у разі радіаційної аварії у вашій
місцевості.

Проте, перед відкриттям варто про-
терти харчові контейнери вологою тка-
ниною або чистим рушником. Теж саме
зробіть із кухонним приладдям перед
використанням. Використану тканину чи
рушник покладіть у поліетиленовий па-
кет або герметичний контейнер і залиш-
те у недоступному місці, подалі від лю-
дей і тварин.

Коли варто приймати
йодид калію?

Йодид калію – це сіль, схожа на кухон-
ну. В аптеках він найчастіше продається
у формі таблеток.

“Якщо його приймати вчасно й у виз-
наченому дозуванні, йодид калію блокує
поглинання радіоактивного йоду щито-
подібною залозою. Це знижує ризик роз-
витку раку щитоподібної залози та інших
її захворювань”, – наголошують у МОЗ.

Пам’ятайте: йодид калію слід прийма-
ти лише тоді, коли ви отримали таку вка-
зівку від органів влади чи ДСНС.

Вживання йодиду калію “для проф-
ілактики” й без реальної потреби – не-
допустимо. Це може зашкодити вашому
здоров’ю. 

ÑÂ²ÒÅ, ÏÐÎØÓ ÒÅÁÅ,
Ò²ËÜÊÈ ÍÅ ÑÏÈ

Серце обливається кров’ю й
болить,

Голос зірвала… не можу вже
більше кричати…

А ти, світе, мовчиш,
Коли нас в центрі Європи
Убивають російські солдати.
Ті самі, що руський мір при-

несли
У кожне місто чи хату.
Горе і смерть нам принесли

ТАК ХОЧЕТЬСЯ НАМ МИРУ І ДОБРА
Душевні емоції, вкладені в риму поезії  Іванни Торищак

Днями  побачила світ збірка поезій “Пий мене до дна”
нашої талановитої землячки. Окрім основної професії,
віршування для неї – улюблена справа. Народилася Іванна
в с. Ясінка 1982 року. Закінчила місцеву школу. Відтак –
навчання у Львівському  медучилищі. Цікаво, що на другий
день  після закінчення навчального закладу влаштувала-
ся на роботу в тоді першу у Львові приватну лікарню
«Богдан». Сьогодні працює у Львівській онкологічній
лікарні. За чуйність, сумлінне ставлення до обов’язків,
колеги її називають сестрою-Терезою.

 Іванна живе в с. В. Колодно колишнього Кам’янка-Бузь-
кого району. Там вийшла заміж і разом з чоловіком вихо-
вує доню Анастасію. До речі, вона – автор обкладинки
збірки віршів мами.

Подаємо на суд наших читачів поезії Іванни Торищак.
Хоча у квітні на сторінках нашої газети уже було надру-
ковано один з її віршів «Не забувай молитись за солда-
та».

Путінські кляті батрати.
Світе!! ! Ти біженців наших

прийняв,
Нагодував їх і помістив у пер-

шу хату,
Закрий і небо над народом

моїм,
Щоб не змогли так цинічно

нас убивати.
Не мовчи, не думай, що тебе

це мине
Що не прийде  і до тебе до

хати,
Одного разу із сну тебе

підійме

Крик війни і жахіття крилате.
Я прошу: закрий небо нам,
Захисти сьогодні і свою хату,
Щоб путін до вас не завітав
Руський мір вам дарувати.
Бо немає нічого страшніше

війни,
Яка дивиться тобі прямо в очі.
Чути стогін і плач своєї землі,
Коли ворог тримає її у облозі.
Коли убивають, калічать, па-

лять.

Руйнують усе, що для нас таке
цінне.

 В усьому цьому жахітті чути
плач немовляти…

Коли мама біжить з ним по
полю міннім.

Я прошу, я благаю: рятуйте
життя!!!

Під силу все це вам зараз зро-
бити,

Щоб ваша совість чиста була
І вночі не снились жахіття.
Багато із вас у нас раніше

були,
І всі закохувались в нашу краї-

ну,
А тепер її шматують путінські

пси,
Залишаючи за собою руїни.
Світе, прошу тебе,
Тільки не спи !!!
Не бійся путіна того,
Майбутнє своє ти теж захис-

ти,
Закрий шматок неба земно-

го!
І навесні знову розквітнуть

сади,
Ми все відбудуєм, ми зможе-

мо.
Ми – Українці! Ми – Нація! Ми

– назавжди!
Так було, так є, і ми перемо-

жемо!

ÍÅ ÏÐÎÁÀ×ÈÌÎ…
Росіяни!!!
Невже ви не бачите?
Ми не хочемо руського міра

тут бачити!
Ми не хочемо духу московсь-

кого,
Бо від нього несе гниллю

бісівською!
Росіяни!!!
Невже ви не бачите?
Ви – країна-агресор війни і

розрухи.
Не попадайте до нас ви у руки,
Бо об нас ви зуби свої пола-

маєте.
Ми поженемо вас за Урал, і

ви це пізнаєте.
Наші хлопці знищать всю не-

чисть на нашій землі.
 Бо ВОНИ захищають держа-

ву і родини свої.
Росіяни!!!
Невже ви не бачите?
Що ваших дітей, мов непотріб,
Путін калічить, а ви  мовчите,

як німі, а потім лиш плачете.
Не пускайте їх в Україну мою,
Бо загинуть вони у без-

жальнім бою.
Росіяни!!!
МИ вам не пробачимо
 Сльози батьків та дітей,
Бо для нас це значимо.
Ми – країна, де сіють пшениці

й жита,
Але коли на нашу землю сту-

пає ворожа нога…
Ми її захищатимемо всі, хто як

може,
І в цьому допоможи нам,

Боже!



 Реєстраційне свідоцтво ЛВ №1306/560-р
видано 27 грудня 2018 року.

Часопис виходить раз на тиждень.

82500, м.Турка, вул. Міцкевича, 14
ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:

 +38-099-094-37-96 (Viber)

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

Комп’ютерна верстка – Костянтин МАЛЕТИЧ.

Редактор  Василь ВАСИЛЬКІВ

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:«БОЙКІВЩИНА»

Тираж 2023   Індекс 68486
Висловлені авторами думки можуть не співпадати

з позицією редакції. За точність викладення фактів
відповідає автор (рекламодавець).

E-MAIL: boykivshchina@ukr.net
ÍÀØ ÑÀÉÒ Â ²ÍÒÅÐÍÅÒ²: boykivshchina.info

4  стор.                      «ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»             12 ñåðïíÿ 2022 ðîêó

– матеріали рекламного характеру.

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

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Співчуваємо...
Пам’ятаємо, не забудемо!
6 серпня, на 71 році життя, не стало колишнього директора Сиг-

ловатського ЗЗСО Павла Олексійовича Лоцька.
Педагогічний та учнівський колективи

висловлюють глибокий сум з приводу
важкої втрати - смерті  Лоцька Павла
Олексійовича.

Пішла з життя добра людина,  мудрий
керівник,  прекрасний, люблячий чоловік,
чуйний батько.

Колеги щиро співчувають дружині - вчи-
телю математики Лоцько Ганні Мико-
лаївні та рідним Павла Олексійовича.

Важко знайти слова втіхи, коли ста-
неться непоправне - смерть близької лю-
дини, проте світлі спогади про тих, хто
залишив по собі добрі справи та чесно
прожив своє життя завжди будуть
сильніші за смерть!

Ми не в змозі змінити обставини, лише просимо Всевишнього
дати сил рідним пережити біль втрати, а душу покійного прийняти
в Царство Небесне. Хай земля буде йому пухом!

Світла і вічна пам’ять!

Відповіді на кросворд
“Горить, палає техніка ворожа,

рідна Україна переможе!”
Горизонтально: 4. Патронташ. 5. Тернопіль. 6. Каземат. 7. “…

триста …”. 8. “… оживає …”. 12. … Корнійчук. 14. “… синам …”. 15.
“Парус”. 16. “… Форпост”. 17. Штурман. 21. … ліцей … . 22. … Мики-
тишин. 25. “Гарант”. 28. … Кизило. 29. Контрудар.

Вертикально: 1. Загарбник. 2. “… немає …”. 3. … Слісарчук. 9.
Полковник. 10. … бунчужний. 11. “Народна …”. 13. “Фаларік”. 18.
Кіноактор. 19. Ветеран. 20. Револьвер. 23. “Дніпро.”. 24. “… живи-
ми …”. 26. Шквал. 27. “Антей”.

ÌÀÒ²Ð ² ÑÈÍÀ ÃÎÑÏÎÄÜ
ÇÀÁÐÀÂ Ó ÑÂÎ¯ ÏÀËÀÒÈ

У середу, 10 серпня, в с. Верхня Яблунька
багаточисельна громада прощалася з двома
покійниками – отцем-протоієреєм Миколою
Крецулом та його матусею Ефімією. Одно-
часно на місцевому кладовищі з’явилися дві
могили надзвичайно близьких і рідних людей.
Отець Микола понад 30 років звершував слу-
жіння на Донеччині в с. Верхньокам’янському.
Там він здобув заслужений авторитет серед
місцевих жителів.

Вчитель за фахом він проводив уроки христи-
янської етики серед дітей, навчав віри Христової
дорослих. В пам’яті людей він залишився не-
втомним працівником Христової ниви, патріотом,
високодуховною людиною. У 2021 році в отця Ми-
коли було діагностовано важку хворобу, через яку
він змушений був залишити служіння на Донеч-
чині. Лікувався в  надії, що недуга минеться, але
Всевишній мав свої плани для слуги Господньо-
го виноградника, і забрав його у свої вічні пала-
ти.

Отець Микола, після  закінчення школи в с.Вер-
хня Яблунька, навчався у Бродівському педагогічному коледжі. Згодом   – у підпільній духовній семі-
нарії та Івано-Франківському богословському інституті. У 1990 році вирушив здійснювати духовні місії
на Донеччині. Там він став одним з перших греко-католицьких душпастирів.

Зрозуміло,  що духовно впродовж його служіння і життя поруч з ним була матуся, яка молилася за
сина й разом переживала успіхи та можливі проблеми. Їхній зв’язок настільки був міцним, що коли
вона дізналася про смерть 57-річного  сина о. Миколи, не витримало серденько.  і в ніч з 9 на 10
серпня, у віці 76 років,   пішла вслід за ним дорогою святості у  вічність.

Родина Крецулів в с. Верхня Яблунька досить відома. Батько, Микола Миколайович, який вже
давно представився до Господа, 28 років працював секретарем місцевої сільської ради.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ДОПОМАГАЮТЬ СОЛДАТАМ
Й ЦЕРКОВНІ ГРОМАДИ

Дуже тішить, що не байдужіють серця наших  краян, коли
в  Україні  йде жорстока й кривава боротьба за мир, неза-
лежність і  спокій супроти ненависного ворога – московсь-
ких загарбників. До волонтерського пункту  благодійного
фонду «Милосердя» (кіноте-
атр) часто заходять люди,
аби віддати свою пожертву
на допомогу  нашим без-
страшним захисникам. Се-
ред них – пенсіонери,
підприємці,  учні,  навіть
діти, а нещодавно свою по-
жертву, в сумі 13550 гри-
вень, принесла церковна гро-
мада с. Штуковець. Ще 1000
гривень пожертвував на ар-
мію п. Олександр. З цих
коштів закуплено і видано пару кросівок для одного з сол-
датів, а також берці і військову форму – іншому (4000 грн.).

Ми щиро дякуємо   усім, хто проявляє милосердя,  хто усвідом-
лює, якою важливою і необхідною  є підтримка з тилу для наших
героїчних захисників. Бо тільки спільними зусиллями ми зможемо
наблизити нашу перемогу.

Марія МАТКІВСЬКА,
волонтер.

 КУПЛЮ годинники СРСР, статуетки, ордени, сріблолом, радіо-
деталі та багато іншого. Тел.: 0934206484.

ВИМОГИ ДО СХОВИЩ У
ШКОЛАХ 

Для початку освітнього про-
цесу в школах з 1 вересня  обо-
в’язково має бути укриття.
Йдеться не лише про бомбос-
ховище, а й про більш прості
захисні споруди на кшталт
підвалів, якщо вони відповіда-
ють низці вимог, розповів упов-
новажений Кабінету міністрів
України з питань освіти Сергій
Горбачов.

«Відповідно до законодав-
ства, підвальні приміщення мо-
жуть використовуватися для ук-
риття як споруди подвійного
призначення та як найпростіші
укриття (стаття 32, глава 7 Ко-
дексу). Такі приміщення мають
відповідати мінімальним вимо-
гам щодо безпеки учасників ос-
вітнього процесу та мають бути
відповідно облаштовані. Те, чи
безпечне підвальне приміщен-
ня, вирішує спеціальна комі-
сія», — пояснив омбудсмен.

ЯКИМИ МАЮТЬ БУТИ
ШКІЛЬНІ УКРИТТЯ

В Україні з 1 вересня 2022 року планують відновлення ста-
ціонарного навчання у школах. Навчальні заклади мають об-
лаштувати бомбосховища, або, за їхньої відсутності, хоча б
підвали.

Найбезпечнішими бомбосховищами вважаються цегляні та
залізобетонні.

У них обов’язково мають бути місця для сидіння, питна вода
та вбиральня.

Безпечність шкільних сховищ визначатиме спеціальна ко-
місія, у яку обов’язково має входити співробітник ДСНС.

За його словами, вимоги
щодо зовнішніх конструкцій та
матеріалу, з якого побудовані ці
укриття, законодавством не
визначені, але щоб забезпечи-
ти хоча б мінімальний захист,
важливо, щоб несучі та зовнішні
стіни були із залізобетону, цег-
ли або інших кам’яних матері-
алів.

Основні вимоги до облашту-
вання найпростіших укриттів у
школах:

- місця для сидіння/лежання:
лавки, стільці, ліжка тощо;

- питна вода з розрахунку 2
літри на людину на добу;

- технічна вода (за відсутності
централізованого водопоста-
чання);

- контейнери для зберігання
харчових продуктів;

- виносні баки, що щільно зак-
риваються, для нечистот (для
будівель без каналізації);

- резервне освітлення (елек-
тричні ліхтарі, свічки, гасові лам-
пи тощо);

- вогнегасники та інші засоби
для гасіння пожежі;

- аптечка із засобами для на-
дання першої невідкладної до-
помоги;

- наявність телефону, радіоп-
риймача чи іншого засобу зв’яз-
ку;

- шанцеві інструменти (лопа-
ти, ломи, сокири, пилки по де-
реву, по металу тощо).

Школам потрібно також про-
вести прибирання, максималь-
но розчистити приміщення від
зайвих речей, укріпити вікна та
двері мішками з піском, демон-
тувати тимчасові перегородки.

Перевірятиме безпечність
укриттів комісія, у складі якої
обов’язково мають бути такі
фахівці:

- з питань цивільного захисту;
- з питань містобудування та

архітектури; 
- охорони здоров’я централь-

них та місцевих органів вико-
навчої влади;

- співробітник ДСНС,
- співробітник Держпродспо-

живслужби.
Руслан СЛИВАР,

головний спеціаліст відділу
спорту, молоді, оборонної, мо-
білізаційної роботи, цивільно-
го  захисту та взаємодії з пра-
воохоронними органами Турк-
івської міської ради.


