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ÐÅÌÎÍÒ ÄÎÐÎÃÈ Â²ÄÍÎÂËßÒÜ
ÂÆÅ ÑÜÎÃÎÄÍ²
ТзОВ «Онур-Конструкціон» приступає до
прокладання другого шару асфальту
Спростовуючи безпідставні
чутки, що ширяться останнім часом серед жителів району щодо
того, що ремонт дороги «ЛьвівСамбір-Ужгород» так і залишиться незавершеним на тери-

ÍÀÐÎÄÍÈÉ ×ÀÑÎÏÈÑ ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍÈ

торії Турківського району, голова райдержадміністрації Олександр Лабецький наголосив, що
вже 24 березня підрядна організація ТзОВ «Онур-Конструкціон» відновлює роботи на авто-

САНІТАРНИЙ СТАН У РАЙОНІ
– НАША СПІЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
На виконання розпорядження голови райдержадміністрації від
10.03.2017року № 54 «Про проведення місячника озеленення, прибирання та благоустрою і Дня довкілля» та в ході проведення
зустрічей з головами органів місцевого самоврядування та громадами району, неодноразово обговорювались питання щодо
прибирання населених пунктів та придорожніх смуг.
Органи місцевого самоврядування, із залученням громади, розпочали упорядкування підпорядкованих територій. Особлива увага
приділяється прибиранню сміття та вирубуванню кущів уздовж доріг.
Слід відзначити, що найбільш відповідальними та активними в цьому плані є голови Комарницької, Кривківської та Верхньогусиненської сільських рад.
Сподіваємось, що інші представники органів місцевого самоврядування та жителі району з такою ж завзятістю долучаться до упорядкування територій.
Оскільки 1 квітня 2017 року в районі проводитимуть День довкілля, варто згадати актуальні вислови: «Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять!», «Дім - обличчя господаря!», адже бути
господарем у власному домі- це стосується не лише чистоти та благоустрою власної оселі, а й кожного населеного пункту. Кожен з нас
несе відповідальність за чистоту території, на якій проживаємо, і
кожен може посприяти у недопущенні засмічення власного дому.
Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та молодіжної політики апарату райдержадміністрації.

дорозі «Львів-Самбір-Ужгород»
із влаштування другого шару асфальтобетонного покриття, протяжністю 38 км. Також буде встановлено прикрайкові водостічні
лотки на 17-кілометровій ділянці
та бар’єрні огорожі, протяжністю
20 км. Усе це в межах дороги Турківського району.
На сайті Львівської ОДА розміщено повідомлення, що вже
найближчим часом розпочнуться ремонтні роботи й на ділянці
дороги зі Львова до Самбора.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÄËß ×ÎÃÎ
ÐÀÄÈ×ÀÍÈÍÓ
ÇÍÀÄÎÁÈËÀÑß
ÇÁÐÎß?
Під час оперативного відпрацювання району та запобігання
й виявлення протиправних дій,
працівники поліції Турківського
відділення виявили в жителя с.
Радич незареєстровану зброю.
Зокрема нарізну гвинтівку, марки ТОС- 8М, калібру 5,6 мм та
101 набій до неї, а також гладкоствольну мисливську рушницю
16-го калібру і більше 20 набоїв.
Зброю вилучено й скеровано
для проведення балістичної експертизи. Відкрито кримінальне
провадження, ведуться слідчі
дії. Після завершення розслідування, можливо буде встановлено, для чого радичанину знадобилася зброя.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Ï²ËÜÃÎÂÈÉ ÏÐÎ¯ÇÄ – Ï²Ä ÇÀÃÐÎÇÎÞ
З 2 квітня перевізники Львівщини погрожують припинити перевезення пільговиків на приміських та міжміських маршрутах, через відсутність державної компенсації. За даними перевізників, на Львівщині 713 тис. мешканців користуються правом безкоштовного проїзду у
громадському транспорті. Загалом на монетизацію пільг в області потрібно 600 млн. грн.
Нагадаємо, що Турківська районна рада виділила 100 тис. грн. для пільговиків, стільки ж , як
і в минулому році.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
Турківська районна рада повідомляє, що 28 березня 2017 року, о 10.00 год., в залі засідань
районної ради відбудеться друге пленарне засідання XII сесії VII скликання. Запрошуються депутати Турківської районної ради.

ОДИН З НАЙБІЛЬШИХ РОБОТОДАВЦІВ
ЗАКАРПАТТЯ, СВІТОВИЙ ЛІДЕР З ВИГОТОВЛЕННЯ
КОМПЛЕКТУЮЧИХ ДЛЯ АВТОМОБІЛІВ, ЗБІЛЬШУЄ КІЛЬКІСТЬ РОБОЧИХ
МІСЦЬ ТА ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ ОПЕРАТОРІВ НА ВИРОБНИЦТВО

ÑÂÎ¯Ì ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÀÌ ÌÈ ÏÐÎÏÎÍÓªÌÎ:
- ПОСЕЛЕННЯ В м.УЖГОРОД В КАМПУСАХ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТИПУ
- СТАБІЛЬНУ ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ – ВІД 6000
ГРИВЕНЬ НА МІСЯЦЬ
- Офіційне працевлаштування
- Смачні обіди за пільговими цінами

- Безкоштовне транспортування щодня
Двічі
на
місяць
безкоштовне
транспортування у м.Турка
- Безкоштовне медичне страхування
- Професійний та кар’єрний ріст

ЗМІНИ СВОЄ ЖИТТЯ НА КРАЩЕ! Ужгородський район, с. Минай, вул. І.Туряниці, 7
Телефонуйте: +3(0312) 42 90 41, 095 9 428 428, 0 800 500 736.

Педагогічний колектив та профспілкова
Верхненського НВК щиро вітають з 60річчям від дня народження директора –
Марію Йосифівну Лукачович – мудрого
наставника, вмілого педагога, добру, чуйну,
порядну, доброзичливу людину. Бажають їй
міцного здоров’я, невичерпної життєвої
енергії, щастя безмежного, родинного
тепла та Божого благословення на життєвій
дорозі.
На килимі життя, немов чарівна
м’ята,
Розквітла Ваша ювілейна дата.
Нехай вона повік не відцвітає,
Нехай добро до Вас щоденно прибуває.
Хай здоров’я, радість і достаток
Сиплються до Вас, як з вишні цвіт.
Хай малює доля з буднів свято,
А Господь дарує много літ.

організація

26 березня святкуватиме своє 50-річчя житель с. Матків – Ярослав Ярославович Гайдук. Дорогого сина, коханого, люблячого чоловіка, найкращого татуся, турботливого дідуся із прекрасним ювілейним святом сердечно і з великою любов’ю вітають мама Єва,
дружина Галина, син Микола, невістка Лілія, дочка Леся, зять Василь та внучок Олександрик і бажають дорогому ювіляру міцного здоров’я – з роси і води,
невсипущої життєвої енергії, гарного настрою, безліч світлих і радісних днів у житті,
достатку, родинного тепла, Божої ласки і
благословення на многії літа.
Є ювілеї досить різні,
Та є одна з найкращих дат –
Вітає щиро вся родина
У день, коли Вам – 50!
Хай пахучим цвітом стелиться дорога,
Хай відходять вдалеч горе і біда.
Хай же будуть щастя і міцне здоров’я,
Радість і повага – на многії літа.

Виконавчий комітет Мохнатської сільської ради щиросердечно
вітає з півстолітнім ювілеєм працівника сільської ради – Ярослава
Ярославовича Гайдука – і бажає шановному ювіляру міцного-міцного здоров’я, сповнення усіх
планів і задумів, родинного тепла, миру, любові,
достатку, Божого благословення.
Хай квітне доля у роках прекрасних,
Господь дарує радість і здоров’я.
Хай кожен ранок з неба сонцем ясним
Вас осяває світлом і любов’ю.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить
І береже Вас від біди повсюди.
Нехай несе Вам радість кожна мить
І благодать Господня з Вами буде.

УВАГА!
ЛІТНІЙ ЧАС
У ніч із 25 на 26 березня 2017
року Україна переходить на літній
час. Про це повідомляє Міністерство економічного розвитку і
торгівлі.
Згідно з повідомленням, у неділю, о 3:00 год. за київським часом, стрілки годинників будуть переведені на одну годину вперед.

2 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

24 áåðåçíÿ 2017 ðîêó

ÍÀ Ï²ÄÒÐÈÌÊÓ ÁËÎÊÀÄÍÈÊ²Â
² ÏÐÎÒÈ ÏÐÎÄÀÆÓ ÇÅÌË²
Минулого четверга відбулася позачергова 28-а сесія 7-го
скликання Турківської міської ради. На ній депутати підтримали звернення Турківської міської ради до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо
підтримки блокування торгівлі з тимчасово окупованими територіями та засудження силового розгону і затримання учасників блокади торгівлі з окупантами.
Також на сесії було ухвалено
ще одне важливе звернення до
Уряду, Парламенту і Президента – про недопущення скасування мораторію на продаж
сільськогосподарських земель.
Як відомо, 17 лютого цього року
група народних депутатів України внесла подання до Конституційного суду з вимогою визнати
неконституційним мораторій на
продаж сільськогосподарських
земель, який під спільним тиском селян був пролонгований
Верховною Радою України на

2017 рік. Якщо закон, яким дозволятиметься продаж землі,
вже з 1 липня 2017р. буде ухвалено, фермери та селяни будуть
поставлені в такі умови, коли їм
нічого іншого не залишиться як
розпродати за безцінь свої паї і
піти в найми до нових панів або
їхати за кордон шукати кращої
долі.
Як відомо, серед інших, пройшли конкурсний відбір на
співфінансування мікропроектів
Львівської обласної ради і два
мікропроекти міської ради –

ÞÍ² ÔÓÒÁÎË²ÑÒÈ ²ËÜÍÈÊÀ
ÌÀÞÒÜ ÍÎÂÓ ÔÎÐÌÓ

ÑÏÎÐÒÌÀÉÄÀÍ×ÈÊ
Ó ÒÓÐÊ²ÂÑÜÊÎÌÓ ÍÂÊ
Під керівництвом першого заступника голови РДА Миколи
Яворського, за участі завідувача сектору молоді та спорту РДА
Василя Поточного, проведено робочу нараду щодо вибору території під будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям, який буде збудовано згідно обласної програми «Спортивний майданчик».
Під будівництво були заявлені:
Явірська, Верхньогусненська – сільські, Турківська міська та Боринська селищна ради.
За підсумками наради, вирішено подати пропозицію щодо будівництва спортивного майданчика зі штучним покриттям у Турківському НВК
(по вул.Молодіжна).
Світлана БАГАН.

«Êð³çü òåðíè
– äî ç³ðîê»
Мрія кожної людини - бути
щасливою та бачити щасливими своїх дітей, зробити їх
майбутнє безхмарним та
світлим. Але є сім’ї, які вимушені боротися за життя
своїх дітей та змиритися з
тим, що їх дитина не така, як
інші..., а «дитина з обмеженими фізичними можливостями». Досить часто саме такі
діти залишаються сам на
сам зі своїм болем, із гірким
почуттям несправедливості,
зі своєю хворобою.
Саме для того, щоб підтримати таких дітей, не залишитися
осторонь від їх проблем, допомогти їм відчути себе повноцінною частинкою суспільства, Турківський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді проводить районний фестиваль дитячої творчості та мистецтва «Крізь терни – до зірок»
(для дітей з обмеженими можливостями). Даний захід планується провести в травні
2017р. в Турківському районі.
Турківський РЦСССМ звертається до сімей, що проживають на території району, і в яких
є проблеми дитячої інвалідності,
з проханням долучитися до
участі у фестивалі «Крізь терни
– до зірок».
За довідками звертатися до
районного центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді
за адресою: м. Турка, вул. Молодіжна, 25, або за тел. 3-15-86;
0666447833; 0956009236.
Заявки на участь у фестивалі
приймають до 20 квітня 2017
року.
Тетяна СЕНЧИШИН,
фахівець із соціальної роботи І категорії Турківського
РЦСССМ.

щодо облаштування вуличного
освітлення м. Турка. Це ті, в реалізацію яких вкладають свою
частку й жителі вулиць. Отож, сесія виділила кошти, в сумі
251899, 00 грн., на втілення цих
проектів, а саме: «Реконструкція
вуличного освітлення в м. Турка
по вул. Самбірська, Д. Галицького та Круг Городище» – 138109,
00 грн., «Реконструкція вуличного освітлення вул. Травнева м.
Турка» – 113790, 00 грн.
А ось відділу освіти Турківської РДА було відмовлено у виділенні коштів на співфінансування мікропроекту «Капітальний
ремонт навчально-виховного
комплексу «ЗНЗ І-ІІІ ст.. – ДНЗ»
м. Турка (заміна вікон на металопластикові), у зв’язку з відсутністю коштів у міському бюджеті.
Ольга ТАРАСЕНКО.

Ільницький сільський голова
Роман Ільницький та депутат
Львівської обласної ради Михайло Дзюдзь спільними зусиллями придбали нещодавно для
молодіжної футбольної команди нову форму, в якій хлопці виходять на поле ще з більшою
завзятістю як на тренування,
так і на футбольні поєдинки.
Звичайно, що вони щиро
вдячні меценату, адже чекали
цього вже дуже давно.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

17 березня 2017 року відбулося засідання ініціативної групи,
на якому вирішено провести установчі збори з формування нового складу громадської ради при Турківській РДА 5 травня 2017
року, о 15.00 год., за адресою: м.Турка, вул. Січових Стрільців,62,
зал засідань Турківської районної ради.
Заявки на участь представників громадських організацій в установчих зборах прийматимуть до 5 квітня 2017 року в приміщенні
Турківської райдержадміністрації ( 2-й поверх, каб.№30).
Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається
заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства. Про перелік інших
документів, які необхідно подати, можна дізнатися у відповідальної особи за підготовку проведення установчих зборів – головного
спеціаліста з інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та молодіжної політики апарату райдержадміністрації Світлани Баган. Контактний телефон:0500725586. Електронна адреса:
inform_turka@ukr.net

Закупівельні ціни ПФ “ Білаки ” на ВРХ, коні
та свині в грн. за 1 кг живої ваги
ЗАКУПІВЕЛЬНА ЦІНА
ВИД ТВАРИН

ПОПЕРЕДНЯ
10.02.2017року

ВІд
15.03.2017року

Бички вищ.вгод., понад 400 кг

31,05

30,05

Бички вищ.вгод., від 270-до
400кг
Бички до 270 кг
Телиці вищ.вгод., від 270кг
Телиці вища вгод., до 270кг
Молодняк середньої вгод.
Молодняк, н/ сер. вгод.
Молодняк, худа
Доросла вищої вгод., від 350кг
Доросла вищої вгод., до 350кг
Доросла середньої вгод.
Доросла, н/середньої вгод.
Доросла, худа
Коні I категорії
Коні II категорії
Свині
Свиноматки

30,05

29,05

28,60
30,05
28,60
26,30
24,25
19,15
29,00
28,00
25,80
23,80
19,30
22,40
20,40
22,00
21,00

27,60
29,05
27,60
25,35
23,40
18,35
28,00
27,05
24,90
23,00
18,50
22,95
20,90
22,00
21,00

У середу, 29 березня, о 13. 00 год., у залі засідань Турківської міської
ради проводитимуть зустріч з виборцями територіальних виборчих
округів №5 (вул.Молодіжна: 29, 33, 33Б, 35, 43, 50-66) та №13 (вул.
Майдан Шевченка: 3 - 42, вул. Шевченка: 3 - 30а) депутати Турківської
міської ради Сергій Сіданич та Олександр Гвоздінський.

Парафіяни та церковний комітет УПЦ КП Святого Отця Миколая
с. В.Висоцьке щиросердечно вітають з ювілеєм голову церковного
комітету – Володимира Мартиновича Петрика – і бажають шановному ювіляру міцного здоров’я, світлої радості в
житті, родинного тепла, Божого благословення
на многії і благії літа.
Хай ладиться скрізь: у роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас.
Все світле і гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас.
Хай щастя приходить і ллється рікою,
Хай горе обходить завжди стороною.
Хай доля дарує Вам довгі літа,
А в серці довіку живе доброта.

Сердечно вітаємо з ювілеєм – Василину Йосипівну Шутку із Бітлі.
Бажаємо дорогій і люблячій людині здоров’я, щастя, натхнення,
любові, миру, добра, Господньої опіки.
Літа цвіли не просто цвітом,
А проростали у труді,
Дорослими вже стали діти,
А Ви душею молоді.
Пливуть літа, мов тихі води,
І вже минає ювілей.
Хай у житті Вашім завжди буде літо,
А якщо осінь, то тільки золота.
Нехай у гості їдуть завжди діти.
Хай сміх і радість на подвір’ї не стиха.
Нехай рясні дощі несуть для Вас здоров’я,
Проміння сонячне торкає за вуста.
Хай діти та онуки зігрівають Вас любов’ю,
Бажаєм довгого й щасливого життя.
З повагою – чоловік Василь, син Василь, дочка Тетяна, зять Микола, онуки Лілія і Юлія.

З найкращими вітаннями і найщирішими побажаннями дорогу і
люблячу сестру, шановану нам людину – Василину Йосипівну Шутку
із с. Бітля – сердечно вітаємо із 50-річчям.
В цей золотий ювілей бажаємо, аби Ваша життєва нива завжди
колосилася щедрим врожаєм – міцним здоров’ям, щастям, радістю, добром та всіма земними благами. Божої Вам опіки у всіх життєвих справах.
На килимі життя, немов чарівна м’ята,
Розквітла Ваша ювілейна дата.
Нехай вона повік не відцвітає,
Нехай добро до Вас щоденно прибуває.
Хай здоров’я, радість і достаток
Сиплються до Вас, як з вишні цвіт.
Хай малює доля з буднів свято,
А Господь дарує сотню літ.
З любов’ю – сестра Ганна з чоловіком Михайлом, племінники –
Олена з сім’єю, Ірина з сім’єю, Мар’яна з сім’єю.

Дорогу, люблячу і дбайливу матусю і бабусю – Мирославу Андріївну Сливар із с. Нижня Яблунька, яка 21 березня відсвяткувала свій
ювілей, від щирого серця вітають сини Віталій та Андрій, невістка
Надія, онуки Софійка і Марічка та любляча родина.
Дорогій ювілярці вони бажають міцного здоров’я, родинного
тепла і довголіття.
Рідна матусю, мила бабусю.
Вже сивий туман покриває волосся.
Вже діти дорослі й онуки ростуть,
А серце таке ж молоде залишається досі,
І руки спочинку ніяк не знайдуть.
Про кожного з нас у Вас біль і тривога,
За кожного – радість і світлі думки.
Здоров’я, рідненька, Вам, щастя й достатку
На довгі-предовгі роки.

Дорогу і люблячу, щиру й турботливу дружину і маму, бабусю і сваху
– Ганну Данилівну Макуцьку – із с. Завадівка з 65-річчям, яке відзначила 21 березня, щиросердечно вітають чоловік Мар’ян, син Іван,
невістка Надія, онуки Владислав і Артем, свати Наталія і Степан і
бажають дорогій іменинниці міцного-міцного здоров’я, світлої радості в житті, родинного тепла, мирного неба над головою, достатку, любові від рідних, поваги від людей, Божої опіки на життєвій стежині.
Летять роки, мов лебеді у вирій,
Життя іде, його не зупинить.
Прийміть вітання наші щирі –
До років ста бажаємо прожить.
Хай Матір Божа від біди оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щедрі щастям многії літа.
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

3 стор.

ÒÓÁÅÐÊÓËÜÎÇ – ÂÈË²ÊÎÂÍÈÉ,
якщо чітко дотримуватися усіх рекомендацій лікарів
Щорічно 24 березня ми відзначаємо Всесвітній День боротьби з туберкульозом. В цей день, зрештою, й протягом
усього року, медики намагаються донести широкому загалу громадян інформацію про цю небезпечну хворобу, а
також, як можна захиститися від інфекції, пройти діагностику й вилікуватися. Про це, власне, сьогоднішня наша
розмова з лікарем-фтизіатром Старосамбірського протитуберкульозного диспансеру Любомирою ІЛЬНИЦЬКОЮ.
– Любомиро Степанівно, очевидно, не зайвим буде нагадати, що таке туберкульоз взагалі.
– Це інфекційне захворювання, збудником якого є мікобактерія туберкульозу, котре передається переважно повітрянокрапельним шляхом від хворої людини до здорової. Туберкульоз у більшості випадків вражає легені, але захворювання
може виникати у будь-якому органі. Наприклад, нирках, хребті,
мозку, лімфатичних вузлах, кишечнику, шкірі, статевих органах
тощо. Туберкульозом заражаються при вдиханні повітря, в
якому є збудник захворювання – мікобактерія туберкульозу.
Її ще називають паличкою Коха, на честь науковця, який
відкрив цей збудник у 1882 році.
Хочу наголосити, що цей мікроорганізм не схожий на інші
мікроби. Його унікальність насамперед полягає в тому, що він
стійкий до навколишнього середовища, не боїться холоду й
нетривалого впливу високих температур і тривалий час зберігається у навколишньому середовищі: в пилу, грунті, снігу, льоді.
Відомі випадки, коли у єгипетських мумій, в яких були ознаки
туберкульозу костей, виділяли живу паличку Коха. Інша особливість збудника туберкульозу в тому, що він дуже стародавній.
Туберкульозні ураження хребта виявлені при дослідженнях
людини періоду неоліту, приблизно 5000 р. до н.е. Він легко
попадає в організм людини і часто не викликає захворювання, а вступає у «мирні» відносини з імунною системою організму, яка контролює його перебування. В таких стосунках з
людиною паличка Коха знаходиться у сплячому стані й захворювання не розвивається протягом усього життя людини. І
лише в 10 відсотках дістає розвиток.
– Хто належить до цього відсотка?
– Насамперед особи з ослабленою імунною системою, внаслідок багатьох захворювань. В першу чергу, це ВІЛ-інфекція,
яка вражає імунну систему, а також інші хвороби, що ослаблюють її – цукровий діабет, онкологія, ревматичні захворювання. Ризик захворіти мають і люди, в яких імунна система
зазнала ослаблення через надмірні перенавантаження, виснаження організму, хто живе в постійних стресових ситуаціях,
зловживає алкоголем, наркотиками, тютюном. Хоча туберкульозом можуть захворіти навіть з міцним імунітетом, при
масивному попаданні збудника в організм.
– А які ознаки туберкульозу?
– Зазвичай він розвивається в організмі людини без будьяких зовнішніх ознак. А вже коли ступінь ураження набуває
значних розмірів, людина починає відчувати нездужання і в
неї спостерігаються: кашель, що триває понад 2-3 тижні, рясне потовиділення вночі, безпричинна втрата ваги, підвищена
температура тіла до 37 і більше градусів без видимої на те
причини, що триває понад тиждень. У деяких випадках може
бути кровохаркання, біль у грудній клітці, задишка. Треба пам’ятати, що за наявності хоча б декількох із перерахованих
симптомів, людина має негайно звернутися до дільничного
лікаря для обстеження на туберкульоз.
– Любомиро Степанівно, а як проходить саме обстеження?
– Для діагностування туберкульозу проводять рентгенографію грудної клітки й аналіз мокротиння на наявність у ньому
мікобактерій туберкульозу. Цей аналіз складається з двох
частин: визначення збудника захворювання за допомогою
мікроскопії – мазка мокротиння і посіву мокротиння на спеціальні живильні середовища. Правильно поставлений діагноз – це запорука успішного одужання.
– Скажіть декілька слів про форми і стадії туберкульозу.
– У 90% людей туберкульоз вражає легені. Розрізняють заразну форму туберкульозу легень відкриту і незаразну форму
– закриту. Заразна форма захворювання характеризується
тим, що людина виділяє з мокротинням у навколишнє середовище мікобактерії туберкульозу, за закритої форми туберкульозу в мокротинні не виявляють мікобактерію туберкульозу, і зазвичай такі пацієнти взагалі не кашляють.
Закрита форма туберкульозу – це зазвичай рання стадія
захворювання, коли в легенях виявляють окремі невеликі
ділянки запалення (1-2 см.). Відкрита форма – це більш просунута стадія захворювання, коли в легенях визначають великі ділянки запалення з розпадом легеневої тканини ( може
бути ураженою вся легеня або навіть обидві легені).
– А яка ситуація із захворюванням на туберкульоз у
нас на Турківщині?
– Аналізуючи статистику, хочу наголосити, що є категорія людей, у яких вперше виявлено захворювання, а є й ті, в кого,
через недотримання рекомендацій лікарів виникають, рецидиви, тобто повторне захворювання. Для наочності проілюструю показники за останні 4 роки. У 2013 р. туберкульоз
було діагностовано 42 особам та 3 випадки рецидиву. У 2014
– 31 особі, 8 – рецидивів. У 2015 р. – 39 особам, 16 – рецидивів, а в минулому році виявлено 37 хворих на туберкульоз
та зафіксовано 4 рецидиви. З 37 хворих, виявлених у 2016
році – 23 непрацюючі особи працездатного віку , 4 – пенсіонери, 4 – робітники, один – студент та один – учасник АТО.
Менш як за три місяці 2017 р. в районі виявлено 7 випадків
захворюваності на туберкульоз та зафіксовано 6 рецидивів.

Хочу відзначити й те, що в нашому районі є досить низький
показник виявлення захворювання. Якщо по Україні він становить 5 відсотків від кількості тих, хто пройшов обстеження;
у наших сусідів, старосамбірчан, – 4,8 відсотка, то на Турківщині – лише 1,7 відсотка. Причиною є недостатня проінформованість населення про небезпеку цього захворювання.
– Не всі, очевидно, знають про те, що туберкульоз є
цілком виліковним, й маючи вище названі симптоми,
хворий каже : «Й так нічого з цього не буде».
– Уявіть собі, що менше ніж сто років тому туберкульоз був
невиліковним, до відкриття американським дослідником українського походження – Зельманом Вайсманом в 1942
році першого антибіотика (стрептоміцину) для лікування
туберкульозу. До цього застосовувалися методи, які дозволяли лише продовжити та полегшити життя хворих, але не
вилікувати остаточно.
Сотні відомих людей померли від туберкульозу в доантибактеріальну еру: Фридерік Шопен, Леся Українка, Антон
Чехов, Шолом Алейхем, Фрідріх Шиллер, Ромен Роллан,
Елеонора Рузвельт та багато інших.
Сьогодні розроблено ефективні схеми протитуберкульозного лікування, які дозволяють вилікувати 100 % хворих з
новими випадками захворювання. Курс протитуберкульозного лікування складається з двох фаз.
Інтенсивна фаза триває 2 місяці. Протягом цього часу хворий приймає 4 або 5 протитуберкульозних препаратів щоденно. Протягом інтенсивної фази заразний пацієнт стає незаразним, зникають всі симптоми захворювання, в легенях
відбувається значне покращення. Інтенсивну фазу зазвичай
проводять в стаціонарі.
Підтримуюча фаза триває не менше 4 місяців. Протягом
цього часу хворий приймає лише 2 протитуберкульозні препарати – ізоніазид/ рифампіцин – щоденно або через день.
Під час підтримуючої фази закріплюється досягнутий результат лікування, продовжують розсмоктуватись ділянки запалення в легенях, загоюються каверни.
Якщо перервати лікування після інтенсивної фази або під
час підтримуючої фази, з високою вірогідністю (до 80%) виникне загострення захворювання протягом наступних 4-6
місяців. При загостренні туберкульозу мікобактерії часто
набувають нечутливості до самих ефективних протитуберкульозних препаратів І ряду і виникає стійка до туберкульозних препаратів (мультирезистентна) форма туберкульозу,
яка лікується до 36 місяців дуже дорогими ліками.
– Любомиро Степанівно, очевидно у Вашій практиці
траплялися випадки, коли хворий на туберкульоз під
час лікування вживав алкоголь?
– Як відомо, алкоголь, а також і наркотики, розщеплюються у печінці. Так само й протитуберкульозні препарати. Тому
під час лікування навантаження на печінку різко збільшується. Це може призвести до гепатотоксичних реакцій. У разі їх
виникнення, протитуберкульозне лікування відміняють, а
прогноз виліковування погіршується. Саме тому заборонено алкоголь, тим більше наркотики, під час лікування туберкульозу.
– А що можете сказати з приводу народних методів
лікування цього захворювання?
– На даний час не існує переконливих даних щодо ефективності народних засобів для лікування туберкульозу. Якщо
комусь відомі такі історії, то це є винятки. Лікарі мають великий негативний досвід застосування народних методів, коли
стикаються з пацієнтами з тяжкими формами туберкульозу,
які застосовували методи народної медицини у якості самолікування. Існує багато міфів про чудодійну дію борсучого
жиру, споживання воскової молі, медведок та інших комах
або ж вживання алкоголю задля лікування. Міф щодо борсучого жиру пов’язаний з тим, що в ньому, як і в жирі інших
тварин, що впадають у сплячку, містяться корисні речовини,
такі як вітаміни та мікроелементи. Проте тривале споживання жиру негативно впливає на печінку та підшлункову
залозу. Поїдання комах засновано на тому, що в них містяться мікроелементи, які сьогодні також можна отримати у
формі медичних препаратів. Про алкоголь я вже сказала
вище. Його вживати ні в якому разі не можна.
Безперечно, багато методів народної медицини є корисними і можуть широко застосовуватися разом з основним
лікуванням, але вони ніколи не замінять медичних препаратів.
– Любомиро Степанівно, чи проводять медики диспансерне спостереження хворих після одужання?
– Після виліковування потрібно спостерігатись у районного фтизіатра за місцем проживання від 3 до 10 років,
робити профілактичне рентгенонологічне дослідження
органів грудної клітки. Якщо у вас виникли симптоми туберкульозу як при первинному захворюванні, ви маєте негайно
звернутися до районного фтизіатра для обстеження.
– А як поводитися людині, що перехворіла на туберкульоз, після одужання? Чи є якісь застереження?
– Спокійно жити. Якщо людина завершила основний курс
лікування з дотриманням усіх доз лікування, в її житті туберкульоз більше не повториться.
Розмову вів Василь ВАСИЛЬКІВ.

Завтра відзначатиме своє 85-річчя житель с. Лосинець – Микола Андрійович
Яворський.
Дорогого і люблячого
батька,
дідуся і прадіда із
цим прекрасним
ювілейним святом від щирого
серця і з великою
любов’ю вітають
сини Михайло і Володимир, дочки
Ганна і Люся, невістки Тамара і
Надія, зяті Іван і
Ярослав, онуки –
Галина з чоловіком Ігорем, Алла з чоловіком Андрієм,
Таня з чоловіком Ігорем, Марійка, Василь,
Артур з дружиною Танею, Наталія з чоловіком Сашею, Саша, Галина, Ірина, Юрій;
правнуки – Максим, Саша, Уляна, Настя,
Павлик, Маруся, Володимир, Михайло,
Іван і бажають йому доброго здоров’я, великого людського щастя, благополуччя,
добра, Божого благословення на життєвій
дорозі.
Спасибі, рідненький, за вічну турботу,
За щире бажання добра нам усім.
Хай серце ще довго у грудях палає,
А руки, мов крила, нас пригортають.
Щоб здоров’я було, щоб жили – не
тужили.
Ви найбільшого щастя в житті заслужили.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає.

22 березня відзначила свій 60-річний
ювілей – Надія Борисівна Денисова – з м.
Турка. Дорогу людину – чуйну, щиру і
люблячу сестру і куму
вітають сестра і кума
Христина з чоловіком
Василем. Бажають
ювілярці
міцного
здоров’я – з роси і
води, безмежного
людського щастя,
благополуччя, мирного неба над головою, любові, Божої
ласки і опіки на многії
літа.
Нехай у світі щасливо живеться,
Хай лиш добро і достаток ведеться.
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.
Господь хай дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя й добро.

Дорогу куму, жительку с. Красне – Світлану Степанівну Марусяк – щиросердечно
вітають з 35-річчям, яке святкувала 23 березня, куми
Лень і Білинські і бажають
ювілярці міцного здоров’я, радості, родинного
затишку, добра, миру,
довгих і щасливих
років життя.
Твій ювілей –
Твоє свято
Радіють з Тобою
друзі, й рідні теж.
Хай Бог пошле іще років багато,
Здоров’я, щастя, радості без меж.
Хай роки будуть світлі, легкокрилі,
Не буде втоми лагідним рукам.
Хай Бог на небі й жито на столі
Рятунком будуть у житті Тобі.
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ЛОПУШАНКА ЛЕХНЕВА –
Дорогого, чуйного, люблячого, турботливого чоловіка, татуся, брата, колегу – Івана Івановича Кузана – жителя с. Н.Яблунька, з днем
народження сердечно вітають друзі і родина і бажають йому міцного
здоров’я – з роси і води, добра і злагоди, світлих літ у
мирі та радості. Нехай Господь благословляє Вас на
довгі роки життя, дарує родинний затишок і здійснення мрій.
Бажаєм Вам щастя й достатку,
Ясного неба, сонця і тепла,
В житті щодень лиш злагоди й порядку,
Щоб доля Ваша світлою була.
В роботі – успіхів й терпіння,
У справах – вічного горіння.
В сім’ї – любові і добра
На многії і благії літа.
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Щорічно, 27 березня, відзначаємо Міжнародний день театру.
У нашому районі є 36 драматичних колективів, які були створені у різні часи і в різних населених пунктах. А драматичний
театр, що діє при районному Народному домі, навіть удостоєний почесного звання «народний» і вже наступного року відзначатиме свій золотий ювілей – 50-річчя з дня постановки першої
вистави.
– Це справді діючі самодіяльні драматичні колективи, а не, як
мовиться, на папері, які приносять визнання і славу бойківському
краю, – каже методист відділу культури Петрунеля Ільницька. – Люди
різного віку, починаючи від школярів і закінчуючи пенсіонерами,
відклавши усі домашні справи, навіть в селі (а сільській людині завжди часу бракує), знаходять можливість приходити на репетиції, бо
люблять цей вид мистецтва і хочуть продемонструвати свою акторську
майстерність іншим – своїм односельцям, друзям, рідним… Два роки
тому у нас проходив кущовий огляд драматичних колективів, який
продемонстрував, що театральне мистецтво на Турківщині не занепало, а навпаки – розвивається.
У числі кращих є й драматичний колектив Народного дому с. Ластівка, створений 14 років тому, переможець багатьох районних оглядів
та конкурсів. Керівником театру є завідувач Народного дому с.
Ластівка Галина Яцишин. Галина Теодозіївна охоче розповідає, як
жителі Ластівки залюбки беруть участь у постановках сценок, уривків
із вистав, п’єс. На перших порах створення драмгуртка активними
його учасниками були теперішній Ластівківський сільський голова
Михайло Савчук, директор місцевої школи Дмитро Нагірнич, Роман
Рабінець (до речі, він і зараз ще бере участь у виставах), Галина Савчук, Марія Литвин, Оксана Федьків, Марія Хомин. З виставами «Фараони», «Наймичка», «Поки сонце зійде, роса очі виїсть», «Назар Стодоля» та іншими ластівчани побували на гастролях у Східниці, в Ясениці, у Вовчому та інших населених пунктах району та області.
– Здавалось би, важко нині віднайти людину, яка би мала бажання
вивчити ту чи іншу роль і зіграти у виставі. Але це далеко хибна думка.
Бо й зараз в наш колектив вливається багато талановитих молодих

людей, серед яких Ірина Яцишин, Марія Куцик, Микола Бистрицький,
Іван Германчак, Микола Юськів, Галина і Леся Литвин, Лілія Демків,
Юрій Керелюс і багато-багато інших, які буквально «живуть» на сцені
в тому чи іншому сценічному образі, – розповідає Галина Яцишин. – Я
щиро дякую сільським акторам за їхню аматорську, зовсім не оплачувану роботу. За те, що віддають акторській діяльності свій вільний час.
Наш драмколектив бере активну участь у різдвяному вертепі. Спочатку учасники вертепу віддавали зібрані від коляди кошти на потреби
українських військових, в зону АТО, а останні два роки за зароблені
гроші поновлюємо і поповнюємо сценічний одяг. Я закликаю усіх
відвідувати театри, якщо випадає така нагода; ходити на виступи
сільських драматичних колективів, адже тут ви знайдете задоволення, з цікавістю подивитеся ту чи іншу п’єсу, виставу чи фрагмент з неї –
веселої чи трагічної, історичної чи побутової. Іноді дуже прості історії ,
відтворені на сцені, змушують нас задуматись про дуже важливі речі –
про сенс життя, про добро і зло, багатство і бідність, любов і ненависть, про те, якою потрібно бути людині, адже від наших вчинків
може залежати дуже багато. Недаремно ж кажуть, що життя – це
театр.
Ольга ТАРАСЕНКО.

Іван Боберський належить до найбільш відомих представників славної родини Боберських – родини священиків, політиків, науковців, митців. Його ім’я можна по праву вписати
золотими літерами в історію не лише Галичини,де він народився і творив, а й в історію всієї української держави. Про
нього заговорили зразу ж після проголошення незалежності
України. В 1991 році його іменем названо одну з вулиць Львова,
в 1993 році вперше відзначають 120-річчя одного з видатних
діячів сокільського, спортивного, суспільно-політичного рухів.
У 1994 році Івано-Франківський коледж фізичного виховання започаткував персональну стипендію імені Івана Боберського.
На його честь встановлено кілька пам’ятних таблиць, проведено низку спортивних змагань, турнірів, конференцій. З
нагоди 140-річчя від дня народження «батька української фізичної культури», Львівська обласна рада проголосила на
Львівщині 2013 рік – роком Боберського. У вересні 2016 року
його іменем названо Львівський державний університет фізичної культури.
Постійно і активно вшановують
ім’я Івана Боберського у
Львівській академічній гімназії,
де він успішно викладав руханку
(фізкультуру) і німецьку мову.
Один із його тогочасних гімназистів Євген Коновалець –

пізніше засновник ОУН – у своїх
спогадах зазначив, що найважливішими моментами його молодості були навчання у професора Боберського, акт Мирослава Січинського й знайомство з
Дмитром Донцовим.
Завдяки наполегливим пошукам науковців, а найбільше –
викладача кафедри теорії і методики вже згадуваного університету фізичної культури Оксани
Вацеби, все більше таємниць
відкриває нам спадщина знаменитого краянина. Водночас кожна ювілейна дата, кожна подія
спонукає нас ще і ще раз звертатися до життєвого і творчого
шляху «піонера українського
тіловиховання»– Івана Боберського.
Народився Іван Боберський
14 серпня 1873 року в Доброгостові і був охрещений в місцевій
парафіяльній церкві Св. Миколая. Але оскільки Микола Боберський працював у цьому селі
всього один рік і про Боберських майже нічого не залишилось в пам’яті сельчан, то, за
словами Оксани Вацеби, справжньою батьківщиною Івана Боберського слід вважати с. Лопушанка Лехнева на Турківщині, де
проживають і понині тут нащадки родини Боберських, хоча
деякі з них під іншими прізвищами – Кметики, Волошинівські,
Павлюхи, Цебаки та інші.
Будучи вихованим на принципах здорового способу життя,

внутрішньої дисципліни і наполегливості, коли батько працював у Черхаві, Іван, після закінчення Самбірської народної
школи і гімназії, продовжив успішно навчання у Львівському університеті на філософському факультеті, де найбільше
студіював німецьку філологію. Після 5 років навчання у Львові, з 1895
по 1897 рік, продовжив
навчання у місті Грац (Австрія). Саме тут, як активний член тамтешнього
українського студентського товариства «Русь»,
захопився ідеєю фізичного виховання молодого покоління. Після закінчення студій, за власні
кошти (в чому йому допоміг батько), Іван Боберський здійснює науково-практичні подорожі
до Німеччини, Франції,
Чехії, Швеції, де детально вивчає методику та
тенденції розвитку фізичного виховання. Юнацьке захоплення стає
змістом його життя, і
протягом усіх відведених
йому Господом років нестиме він цей смолоскип
ідей і прагнень зробити людину
кращою.
Варто наголосити, що кінець
ХІХ століття, поряд з бурхливим
розвитком хімії, фізики, математики, спричинив спалах бажання людини стати здоровішою,
сильнішою. Відновлюються
Олімпійські ігри (у 1896 році
вони проведені в Греції, у них
взяли участь спортсмени з 14
країн). З’являються яскраві особистості, шляхетні активісти, які
пропагують здоровий спосіб
життя і хочуть бачити співвітчизників здоровими та гармонійно
розвинутими. Такими були
німець Фрідріх Ян; засновник
Сокільського руху чех Мирослав
Тирш; президент першого МОКу
грек Діметріус Вікелас; творець
новітньої олімпійської ідеї французький барон П’єр де Кубертен.
До цих світлих постатей європейської культури долучається й
українець – галичанин Іван Боберський. Повний нових ідей і
невгамовного запалу до праці,
Іван Боберський у 1900 році повертається до рідного краю, щоб
здобутими знаннями та досвідом служити своєму народові. З
появою у Львові, розпочинається в Галичині установчий період
фізичної культури.
На відміну від багатьох європейських країн, в Галичині панувала масова інертність та дуже
слабка зацікавленість фізичною
культурою, яка на той час робила свої перші несміливі кроки.

Лише малочисельні групи молодих ентузіастів, на чолі з Нагірним та Лаврівським, підтримували такий потрібний зв’язок
із Заходом.
У Львові Іван Боберський
влаштовується на роботу в Академічній українській гімназії, де
викладає німецьку мову та класичну філософію, веде уроки
фізичної культури, водночас проводить заняття з руханки в
гімназії сестер Василіанок.
У цьому місці доречно зробити невеликий історико-політичний екскурс до столиці Галичини, якою по праву був Львів. Враховуючи політичні обставини у
Європі, місто тривалий час вважалось оплотом польської культури, а самі поляки вважали
Львів своїм містом. Тож
польська частина інтелігенції
поводила себе як привілейована, на що пропольська влада не
тільки дивилася крізь пальці,
але всіляко підтримувала і нагнітала штучний антагонізм. Суперництво та протистояння поляків і українців у спорті було
реальним і очевидним, при тому
що всі починання та організації
польських кольорів мали
підтримку державного апарату
міста. Сокільський рух у Львові
святкував два дні народження:
польський – з 1867 року, український – з 1894 року.
І взагалі в Східній Галичині
поляки хоч становили меншість,
але мали перевагу над українцями, бо мали підтримку влади
і відзначалися більшою активністю в національній політиці.
Життя вимагало створення масових українських молодіжних
організацій, які б допомогли
відновленню сил українського
народу. Такими організаціями
могли стати уже створені «Січ»,
«Сокіл», «Пласт», але які не
набрали масовості і активності
в своїй діяльності. У 1901 році
Іван Боберський вступає у
спортивне товариство «Сокіл»,
а вже невдовзі, 17 листопада
1901 року, на загальних зборах
товариства його обирають в члени старшини та заступником голови товариства і доручають керувати учительським гуртком з
підготовки вчителів руханки. При
наполяганні професора Івана
Боберського, у навчальні програми Академічної української
гімназії були введені, як обов’язкові, забави та ігри з м’ячем для
учнів молодших класів. З 1902
року львівські руховики-соколи
прилюдно виступають із вправами і тим самим позитивно впливають на ставлення громадськості до фізичного виховання.
На 1902 рік припадають перші
кроки розвитку українського футболу – створені футбольні команди «Слава» та «Україна». У
травні 1904 року організовано
спортивний осередок «Український спортивний кружок».
Для поліпшення навчальнотренувального процесу, Іван Боберський активно береться за
видавничі справи, адже підручників для підготовки фахівців
фізичного виховання у Львові на
той час не було. Власним коштом він опублікував перші підручники гімнастичних вправ,
спортивних ігор: «Забави і гри
рухові» (1904-1905), «Копаний
м’яч» (1906), «Значення руханкових товариств» (1909) та ін.
Професор Іван Боберський на-
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РОДИННЕ ГНІЗДО БОБЕРСЬКИХ
полегливо працював над власною спортивною термінологією,
щоб зберегти в ній рідні вислови
і український дух. Ось деякі з них:
«сітківка», або «відбиванка»
(волейбол), «копаний м’яч»
(футбол), «наколесництво» (велоспорт), «гаківка» (хокей), які
широко використовувалися на
західноукраїнських землях до
1939 року.
Різними способами Іван Боберський бореться за створення своїх українських шкіл, клубів,
поширення руханкових товариств по всій території Східної
Галичини. З цією метою він виїжджає в різні села і міста краю.
Немає документальних підтверджень, але не випадково в селах Лімна (1907) і Вовчому
(1908) засновують перші осередки «Січі» на Турківщині. Не
без допомоги Івана Боберського січовики мали гарно пошиті
однострої та відповідні атрибути (січовий прапор, сурма). Однострій лімнянського січовика
виглядав так. Всі були одягнуті у
вишиті сорочки, на голові – козацькі шапки, з синім оксамитовим дном та золотою китицею
на кінці, яка звисала над правим вухом. По лівому боці звисали жовті стрічки. На січовому
прапорі, на одному його боці
була Мати Божа з омофором,
на другому – князь Володимир
Великий. Держак був оббитий
мідними цвяшками. Звичайно,
що крім вишиванок, всі інші атрибути були купованими.
Мав Іван Боберський пряме
відношення до видавництва восени
1907 року часопису
«Сокільські вісті», в якому друкувалися різні новини з місць.
Підсумковим результатом активної організаторської роботи
Івана Боберського стало його
обрання у серпні 1908 року головою старшини товариства
«Сокіл-Батько», яке він очолював до 1914 року. Саме під його
керівництвом сокільство сягнуло свого апогею. Якщо в 1908
році в Галичині було 400 сокільських «гнізд», то в 1914 році
– 974, в яких налічувалося близько 70 тисяч членів українського
«Сокола».
Серед
членів
львівського «Сокола» в різні
роки знаходимо прізвище головного редактора «Діла» Івана
Белея, відомого композитора
Дмитра Січинського, видатного
історика Івана Крип’якевича;
молодих: Богдана Лепкого –
майбутнього талановитого літератора, Осипа Коциловського –
майбутнього доктора теології в
Перемишлі, Ярослава Пастернака – майбутнього директора
музею наукового товариства ім.
Шевченка, Тараса і Андрія
Франків – синів Великого Каменяра та багато інших. Усі вони
пройшли неабияку школу фізичного і духовного виховання.
Адже, згідно статутів, кожен січовик (чи сокіл) повинен був дотримуватися норм християнської
моралі, товариськості. Соколи
вивчали історію України, свого
краю, біографії визначних діячів
чи героїв. Кожен січовик повинен
був займатися фізкультурою,
вміти рятувати майно і людей від
пожежі, як і сокіл, не допускати

пияцтва, картярства, розпусти.
Починалося життя в січах з козацького малинового чи жовтосинього прапора, виховання
юнаків на традиціях запорізьких
козаків, їхньої боротьби з ворогами України. Піднімав національний дух сам стрій, патріотичні пісні, введення назв січових старшин – кошовий, курінний, писар. Тим самим Іван Боберський вирішив використати
фізичну культуру як засіб до пробудження національної свідомості. Сьогоднішній руховиксічовик повинен завтра стати
воїном-захисником своєї Вітчизни, або боротьби за неї. Його
знаменитий клич «Де сила – там
воля!» немовби перегукується зі
знаменитим Шевченковим «Борітеся-поборете!». Вартий уваги
інший його крилатий вислів:
«Кріпи свої сили, бо як ти слабий, то світ скрутить тобі карк»,
який стосується не так окремої
людини, а в першу чергу – нації,
держави.
Маючи всі природні задатки,
Іван Боберський не мріяв про
кар’єру австрійського чиновника або урядовця. Він – патріот,
що поставив на терези все своє
життя заради відродження українського народу.
Він успішно поєднує практичну громадську діяльність з творчою працею. З-під його пера українською мовою з’являються
книжки з описами дитячих рухливих забав, посібники для занять футболом, хокеєм, тенісом,
а також підручники для підготовки фахівців з фізичного виховання. В 1910 році він – засновник і
редактор «Вісті з Запорожа» –
часопису спортивних і пожежних товариств, з-під його пера
виходить понад сотня газетних
публік ацій. Іван Боберський
об’їжджає Галичину з рефератами про значення фізичної культури для української нації, наголошує на залученні до неї молоді
і жінок.
У 1910-1911рр. він є організатором викупу за досить велику
суму «Тору циклістів» у Стрийському парку для товариства
«Сокіл».
За кропітку натхненну працю,
а також з нагоди десятої річниці
активної діяльності, 11 вересня
1911 року вдячна громадськість
Львова вручила Івану Боберському срібну булаву – як символ
проводу, а також присвоїла йому
титул «Батько української фізичної культури».
Львівський «Сокіл-Батько» в
особі Боберського підтримував
зв’язки з сокільськими гніздами
Турчанщини. Заслуговує на увагу
лист лімнянських січовиків від 9
жовтня 1911 року до соколиної
централі у Львові: «Соколе-Батьку! З нагоди того, що 14 жовтня
1911 року відбудеться в Лімні
торжествене посвячення прапора товариства «Січ» , а при нагоді цього свята відбудеться поминальне Богослужіння за блаженного Адама Коцка і посвячення пам’ятника, поставленого йому на місцевому цвинтарі…
Маємо честь післати «Високохвальному «Соколові-Батьку»
почесний цвях з усиленною
просьбою, щоб високоповаж-

ний «Сокіл-Батько» був такий
ласкавий на те свято послати
когось з промовою, щоби своєю
присутністю в тутешньому закацапленому повіті Турчанському
розбудити вогонь патріотизму в
серцях молодих і те свято тим
більше звеличити». Підписали
листа кошовий Василь Мелех та
січовик Антон Жук.
15 жовтня 1911 року Іван Боберський ініціював проведення
перших Запорозьких ігрищ як
українського аналогу грецьких
олімпіад.
Влітку 1912 року очолює делегацію українського «Сокола» на
другому всеслов’янському з’їзді
у Празі, в цьому ж році бере
участь в організації й реєстрації
парамілітарного товариства
УСС (Січових Стрільців). У квітні
1913 року, за сприяння Івана
Боберського, у Львові відбувся
Перший з’їзд пластових організацій Галичини. Пластовий
вишкіл пройшли тисячі галичан,
а чимало з них, такі як Степан
Бандера та Роман Шухевич, стали визначними провідниками у
визвольній боротьбі українського народу.
Іван Боберський мріяв про
злиття всіх українських спортивних і пожежних товариств, і таке
єднання відбулося на ІІ Шевченківському краєвому святі у
Львові в червні 1914 року, за
участі близько 12 тисяч представників «Сокола», «Січі»,
«Пласту», «Січових Стрільців».
Свято, на якому були гості з-за
Дніпра, перетворилося в акцію
єдності всього українства. Взяли участь у цьому святі січовики
з Лімни та соколи з Борині Турчанського повіту.
З вибухом Першої світової
війни, коли тисячі «січовиків»,
«соколів», «пластунів» масово
влилися в легіон Українських
січових стрільців, Івана Боберського обирають членом Бойової
Управи УСС і виконує функції
скарбника легіону та шефа
відділу військової преси.
У 1915 році Іван Боберський
– член Головної Української
Ради, яка 1 листопада 1918 року
перебрала владу в свої руки. Увійшов він і до уряду ЗУНРу, де
очолив Секретаріат військових
справ і відповідав за видавництво військових підручників, редагував накази і розпорядження
міністерства, опікувався військовими часописами, розробив
проект однострою та відзнак
Української Галицької Армії. Він
зібрав і зберіг архів УСС, зібрав
понад 3 тисячі світлин з життя
наших добровольців. У роки
війни написав книги «УСС в
Карпатах» та «Збірник УСС».
Починаючи з вересня 1918 року,
Іван Боберський став вести «Щоденник», який вийшов друком
аж у 2003 році. В «Щоденнику»
детально описано перебіг
польсько-української війни
1918-1919 років, проголошення
ЗУНРу, передано атмосферу
краху Австро-Угорщини і творення на її уламках нових незалежних держав.
6 листопада 1918 року було
створено Державний секретаріат освіти і віросповідання. До
його складу увійшов і професор

Іван Боберський. Секретаріат
займався налагодженням роботи навчальних закладів, розробкою навчальних програм і
підручників. Іван Боберський був
включений також в комісію зі
складання проекту єдиної школи в Україні, ввійшов до числа
найвидатніших українських педагогів Галичини першої половини ХХ століття.
У листопаді 1919 року
військові обставини змусили
уряд ЗУНРу емігрувати в Австрію.
Виїжджає й Іван Боберський. В
1920 році, включений до складу
дипломатичної місії ЗУНРу,
відправляється у США, де протягом двох років проводить
інформаційну роботу серед 500тисячної громади українських
переселенців, збирає кошти на
утримання уряду. 1922-1932 рр.
– оселяється в Канадському
місті Вінніпег, де очолює представництво ЗУНРу та український Червоний Хрест.
Перебуваючи в Канаді, він
бере активну участь у житті української діаспори, не забуваючи рідний край. Збирає кошти
для вдів і сиріт, жертв війни, допомагає новій хвилі українських
емігрантів у працевлаштуванні.
Не полишав Іван Боберський
видавничої діяльності. За його
редакцією вийшли альманахи
«Нове поле» (1927), «Прерія»
(1928), «Кленовий лист» (1929).
Його статті друкували як в США і
в Канаді, так і в львівських часописах («Діло», «Нова зоря»).
Іван Боберський зібрав велику
колекцію світлин, що нині зберігається в українській бібліотеці
його імені у Вінніпезі.
У квітні 1932 року він переїздить ближче до рідного краю і
поселяється у словенському
місті Тржич, звідки походила
його дружина Жозефіна Полак.
Швидко відновлює зв’язки з Галичиною, не пориваючи контактів з канадськими українцями. Двічі його вітали у Львові, де
розповів про європейський
досвід та перспективи тілесного
виховання. Чималу активність
проявляв Іван Боберський у
міжнародному олімпійському
русі. У 1936 році побував на ХІ
Олімпійських іграх в Берліні,
звідки надсилав низку репортажів у Галичину для «Сокільських вістей» та «Діла». Він
палко вірив, що український прапор майорітиме гордо на найвищих олімпійських щаблях.
У жовтні 1947 року серце Великого Українця, Батька української фізичної культури перестало битися. Поховали його в
місті Тржич. Прожив він, як і його
батько Микола Боберський, 74
роки.
Ті, хто присвятив себе служінню на благо нації, заслуговують
пам’яті та уславлення.
Ярослав ТИРИК.
PS. Як стало відомо, оргкомітет Шостих Всесвітніх Бойківських фестин включив у програму фестин встановлення
меморіальної таблиці батькові
та сину – Миколі Боберському
та Івану Боберському – в с. Лопушанка.

Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації повідомляє, що 25 березня 2017 року проводиться всесвітня
кампанія Година Землі 2017, яка організовується Всесвітнім фондом дикої природи.
Вимкнувши світло 25 березня 2017 року о 20:30 на 1 годину, ми покажемо необхідність об’єднаних дій для збереження природи
нашої планети.

Дорогого і люблячого брата і
племінника, жителя с. Ільник –
Олега Ільницького – з 20-річчям
від щирого серця вітають вуйко
Міша з сім’єю, цьоця Ольга з
сім’єю, цьоця Іванка з сім’єю,
цьоця Віра з
сім’єю і бажають йому
міцногоміцно го
здоров’я,
здійснення
мрій, вірних
і надійних
друзів
у
житті, щасливої долі і
Божої ласки
і опіки на довгій життєвій стежині.
Немає кращого за цвіт весняний,
Немає кращих літ за молоді.
Тож будь завжди здоровий і
щасливий
На все життя, відміряне
Тобі.

Дорогеньку куму, жительку с.
Красне – Світлану Степанівну
Марусяк – вітають із 35-річчям
від дня народження куми Андрійчини і бажають ювілярці, аби
Господь дарував
їй
міцне здоров’я, світлу
радість, достаток,
Свою ласку
і благословення на многії і благії літа.
Нехай летять собі літа,
Нам зупинити їх не вдасться.
Хай буде істина проста:
Чим більше літ, тим більше
щастя.
Людської шани зичимо й
тепла,
Достатку, миру, злагоди в
родині.
Журба щоб в безвість
відійшла,
А радість щоб жила у
кожній днині.

Колектив Турківської автомобільної школи ТСО України сердечно вітає з ювілейним днем
на р о дж е нн я ,
яке він святкував 20 березня,
колишнього
працівника Турківської автошколи – Івана Андрійовича Цолигана
– і бажає шановному
ювіляру неба безхмарного, настрою гарного, щастя без ліку і
довгого віку.
Щастя, злагоди вдома, в родині,
Всі ми щиро бажаємо нині.
Хай Вам стелиться довга
дорога,
Хай Вам буде здоров’я від
Бога.
Хай гараздів Вам в хату
прибуде,
Хай світло і радісно буде.
Щоб життя було щедрим,
як літо.
Щастя й долі – на многії
літа.

6 стор.
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Шановні страхувальники та застраховані особи, Старосамбірська міжрайонна виконавча дирекція
Львівського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
нагадує про можливість отримання відновлювального лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно –курортних закладів.
Спільним наказом Департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації та виконавчої дирекції Львівського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності від 23.01.2015 р. № 39/№10 затверджено перелік лікувально-профілактичних закладів
Львівської області та м. Львів, які здійснюють медичний відбір і направлення застрахованих осіб та
членів їх сімей на відновлювальне лікування в реабілітаційні відділення санаторно-курортних закладів.
З метою раціонального відбору хворих на відновлювальне лікування до реабілітаційних відділень санаторно – курортних закладів, створено відбіркові комісії на
базі КЗ СРР „ Старосамбірська ЦРЛ” та на базі Турківської КЦРЛ.
У нашій державі функціонує мережа санаторіїв з реабілітаційними відділеннями, за профілями лікування
для дорослого :
-після оперативних втручань на органах травлення
в санаторії „Трускавецькурорт”,„Моршинкурорт”;„Авангард”(Вінниця);”Березівські мінеральні води”(Харків)
„Верховина”,„Карпати”,„Поляна” „Шаян”(Закарпаття);
”Жовтень” (Київ); ім.Горького (Одеса); „Миргородкурорт”;
„Україна „ (Ворзель –для дитини і дорослого та двох
дітей та дорослого);”Приазовкурорт” (Запоріжжя ), „Ярина” (Конвалія) Трускавець;
- для відновлювального лікування в спеціалізованому реабілітаційному відділенні після гострого
інфаркту міокарда, операцій на серці та магістральних судинах – в санаторії „ Любінь Великий”
- після гострого інфаркту міокарда, операцій на
серці та магістральних судинах – в санаторії „Карпати
„ (Закарпаття); „Жовтень (Київ); Конча-Заспа; „Лісова
пісня” (Волинь),”Лермонтовський” (Одеса),”ЛюбіньВеликий”, ”Миргородкурорт”,”Приазовкурорт” (Запоріжжя),
”Роща” (Харків),”Славутич”(Дніпропетровська обл.),”Україна” (Ворзель – в т.ч. для дитини і дорослого та двох
дітей та дорослого), Хмільник;
- відновлювальне лікування після гострих церебральних порушень – в санаторії „Карпати” (Закарпаття), ”Жовтень” (Київ),”Лермонтовський” (Одеса),”Любінь
Великий, „Миргородкурорт”,”Лісова пісня „(Волинь),
„Приазовкурорт” (Запоріжжя),ТОВ „Санаторій Арктика”

(Бердянськ), Хмільник;
- відновлювальне лікування порушень перебігу
вагітності – в санаторії „Карпати” (Закарпаття);”Авангард” (Вінниця),”Високий”(Харків),”Жовтень”(Київ), „Лермонтовський”(Одеса),”Миргородкурорт”,”Приазовкурорт” (Запоріжжя),”Україна” (Черкаси);
- відновлювальне лікування після ортопедичних
операцій – в санаторії „ Черче”. „Авангард” (Вінниця-.в
т.ч. для дорослого та дитини),”Березівські мінеральні
води” (Харків),”Жовтень”(Київ),” ім.Пирогова„(Одеса),”Карпати” (Закарпаття), ”Лісова пісня» (Волинь),” Любінь
Великий”,”Миргородкурорт”,”Приазовкурорт”(Запоріжжя),”Славутич”, ”Сонячний” (Дніпропетровська обл.), ТОВ
„Санаторій Арктика” (Бердянськ), Хмільник;
- відновлювальне лікування порушень обміну речовин – в санаторії”Березівські мінеральні води” (Харківв т.ч. для дитини і дорослого),”Верховина”, „Карпати”,
„Шаян”,”Поляна”(Закарпаття) „Збруч”(Хмельницька
обл.), ”Миргородкурорт”-в т.ч. для дитини та дорослого,”Моршинкурорт”-в т.ч. для дитини та дорослого,”Приазовкурорт” (Запоріжжя –в т.ч. для дитини та дорослого)
,”Скадовськ”-в т.ч. для дитини та дорослого,”Трускавецькурорт” –в т.ч. для дитини та дорослого,»Ярина”(Конвалія) Трускавець;
-відновлювальне лікування післяопікових хворих
– в санаторіях „Авангард”(Вінниця-в т.ч. для дитини та
дорослого),”Приазовкурорт” (Запоріжжя);
-відновлювальне лікування після хірургічного втручання на органах сечостатевої системи – в санаторіях
„Авангард”(Вінниця),”Березівські мінеральні води”(Харків),”Карпати”(Закарпаття),”Миргородкурорт”, ”Моршинкурорт”,”Трускавецькурорт”,”Ярина” (Конвалія (Трускавець);

-відновлювальне лікування після операцій на легенях – в санаторіях „Авангард”(Вінниця),”Березівські
мінеральні води”,”Ялинка”- в т.ч. для дитини та дорослого(Харків),”Карпати”(Закарпаття),”Миргородкурорт”,
”Приазовкурорт”(Запоріжжя),”Скадовськ”;
-медико-психологічна реабілітація постраждалих
учасників АТО – в санаторіях „Авангард”(Вінниця),”Березівські мінеральні води „(Харків),”Верховина”,”Карпати”(Закарпаття),”Лісова пісня” (Волинь),”Приазовкурорт” (Запоріжжя),”Скадовськ”,”Черче”;
Хворих до реабілітаційного відділення санаторнокурортного закладу направляють лише із стаціонару.
Відповідно до п.4.12 Порядку отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого Постановою правління Фонду
від 25.02.2009 р. № 12, путівку до реабілітаційного
відділення санаторно-курортного закладу видають
безкоштовно лікувально-профілактичним закладом
застрахованій особі, дитині або двом дітям, у супроводі
одного із застрахованих батьків чи застрахованої особи, яка їх замінює ( опікунові, піклувальнику ), згідно з
висновком відбіркової комісії лікувального закладу щодо
направлення хворих до реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів, у якому особа перебуває на
лікуванні , за наявності „ Довідки для отримання путівки
до реабілітаційного відділення санаторно-курортного
закладу за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності», заповненої за
основним місцем роботи, й підписаної керівником та
головним бухгалтером. Довідка має бути скріплена печаткою підприємства і завірена районною (міжрайонною,міською) виконавчою дирекцією відділення Фонду. Довідка дійсна протягом 1 місяця.
До путівки додається виписка з медичної карти
хворого, з висновком відбіркової комісії та рекомендаціями щодо подальшого лікування його у реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу.
Термін перебування в реабілітаційному відділенні
санаторно – курортного закладу – 24 дні. Поділ путівки
– заборонено.
Шановні краяни, якщо Ви потребуєте відновлювального лікування у реабілітаційних відділеннях
санаторно - курортних закладів, звертайтеся до лікуючого лікаря, або за телефонами: м. Старий Самбір –
(238) 21-3-67, (238) 21-4-91, (238) 21-4-43; м. Турка –
(269) 31-1-53.
Марія ПЕРІГ,
спеціаліст Старосамбірської МРВД.

Ïîëüñüê³ â³çè-Øåíãåí – ïî-íîâîìó Збережімо лікарню
у візових центрах запроваджують нову,
комп’ютерну систему, яка полегшить реєстрацію
Починаючи від 3 квітня, у візових центрах буде легше оформити польську шенгенську чи польську національну візи, а
також дозволи для учасників Малого прикордонного руху. Як
розповіла на прес-конференції керівник Візового центру у
Львові Ядвіга Жак, у процедурі оформлення віз відбулося спрощення, яке стосується того, яким чином заявник отримує
дату і час реєстрації своєї анкети. Раніше заявникові треба
було самому набирати телефон кол-центру (часто годинами і безрезультатно. — Авт.) і самому визначати дату реєстрації. Тепер йому достатньо буде тільки оплатити кошти
за оформлення візи у визначених банках. Після цього оператори Візового центру самі йому передзвонять (можуть передзвонити вже наступного дня після проплати). Дата реєстрації
визначається автоматично за допомогою сучасної комп’ютерної системи. Якщо ця дата не підійде заявникові, система
визначить йому іншу дату.
Детально з роботою нової системи можна ознайомитися
на сайті Генерального консульства Республіки Польща у Львові
або на сайті компанії VFS Global,
яка відкрила мережу візових
центрів в Україні. Щоб зареєструватися у Візовий центр, потрібно оплатити квитанцію у
«Кредобанку» або «Ідея банку»
та вказати категорію візи (туристична, національна, Малий прикордонний рух тощо). Після цього працівник банку видасть квитанцію з персональним кодом.
Автоматична система протягом
24 годин призначить дату й час
подання документів, про що людину повідомить працівник колцентру.
Як зазначив на прес-конференції Генеральний консул РП у
Львові Вєслав Мазур, нову ком-

п’ютерну систему розробили
ексклюзивно для громадян
України, які хочуть отримати
польську візу-Шенген або національну. Для тих, хто їде в
інші країни, діє стара система
реєстрації. Новації запровадили через те, що в 2016 році
значно зросла кількість заявок українців на отримання
польських віз. За словами Генконсула РП у Львові, з початку
року консулат уже видав українцям понад 110 тисяч віз, що на
понад 20% більше, ніж за цей
же період торік. Вартість оформлення реєстрації у Візовому
центрі залишається незмінною
— 18,5 євро (оплачується за курсом у гривнях). Для тих, хто зареєструвався за старою системою, усі передоплати і коди доступу залишаються чинними

протягом трьох місяців. Також
три місяці паралельно діятимуть нова і стара системи реєстрації. У Візовому центрі радять
розпочинати процес реєстрації,
коли вже зібрали увесь необхідний пакет документів (перелік є
на сайті). Також нова система
унеможливить втручання в процес реєстрації “нелегальних посередників”, які раніше за хабарі “допомагали” отримати візу.
Навіть якщо Україна цього
року отримає безвізовий режим,
реєстрація у візових центрах не

Я, жителька м. Турка, мама учасника АТО, вже довгий час не
можу заспокоїтись через те, як в районі вибирають головного лікаря. Це тривожить й інших жителів нашого району.
За моєї пам’яті було багато головних лікарів, які нічого не зробили для нашої лікарні, бо працювали задля власних інтересів. За
останній рік лікарню довели до ручки. Навіть немає чим привезти
лікаря чи хворого. Головного лікаря звільнили з посади, а призначили Костянтина Коробова – в.о. головного лікаря. І він взявся за
роботу, а головне – за наведення в колективі дисципліни. Деяким
працівникам це не подобається, тому йдуть проти нього. Звичайно,
є й такі, які задоволені ним і кажуть, що він – людина на своєму
місці, яка порадить і вислухає. Але чомусь не підходить він нашим
депутатам.
Нелегко буде нам, простим людям, без лікарні, якщо її розвалять. А така ситуація виникла, тому, що ми не вміємо вибирати таких
депутатів, які б захистили простих людей. Бо наші депутати думають
про свої інтереси.
Наші сини на Сході воюють з агресором і віддають своє життя за
Україну, а за що воюють наші депутати і проти кого? Невже їм не
потрібно лікарні? Адже і в них є діти і родина.
За усе в житті треба відповісти.
Ірина ПИСАНЧИН,
м. Турка.

У ріці Стрий знайшли
тіло утопленика
відпаде. Адже вона буде обов’язковою для тих громадян України, які не мають біометричних паспортів, або хочуть оформити національну польську візу.
Із запровадженням нової системи реєстрації, у візових центрах
продовжить діяти і онлайн-реєстрація на сайті Генконсульства
РП у Львові (система e-konsulat).
Однак останнім часом зареєструватися там майже неможливо.
Юлія ЛІЩЕНКО,
«Високий Замок».

У понеділок, 20 березня, о 15.20 год. до Турківського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в річці Стрий у
селі Явора, виявлено тіло 55-річного місцевого жителя без
ознак насильницької смерті.
Найімовірніша причина трагедії – чоловік переходив річку через
лавку та, втративши координацію, впав у воду, де і втопився.
Наш кор.

За вбивство атовця
судитимуть розлучанина
До Турківського суду правоохоронці скерували обвинувальний акт
у кримінальному провадженні щодо звинувачення жителя с. Розлуч у вбивстві учасника АТО, який приїхав до нашого району відвідати товариша по службі.
Наш кор.
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«Ìîãóòíº,
â³ùå ñëîâî
Êîáçàðÿ»

«ÊÐÈËÀÒ² ÌÐ²¯»
Жах не в тому, що щось
зміниться, –
Жах у тому, що все може
залишитися так само»
(Ліна Костенко, «Записки
українського самашедшого»)
Ліна Костенко – геніальна
українська письменниця-шестидесятниця та поетеса, лауреат
Шевченківської премії. «Поезія
Ліни Костенко здатна прищеплювати дух свободи. Вона нагадує про справжнє і вічне в цьому
нашому дивному житті – про
совість, милосердя, любов…
Про вічний поєдинок добра і
зла… Про потребу вибудовувати себе щодня, щороку, все життя. Якщо, звичайно, ти хочеш
бути Особистістю і не хочеш, за
Шевченком, «гнилою колодою
по світу валятись…» – так сказав про Ліну Костенко доктор
філологічних наук, професор
Володимир Панченко.
Народилася відома поетеса 19 березня 1930 р., на Київщині в родині вчителів. Цього

року їй виповнилося 87. Вшанувати цю дату вирішили й на Турківщині. Напередодні, минулого
четверга, учнівське самоврядування району на чолі з активною ученицею Христиною Косолович закликало усіх небайдужих приєднатися до флешмобу
«Крилаті мрії», який школярі також провели біля пам’ятника
Кобзарю, в м. Турка.
Посварилися, аж гримить!
Україно, чи ти була колись
Незалежною хоч на мить –
Від кайданів, що волю сковують,
Від копит, що у душу б’ють,
Від чужих, що тебе скуповують,
І своїх, що тебе продають?!
– лунали рядки з творів славетної поетеси сучасності. Один за
одним читали їх молодь і старші
за віком люди. Хтось був декламатором, а дехто, проходячи
мимо, просто на кілька хвилин
зупинився і став слухачем, Але
усі на той час пройнялися ви-

«ШЕВЧЕНКО
МОБІЛІЗУЄ»
Тарас Шевченко з нами постійно. 203 роки тому народився
геній, а здається, що геній серед нас – невмирущий Пророк нації.
Тиждень пам’яті Великого Каменяра пройшов й у Вовченському
НВК. Протягом цього часу, на щоденних лінійках, учні декламували
твори поета, розповідали про його життєвий і творчий шлях. А розпочинали тиждень наймолодші школярі. Неможливо висловити
словами ті емоції та радість, коли бачиш тих маленьких дітей, які
достеменно знають про долю поета, виразно і дуже емоційно розповідають вірші Шевченка. Крім цього, кожен клас мав завдання
підготувати газету та лист-звернення до поета. Тут вже кожен міг
продемонструвати свій талант особисто.
На завершення учні 6,7, 9 класів, разом із вчителем української

тонченою, ліричною, мудрою і
філософською поезією видатної Ліни Костенко. Серед активних учасників флешмобу були
учні Турківського НВК і Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 разом зі своїм
директором Лесею Когут, громадський активіст Маргарита
Гріщенко, заступник голови Турківської РДА Юрій Лило, завідувач центральної бібліотечної
системи Ганна Семків, працівники центральної районної
бібліотеки, просто небайдужі
турківчани.
– У Ліни Костенко є чому повчитися, – наголосила палка
прихильниця її творчості педагог Леся Когут. – До такої інтелектуальної поезії мало хто доростає. Це письменниця, яка
справді має літературну освіту. Я
впевнена, що ви, тут присутні,
можете продовжити собі надзвичайне задоволення, коли
прийдете додому, заглянете в
Інтернет, і знайдете пісні, у виконанні Ольги Богомолець, на
слова Ліни Костенко. Це неперевершено!
Ольга ТАРАСЕНКО.

мови та літератури Ганною Данько, підготували і провели вечірреквієм «Шевченко мобілізує». Це був нетрадиційний захід, свого
роду, вечір-послання людині, яка прославила Україну як націю. На
цьому святі поменшало вишиванок, адже більшість школярів виконували роль солдатів на передовій – на фоні портрета Тараса Григоровича, щоб таким чином показати реалії сьогоднішнього дня і
донести до глядачів, що українцям сьогодні так важко, як і тоді,
коли жив Тарас. У багатьох на очі накочувалися сльози при перегляді, під мелодію пісні «Плине кача…», кадрів про зруйнований
Донбас. Але як би сумно нам зараз не було, знаємо, що дух Шевченка з нами, що він живе в кожному з нас. Його творчість є благородною і благодатною частиною нашої історичної спадщини. Тому й
вшановуємо генія за великий вклад у культуру України, яку так любив і прославляв.
Ми вдячні Тобі за пророчі слова, Тарасе! Ми пишаємось Тобою! Ти
– наш взірець і наша гордість!
Роксолана БОБЕРСЬКА,
учениця 9 класу Вовченського НВК.

НЕ БУДЬМО БАЙДУЖИМИ
Коли наші українські захисники, які воюють на передовій, в зоні
АТО, відчувають нашу постійну
підтримку, коли вони ситі й одягнені, якось тепло стає на душі від
того, що у цьому є й часточка нашої
з вами допомоги. Наша турбота
про тих, хто стоїть в обороні рідної
землі, наших родин у той час, коли
війна ще не закінчилася, має бути
постійною. Я пригадую, як на по-

чатку російської агресії в Україні,
мій кабінет, що знаходиться у культурно-мистецькому центрі «Україна», був повністю завалений пакунками з благодійною допомогою українським солдатам і добровольцям, яку зносили сюди
люди з усіх-усюд. Сьогодні, на
жаль, картина далеко не та. Та
все ж є серед нас ті, хто не забуває
за солдатів й далі приносить по-

І знову ...
«Майбутнє лісу – в
твоїх руках-2017»
Цю Акцію вже багато років тому започаткували Державне
агентство лісових ресурсів України та Міністерство освіти
і науки нашої країни, з метою поширення знань про ліси та їх
важливість для існування життя на землі, виховання у підростаючого покоління шанобливого ставлення до природи, забезпечення зацікавленості у збереженні лісових насаджень,
дотримання правил поведінки в лісі, роз’яснення широким колам громадськості питань, що пов’язані із збереженням та
важливістю створення лісових насаджень, ознайомлення та
надання можливості учнівській молоді, представникам громадськості взяти участь у роботах з лісовідновлення та лісорозведення, підвищення довіри громадськості до лісогосподарської галузі. Акція «Майбутнє лісу – в твоїх руках» триватиме з 21.03.по25.04.2017 року.

Таку назву мав тематичний
вечір, присвячений пам’яті
Т.Г.Шевченка, який відбувся в
Народному домі с. Матків. На
святково прибраній сцені – учні
місцевої школи, одягнені у національний одяг. Поруч – цікава книжкова виставка творів
Кобзаря, яку підготувала бібліотекар Оксана Матковська.
Про значення творчості геніального поета розповів директор Матківського НВК Михайло Трийцятник. Під музичний супровід завідувача Народного дому Олега Ляха хор виконав низку пісень на слова
Т.Г.Шевченка: «Садок вишневий
коло хати», «Заповіт», «Думи
мої, думи мої», «Зоре моя вечірняя», «Реве та стогне Дніпр
широкий» та інші. Також звучали вірші та інсценізації його
творів. На завершення виступу хор і всі присутні виконали
духовний гімн України «Боже
великий, єдиний».
Сценарій свята підготувала
вчитель місцевого НВК Лідія Комарницька.
Наш кор.

жертви. Сьогодні я щиро дякую
інваліду І групи, турківчанці Вірі
Пазюк, яка передала на фронт 2
пари в’язаних шкарпеток, пенсіонеру з Турки Семену Соничу, який
пожертвував 200 грн. і пакунок з
продуктами (гречка, рис, макарони, ізюм), начальнику відділу освіти Наталії Гошівській ( 200 грн. пожертви), а також п. Данусі Іванівні,
яка народилася в Турці, а зараз

проживає в Чехії, – за теплий одяг
для воїнів.
Також маю велике прохання
до усіх небайдужих жителів Турківщини, щоб знову, як і колись, всі
активно долучилися до благодійних пожертв нашим безстрашним воїнам до прийдешніх Великодніх свят. Щоби наші захисники
там, у бліндажах, на блокпостах, в
окопах, разом з нами відчули
радість цього величного і світлого
свята.
Марія МАТКІВСЬКА,
волонтер.

Для успішного проведення Акції, ДП «Турківське лісове господарство» розробило план лісогосподарських заходів. Заплановано провести роботи з благоустрою контори підприємства та садиб
лісництв, ремонтні роботи у парку «Тризуб». З участю членів шкільних
лісництв буде проведено озеленення Ясеницького НВК, посадку
захисних насаджень вздовж дороги Львів -Ужгород, біля Співочого
поля, вивішування шпаківень, упорядкування Алеї Небесної Сотні
та території зони відпочинку «Берізка».
ДП « Турківське лісове господарство» зобов’язало лісництва підготовити посадковий матеріал для проведення озеленення.
Принагідно нагадую, що Генеральна Асамблея ООН проголосила 21 березня Міжнародним днем лісу з тим, щоб привернути увагу
до питань важливості лісів для життя на планеті. Міжнародний день
лісів відзначають у всіх країнах світу.
Працівники ДП «Турківське лісове господарство» також долучаються до проведення різних природоохоронних акцій не лише в
цей день, а й впродовж усього року. Так цьогоріч буде проведена
посадка лісових культур на площі 26 га, заплановано заготовити
550 кг лісового насіння, буде проведено догляд за лісовими культурами на площі 400 га, також догляд за лісовими насадженнями на
площі 121 га.
Галина ФЕРЕНЦ,
провідний інженер лісових культур ДП «Турківське ЛГ».

7 стор.

Працівники Красненської
сільської ради, приватний
підприємець Лозанчин Тетяна
Олександрівна, завідувач Народного дому «Просвіта» щиросердечно вітають із ювілейним
днем народження, яке
вона відзначатиме
24 березня, головного бухгалтера Красненської
сільської
ради – Марію Несторівну Романчак.
Бажаємо дорогій
ювілярці міцного здоров’я,
сімейного благополуччя, добрих
і щирих друзів, сповнення заповітних мрій і сподівань, світлої
радості, Божої опіки і благословення на довгі і щасливі роки
життя.
Хай душа Твоя цвіте весною
І краса не в’яне із роками.
Будь завжди такою ж чарівною,
Серце хай Твоє дзвенить
піснями.
Хай в житті Твою встеляють стежку
Спокій, щастя, благодать,
добро.
Всіх благ бажаєм від душі,
Хай обминають хату біль і
зло.
Бажаєм щастя, радості, здоров’я,
Терпіння, щедрості, багато
сил,
Щоб кожен день вже від сьогодні,
Лиш світлу радість приносив.

Добру, дорогу, щиру, щедру,
працьовиту, як бджілка,
сваху – Марію
Несторівну Романчак з Мохнатого – сердечно вітають з
ювілейним
днем народж ення свати
Михайло і Марія
Матковські і бажають ювілярці
міцного здоров’я, сімейного затишку, родинного тепла, миру,
довголіття.
Летять роки, мов ластівки
стрімкі,
Та серце молодим хай завжди
буде.
Щоб все робилось легко, залюбки,
Щоб добрі люди зустрічались
всюди.
Хай мудрість літ не стане тягарем,
Нехай душі не вигасне зірниця
І повниться до краю день за
днем
Добра і щастя золота криниця.

Щиросердечно вітаємо з ювілейним днем народження дорогих сватів із с. Радич – Євгенію Андріївну Яворську – із 60-річчям ,
Михайла Івановича Яворського –
із 70-річчям. Бажаємо їм доброго
здоров’я, життєвих
сил і енергії, світлої
радості, родинного
тепла, миру, благополуччя, Божого благословення на многії і
благії літа.
Хай Вам у світі щасливо живеться,
Лиш добро і достаток ведеться.
Хай сонечко світить, а серце
співає,
Хай смуток дороги до хати не
знає.
Хай щастя вікує у Вашому домі
І радість хай буде завжди.
Здоров’я міцного і світлої долі
Хай Бог посилає на довгі роки.

8 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

“ÊÓÁÎÊ ÂÅÑÍÈ”
â³äêðèâ ôóòáîëüíèé ñåçîí – 2017 íà Òóðê³âùèí³
Уже четвертий рік поспіль футбольний сезон у нашому районі відкриває традиційний турнір, присвячений пам’яті Героїв
Небесної Сотні та воїнів АТО, які віддали своє життя за НенькуУкраїну. Цього року він отримав назву “Кубок весни”.
У турнірі виявили бажання
взяти участь 13 футбольних дружин Турківщини, які були розділені на 4 групи. Зокрема у групі
“А”, матчі якої проходять на стадіоні с.В.Висоцьке, за путівку до
півфіналу в боротьбу уже вступили команди сіл Гусне, Либохора,
Н.Висоцьке та В.Висоцьке. Тут
минулої неділі зіграно два по-

єдинки: господарі розійшлися
миром із командою с.Н.Висоцьке – 2:2, а либохірці розгромили
сусідів з Гусного, з рахунком 5:1.
У групі “Б” (матчі пройдуть на
стадіоні смт.Бориня) силами
поміряються команди з Бітлі,
Н.Яблуньки та Борині. До групи
“С” увійшли спортсмени з сіл
Ластівка, Явора та В.Яблунька.

Поєдинки відбудуться на стадіоні с.Явора.
У с.Вовче пройдуть матчі групи “D”, до якої увійшли футболісти з Завадівки, Прислопа та
Вовчого.
Решта матчів групи “А”, як і всі
матчі в інших групах, пройдуть у
неділю, 26 березня.
До півфіналу, за підсумками
групового етапу, вийде по одній
кращій команді із кожної групи.
Півфінальні поєдинки заплановано провести на турківському міському стадіоні “Карпати” у
неділю, 9 квітня. Дату проведення фіналу наразі ще узгоджують.
Організатор цьогорічного турніру – федерація футболу Турківського району – закликає всіх
небайдужих долучитися до
втілення цього спортивного свята, аби була можливість якомога краще відзначити всіх учасників, призерів та переможців
турніру.
Костянтин МАЛЕТИЧ.

ÌÔÊ «ÁÎÐÈÍß» – ÂÎËÎÄÀÐ ÊÓÁÊÀ ÎÁËÀÑÒ²!
Після болючої поразки нашої команди у
фіналі Срібної ліги чемпіонату Львівщини з футзалу боринчани взяли участь у
кубку Львівщини з цього виду спорту,
організатором якого стала ЛОАФ “Колос”. Успішно пройшовши чвертьфінал
та півфінал, наша команда у фіналі здолала неодноразового учасника та переможця обласних футбольних змагань.
У драматичному поєдинку, за підтримки
глядачів та завдяки голам Олега Бабича,
Сергія Хижого та Олексія Хохлова, гравці
МФК “Бориня” перемогли команду «ФеніксСтефано» із с.Підмонастир Перемишлянського району, з рахунком 6:5.
МФК «Бориня», за який, окрім вищеназваних авторів переможних голів, у цьому сезоні виступали Юрій Мостинець, Мирон Шалабавка, Микола Матляк, Михайло Музика,
Ігор Романишин, Іван Сич та Олександр
Сіньков, на чолі зі своїм незмінним капітаном, палким шанувальником футболу – Сергієм Риком, щиро вдячний за підтримку протягом усього
сезону Михайлові Турянському та всім уболівальникам.
Костянтин МАЛЕТИЧ.

У САМБОРІ ЗДОБУЛИ СРІБЛО
Нещодавно у м.Самбір, у місцевому спорткомплексі «Спартак», пройшли Всеукраїнські зональні змагання з футзалу серед вихованців 2002-2003 років народження дитячо-юнацьких
спортивних шкіл області, під девізом “Хто ти, майбутній олімпієць?”
Окрім юних спортсменів ДЮСШ “Бескид”, які представляли Турківщину, участь у змаганнях взяли
футболісти із Самбора, Яворова, Дрогобича та Мостиськ.
Наші хлопці показали тут досить хороший результат. Впевнено перемігши команди з міст Яворів,
Дрогобич та Мостиська, вони вийшли до фіналу. Але тут, на жаль, сильнішими виявилися господарі
турніру – команда з м.Самбір, яка, з рахунком 3:2, обіграла наших земляків.
Тож у підсумку команда ДЮСШ “Бескид”, яку готували тренери Михайло Федько та Віталій Михайлечко, під керівництвом директора спортшколи Олега Мельника, здобула друге місце, а срібні медалі
приміряли гравці Назар Франк, Олег Чижо, Володимир Алімов, Денис Мельник, Михайло Співак, Олег
Богдан, Микола Ірод та Назарій Гусак.
Костянтин МАЛЕТИЧ.
Продається дерев’яний будинок в смт. Бориня: 5 кімнат, кухня, веранда. Загальна площа – 92,6
кв.м. Є літня кухня, гараж, колодязь. Земельна ділянка 0,65 га. Приватизована. Ціна – договірна.
Тел.: 0975748257.
РОБИМО ЧЕСЬКІ РОБОЧІ ВІЗИ
(на 3 місяці). Звертатися: Богдан
Чех. Тел.: 0661637297.
Продається дворівнева квартира, 66 кв.м., дві кімнати, в
центрі міста, вода, газ.
Тел.:0968285949.
Не дорого!

Продам будинок в Карпатах, в селі Ісаї Турківського району Львівської
області. Загальна площа будинку – 53,4 м.кв. 2 кімнати і веранда. Опалення пічне на дровах. Позаду будинку є розгалуження для підведення
води до будинку, вода тече самотьоком із лісу. Біля будинку протікає
струмок, близько ліс, гарний краєвид. Є підвал, сарай, підсобні приміщення, стодола. В продаж цього будинку входять також земельні
ділянки, площею 0,1934 га, 0,1999 га., які розміщені близько біля будинку. Будинок і земля приватизовані. Є всі документи на право власності,
та кадастровий номер. Дуже близько магазин, лісове господарство. До
річки Стрий – 2 км., до району – 14 км.
Тел. : 0973849779. Оксана.

«БОЙКІВЩИНА»
Реєстраційне свідоцтво ЛВ №134 видано 28
березня 1994 року.
Часопис виходить раз на тиждень.
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Продається котел КЧМ – чавунний 5-секційний в хорошому робочому стані (ціна – 3200
грн.) та верстат деревообробний
багатофункціональний, двигун –
3 фази (ціна – 11500 грн.).
Тел.: 0679247786.
Загублене посвідчення учасника
бойових дій – серія АБ №056906,
видане 31.05.2000 року Львівським
обласним військовим комісаріатом
на ім’я Бурак Йосип, б/б – вважати недійсним.
Загублений договір купівлі-продажу житлового будинку та земельної ділянки ВАО № 327328 – с. Коритище,
Турківс ький
район,
Львівська обл. (зареєстрований в
Самбірському МБТІ за № 1955), виданий на ім’я Василя Васильовича
Котиса, вважати недійсним.

Тільки один день!
29 березня
З 9.00 до 14.00 год.
Купуємо натуральне

ВОЛОССЯ ТА
ШИНЬЙОНИ
(натуральне – від 32 см, сиве
та фарбоване – від 42 см).
Від 2000 грн. до 50000 грн.
за 1 кг.
Адреса:
вул.
Січових
Стрільців,55, пер. «Чародійка»,
тел.: 0983180443.
ГОДИННИКИ: в жовтих корпусах (старі, наручні, механічні на запчастини (вибірково).

ДП «Боринське лісове господарство» проводить реалізацію
дров паливних різних порід для населення району з 01 березня
2017 року на франковерхньому складі (ціна 1м 3 становить
244,00 гривні) та надає послуги з завезенням у двір споживача
(вартість послуги перевезення віддалі 1км - від 45 грн.)
За реалізацію дров паливних безпосередньо звертатись в лісництва :
Мохнатське лісництво – с.Мохнате;
Либохорське лісництво –с.Либохора;
Верхньовисоцьке лісництво – с.В.Висоцьке;
Боринське лісництво – смт.Бориня;
Сянківське лісництво – смт. Бориня;
А також підприємство надає послуги з порізки дров паливних для
населення району (вартість послуги порізки 1м 3 дров становить
109 грн.)
За довідками звертатись в ДП «Боринське лісове господарство»
за телефонами: 0504318779; 0504318786.
Адміністрація.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Колектив Верхньогусненського НВК глибоко сумує з приводу
смерті колишньої працівниці школи Катерини Олексіївни Молокус
і висловлює глибоке співчуття рідним і близьким покійної.
Педагогічний колектив Либохорської ЗОШ І-ІІІ ст. висловлює щире
співчуття вчителю-організатору Василю Степановичу Цянцю з приводу тяжкої втрати – смерті бабусі.
Адміністрація Турківської КЦРЛ глибоко сумує з приводу смерті
Василя Андрійовича Лужецького і висловлює щире співчуття лікарю-стоматологу Ользі Василівні Хомик з приводу великого горя –
смерті батька.
Профспілкова організація Турківської КЦРЛ висловлює щире
співчуття лікарю-стоматологу Турківської КЦРЛ Ользі Василівні Хомик з приводу тяжкої втрати – смерті батька.
Стоматологічні працівники висловлюють щире співчуття лікарюстоматологу Ользі Василівні Хомик з приводу тяжкої втрати – смерті
батька – Василя Андрійовича Лужецького.
Сусіди – Чаркіни, Перовські, Андрійчини, Марія Михайлишин, Анничі – висловлюють щире співчуття Ользі Василівні Хомик та її сім’ї
з приводу смерті батька – Василя Андрійовича Лужецького. Вічна
йому пам’ять.
Колектив працівників Матківського НВК висловлює щире співчуття вчителю початкових класів Галині Йосипівні Шпилько з приводу
тяжкої втрати – смерті матері.
Працівник ФАПу №2 с. Явора Світлана Ярославівна Будз і медичні працівники с. Явора висловлюють глибоке співчуття молодшій
медичній сестрі Марії Ігорівні Клонцак з приводу тяжкої втрати –
трагічної смерті батька.
Працівники Турківської поліклініки висловлюють щире співчуття
лікарю-стоматологу Ользі Василівні Хомик з приводу тяжкої втрати
– смерті батька – Василя Андрійовича Лужецького.
Педагогічний та учнівський колективи Розлуцького НВК сумують з
приводу передчасної смерті учениці 1 класу Христини Коцур і висловлюють щире співчуття рідним та близьким.
Вічна їй пам’ять.
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