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ОЦЕ ТАК ПИСАНКА!
У переддень світлого празника Христового Воскресіння на
подвір’ї церкви Верховних Апостолів Петра і Павла м. Турка
встановлено найбільшу писанку на Турківщині. Разом із підставкою – заввишки 2,5 метра.
Встановити в нашому місті цю великодню прикрасу запропонувала
Оксана Мельник. Щось подібне раніше встановлено в її рідному місті
Соснівка. Ідею активно підтримали й її однодумці – учасники церковного хору «Дзвін», провізори церкви. У храмі було виставлено скриньку
для пожертв на придбання писанки. Свої посильні внески склали й
чимало підприємців міста. Загалом вартість писанки – 18 тисяч гривень. А виготовив її майстер із селища Куликів, що неподалік Львова.
Милуватиме око прихожан церкви і жителів міста писанка, обертаючись впродовж 40 днів – від Пасхи аж до Вознесіння. В рух її приводитиме спеціальний механізм. Встановлювали писанку також учасники церковного хору, а розмалювали – відомі на Турківщині художники Михайло Ференц та Степан Бриндак.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Дорогі турківчани!
У цей благословенний час щиро вітаю Вас зі святом Світлого Христового Воскресіння!
Святий Великдень несе нам довгоочікувану радість перемоги Сина Божого, дарує
надію та впевненість у завтрашньому дні, поселяє спокій у серцях, укріпляє віру та живить душу. Пасхальні свята для кожної людини – символ радості, надій і сподівань, віри
в добро і щастя.
Бажаю Вам щастя і радості, віри і благополуччя! Нехай свято Великодня принесе любов та світло у Вашу родину, щирість та добро у взаємини! Нехай Боже благословення
буде запорукою миру на нашій землі, духовного відродження нашої держави, здійснення найзаповітніших сподівань!
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
З повагою, народний депутат України Андрій Лопушанський.

Шановні освітяни!
Прийміть найщиріші вітання з
нагоди найбільшого християнського свята Воскресіння Христового! Нехай Ваші душі будуть багаті на добро, як святковий стіл,
чисті, як Великодній рушник, і веселі, як українські писанки. Хай
малинові дзвони Великодня
принесуть у Вашу оселю радість,
віру, надію і любов. Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
З повагою начальник відділу
освіти Турківської РДА Оксана
Манюх;
голова Турківської районної
організації профспілки працівників освіти і науки Михайло
Кропивницький.

Найщиріші вітання з нагоди
Воскресіння Христового, шановні турківчани!
Від щирого серця бажаю всім
українським родинам мирного
неба, нехай наші душі будуть багатими на добро, у серцях живе
любов, а у домівках панує затишок, здоров’я та злагода.
Нехай ці Пасхальні дні будуть
для нас радісними!
Христос Воскрес! Воістину
Воскрес!
Голова правління БО «Фонд
допомоги малозабезпеченим
сім’ям та сім’ям учасників АТО».
Володимир Саврук.

Шановні жителі Турківщини!
Прийміть сердечні вітання із
світлим Воскресінням Христовим!
Це свято спонукає кожного із
нас ще раз замислитися над
вічними цінностями християнської моралі, дає нам добру нагоду наповнити свої серця любов’ю і добротою, зміцнює кожного з нас духовно. Свято Великодня нагадує нам про те, що кожна людина народжується для
добрих справ і творіння. Хай цей
день принесе у Ваші оселі
радість і надію, гарний настрій,
благополуччя й упевненість у
завтрашньому дні.
Нехай Воля Господня надихає
Вас на праведні справи, закликає до милосердя, додає натхнення і сили в ім’я здійснення й
процвітання України.
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
Володимир Лозюк, голова
Турківської районної ради,
Олександр Лабецький, голова Турківської райдержадміністрації.

У цю весняну золоту днину завітало свято до нашої родини. 4
квітня відзначила свій ювілей дорога серцю людина – любляча дружина, турботлива матуся, найкраща у світі бабуся, чуйна і щира сестра – Наталія Михайлівна Семків – жителька с. Шандровець.
Дорогенька наша, нехай Господь благословляє Вас здоров’ям,
радістю, добром, щоб кожен день, який Він
посилає, був ласкою зігрітий і теплом. Дякуємо
щиро за ту ласку, любов і увагу, якими щодня
зігріваєте нас. Многая і благая Вам літ!
Швидкоплинні літа відраховують весни,
Зупиніться на мить, не спішіть, не
летіть!
Новий день виплітає із мрій перевесло,
Щоб із наших вітань сніп тугий перевить.
Хай квітує любов на життєвому полі.
Хай світанки дарують наснагу щодня.
Хай крізь хмари й туман посміхається
доля,
Килимами дороги Вам встеляє весна.
З любов’ю – чоловік Микола, сини Роман і Микола, дочка Людмила, невістка Оксана, онуки Вікторія і Софійка, брати Іван, Володимир і сестра Любов зі своїми сім’ями із Закарпаття.

У цей прекрасний весняний день відзначає свій ювілейний день
народження житель с. Матків – Йосип Іванович Миньо. Від щирого
серця його вітають дружина Ольга, син Іван, дочка Неля, зять Микола, онучок Святославчик, теща Катерина, свати Герович і Кузан з сім’ями із Верхнього Висоцького і бажають дорогому ювілярові міцного здоров’я, великого
людського щастя, Господньої ласки і опіки та прожити в любові, добрі, достатку, радості ще довгі
роки життя.
Летять літа, мов бистрі води
І не вернути їх назад.
І нам не віриться сьогодні,
Що Вам уже є 60!
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!

Церковний комітет і парафіяни церкви Різдва Іоана Хрестителя
с. Присліп щиросердечно вітають з днем народження настоятеля
храму о. Віталія. У цей прекрасний день – день Вашого народження – прийміть від нас, дорогий отче, привітання і щирі побажання міцного здоров’я, радості, миру та ласки й Милості
Божої, безмежного людського щастя,
злагоди й добробуту Вам та Вашій родині.
Нехай плоди Вашої глибокої віри та працьовитості у Христовому винограднику
примножуються.
Здоров’я Вам на многії і щасливі літа
Хай душу зігріва родини теплота.
Хай стане сил у Вас цей шлях земний
пройти,
Нелегкий хрест священичий достойно пронести.
Тож будьте світильником Божим,
Взірцем в поведінці для нас.
Щоб мудру пораду отримав кожен,
Хто в потребі звернувся до Вас.
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Дорогі в Христі!
Сьогодні в усій Україні та на поселеннях християни сповнюються невимовною
радістю. У ту мить, коли вперше чуємо
наше традиційне великоднє привітання
«Христос воскрес!», у душі кожного з нас,
від наймолодшого до найстаршого, відбувається якась глибока зміна. Ми відчуваємо, як зникають усі проблеми і виклики
нашого життя, як змиваються всі
турботи та
кожна журба,
наче
«тане віск
від лиця вогню». Оця
радість
є
п л о д о м
Святого
Духа та правдивим знаком, що воскреслий
Госп одь
присутній у
наших серцях.
Богоотець Давид перед отіненим ковчегом граючи веселився…
У шостій главі другої книги Самуїла читаємо, як цар Давид на початку свого правління постарався, щоб ковчег Завіту був
перенесений до столиці, до Єрусалима.
У цій реліквії зберігалися таблиці Божого
закону, переданого Мойсеєві: вони вважалися найціннішим посіданням Ізраїлю.
Ковчег був запорукою непереможності
старозавітного народу та сили його царя.
Тому Давид зустрічав його з великою радістю, з танцями. Ця Божа присутність серед свого народу і відчуття з боку людей
священного обов’язку жити за Господніми заповідями пізніше дозволять Псалмоспівцеві промовити: «Над праведником
сходить сонце, над щирим серцем –
радість. Радуйтеся, праведні, у Господі, і
прославляйте Його святе ім’я» (Пс. 97, 1112).
Наша Пасхальна утреня бачить у поведінці царя прообраз нинішньої пасхальної радості. І хоч прообраз-ковчег зник у
часи вавилонської навали в VI столітті до
Христа, воскреслий Господь присутній
вічно серед нас: «Ось я з вами по всі дні
аж до кінця віку» (Мт. 28, 20). Уже не прообраз чи провіщення якогось непевного
та неосяжного майбутнього, а сам Христос, який воскрес із мертвих, приходить
до нас, своїх учнів, як джерело нашої сили
і перемоги над злом. У Воскресінні, у но-

Шановні турківчани!
Щиро вітаю Вас iз радісним святом – з
Великоднем! Нехай це величне свято
наповнить серце світлими почуттями
надії i любові, дарує щастя та добро.
Великдень нагадує нам про духовне
відродження, яке потрібне всім нам, всій
українській нації.
Бажаю Вам i Вашим рідним у ці весняні дні відчути повноту життя, щедроти
української землі та родинне тепло.
Нехай Господь дарує Вам любов,
радість, мир та злагоду на довгі літа i надихає нас на дo6pi та праведні справи.
Нехай Пасхальне Свято стане для кожного початком нового життя — кращого i
добрішого.
Щастя й злагоди Вам в родині та благодаті Божої з небес.
І хай по всій лунає Україні
— Христос воскрес!
— Воістину воскрес!
Міський голова Геннадій КОГУТ.

вині про Його перемогу над смертю, – вершина радості і здійснення всіх пророцтв і
прагнень людини.
Веселитися в Бозі - означає дозволити
перемозі воскреслого Господа проникнути в мене, звершитися в моєму особистому житті. Ідеться не про якесь тимчасове
почуття, а про дійсну участь та причастя
Христового Воскресіння. Святий апостол
Павло пише: «Бо якщо ми з’єднані з Ним
подобою Його смерті, то будемо і подобою воскресіння» (Рим. 6, 5). Святкувати
Пасху – це значить воскреснути разом із
Христом, перемогти в Ньому і з Ним. Тож
наша радість у Ньому та з Ним не скороминуща емоція, а постійний стан того, хто
живе вірою у воскреслого Господа.
Ми ж, народ Божий, святий, прообразів
здійснення бачивши…
Сучасна людина в теперішньому світі не
вміє радіти – вона тішиться лише тим, що
має, і здебільшого плаче від того, що хотіла б мати, але не посідає. Сьогодні існує
ціла індустрія розваг, яка «продає
радість», пропонує «купити радість» у вигляді порожніх і хвилевих веселощів, насилля чи наркотиків, обіцяє швидке задоволення без відповідальності, пробує заманити втечею у віртуальну дійсність чи
земне багатство.
Людина шукає радості, але в цих речах її
не знаходить. Бо радіти без Бога неможливо. Веселощі без Бога – це примара,
яка швидко розсіюється; це залежність,
яка так само швидко поневолює та відбирає силу.
Як часто в нинішньому суспільстві в ролі
«торговців радості» виступають безвідповідальні політики, новоявлені месії. Порожніми гаслами вони апелюють до ницих людських бажань. Коштом крові та
сліз невинних скривджених людей чи цілих
народів обіцяють радість «для вибраних»,
які належать до штучно створеного ними
«міра», і розраховують, що чинитимуть
беззаконня, а все «на всіх язиках» – перефразуємо слова великого Кобзаря –
буде мовчати. Але така радість збудована
на піску кумирів, брехні та насильстві, тому
неминуче, раніше чи пізніше, завалиться
під власним тягарем.
Ми, натомість, покликані будувати своє
щастя і свою радість як свята спільнота
дітей Божих. Жити Господньою радістю
нелегко, особливо в нинішніх обставинах.
Часто ставимо собі запитання: чи можемо ми сьогодні радіти? чому ми страждаємо? чому з нами це сталося? чи має
сенс наша боротьба, кров і страждання,
смерть і розруха? Без пасхального таїнства ці запитання залишилися б без
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відповіді. Однак сам воскреслий Христос
відкриває нам зміст людського страждання – перемінюючи його в пасхальній ході
на радість у Господі. Святий Максим Ісповідник писав: «Якщо Бог терпить у тілі,
коли Він стає людиною, чи ми не повинні
радіти, коли терпимо? Оце спільне терпіння відкриває нам Царство. Бо істинно
промовив той, хто сказав: якщо страждаємо разом з Ним, то разом з Ним і прославимося (пор. Рим. 8, 17)». Стражденний і
воскреслий Господь присутній у кожній
людині, яка зазнає терпіння, аж до кінця
світу, - у кожному людському болю, у
кожній пролитій сльозі та краплі крові, - і
Він вводить нас у своє Воскресіння, даруючи нам радість у ньому. Хто терпить в
ім’я любові до Бога і ближнього, той вміє
веселитися в Бозі, радіти істинною та
вічною радістю Воскреслого.
Веселімось у Бозі, бо воскрес Христос
як всемогутній...
Отож дивімося на наші теперішні страждання, особисті, сімейні, місцеві, всенародні, у світлі пасхального ходу за воскреслим Христом, переходу в радість, руху в
надії на цей світлий день, створений Всевишнім. Пасха Господня відкриває нашому народові істину, що наша боротьба - це
вхід у Його радість. Наша любов до Батьківщини, що кличе нас до самопожертви в
ім’я її свободи і незалежності - це насправді дорога до Воскресіння. Наш непереможний дух дає свідчення перед
світом, що не треба боятися перед смертоносною брехнею та насильством, бо
«воскрес Христос як всемогутній»!
Сьогодні сам Господь нас потішає – перемінює наш смуток на радість, як це сталося із жінками-мироносицями. Вони
йшли до Господнього гробу плачучи, а повернулися сповнені істинною радістю в
Бозі. Ішли в темряві безнадії, а отримали
світло Воскреслого і звістили апостолам
й усьому світові, що Христос воістину воскрес. Нехай перемінить нас це «чудо, чудо
всіх чудес», а через нас - наше суспільство і країну, хоч би де ми жили.
Дорогі в Христі браття і сестри! Хай перемога Ісуса Христа над смертю і злом
розвіє наші сумніви та відновить у наших
серцях надію і радість. Усім вам, в Україні
й на поселеннях сущим, засилаю свої сердечні вітання разом із щирими молитвами. Усім військовим та їхнім сім’ям, усім
переселенцям, усім, що плачуть на окупованих територіях і в Криму, усім полоненим і ув’язненим сумління свого ради і
ради любові до України, усім хворим і
стражденним, тим, що на далеких заробітках за кордоном, - кожному з вас зичу
передусім радості Божої! Щиро бажаю
вам благословенних Великодніх свят,
смачного свяченого яйця та світлої пасхальної радості!
Благодать воскреслого Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і причастя Святого Духа нехай буде з усіма вами!
Христос воскрес! Воістину воскрес!
† СВЯТОСЛАВ

Шановні жителі Турківщини!
Від щирого серця вітаю Вас зі Світлим Христовим Воскресінням! Нехай це величне
свято наповнить Ваші серця світлими почуттями
НАДІЇ і ЛЮБОВІ, дарує МИР ! Бажаю Вам та Вашим
родинам радості, здоров’я, добробуту і благополуччя. Хай Великдень принесе у кожну оселю душевне
тепло та спокій, віру та життєвий оптимізм.
Бажаю щастя й злагоди в родинах та БЛАГОДАТІ
Божої з небес!
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
З повагою – директор Турківської районної філії Львівського обласного центру
зайнятості , голова РО ПП ВО «Батьківщина» Мирослава Павлик.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ щиросердечно
вітають з нагоди Світлого Дня – Христового Воскресіння усіх працівників і ветеранів медичної галузі Турківщини.
З настанням Пасхальних днів пробуджується не тільки земля, а й усі людські
надії і сподівання на добру долю. Бажаємо, нехай Ваші серця будуть багаті на
добро, як святковий стіл, чисті, як великодній рушник, і веселі, як українські писанки.
Хай урочисті дзвони приносять у Ваші
оселі радість, надію, гарний настрій, благополуччя і впевненість у завтрашньому
дні.
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!

Шановні жителі сіл Боберка і Дністрик
Дубовий!
З нагоди світлого Христового Воскресіння щиро вітаю Вас, ваші родини і всіх
дорогих Вашому серцю людей.
Бажаю міцного здоров’я, людського
щастя, злагоди і спокою, наснаги у праці,
успіхів у здійсненні всіх Ваших добрих
намірів і починань. Нехай урочисто лунає
в кожній нашій оселі Великоднє вітання
«Христос Воскрес!».
Із Воскресінням – Світлим святом!
Усмішок й радості багато.
Хай Божа ласка завітає
І щастям Вас благословляє!
З повагою – депутат Турківської районної ради Анатолій Періг.

12 квітня святкуватиме 60-річчя дорога нам людина – Василь Михайлович Савка – житель с. Вовче. Люблячого, турботливого, чуйного і доброго чоловіка, батька, дідуся і свата сердечно вітаємо зі святом і бажаємо міцного-міцного здоров’я,
життєвої енергії, родинного благополуччя, радості, миру,
удачі, рясних Божих
благословінь.
Щоб Ваше здоров’я як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло.
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
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.
З повагою – любляча дружина Віра,
сини Степан і Михайло, невістки Руслана
і Леся, онуки Іванна, Ангеліна, Ростислав,
свати з Турки і Вовчого.

7 квітня, в цей передпасхальний і благословенний Богом день, святкуватиме
свій 55-річний ювілей, дорогий кум і нанашко, наша підтримка і
опора, порадник і прекрасна людина з
доброю душею, житель м. Турка – Ігор
Броніславович Дец.
З таким прекрасним святом щиросердечно вітають його
куми Михайло та Лілія з сім’єю з Вовчого
і бажають шановному ювіляру здоров’я
міцного, щастя земного, добра, радості,
достатку і Божої опіки та благословення
на довгі і щасливі роки життя.
Розумний, щирий, добрий і надійний,
Не тільки кум, а майже рідний брат.
Завжди, якщо потрібно, допоможе
І віє мудрістю від всіх Ваших порад.
Ми з днем народження вітаємо Вас,
куме,
Бажаєм щастя і здоров’я від всіх нас.
Нехай Господь завжди у поміч буде,
Додасть і сили, і достатку Він для
Вас.

9 квітня святкуватиме свій золотий ювілей – 50-річчя від дня народження –
Володимир Олексійович Лукачович, житель с. Вовче.
Коханого чоловіка,
люблячого і турботливого татуся з цим чудовим життєвим ювілеєм
щиросердечно вітають
дружина Ольга, сини
Андрій і Василь та бажають дорогому ювіляру міцного здоров’я
– на довгі роки життя,
душевного тепла, сімейного затишку, усіх
земних гараздів на многії і благії, даровані Господом літа.
Нехай Вам у світі щасливо живеться,
Нехай 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.
Дорогий і рідний, проживи 100 літ!
Хай Вам усміхнеться веселковий світ,
Хай Вас обминають горе і біда,
А душа хай буде вічно молода.
Хай Матінка Божа Вас береже,
Сили й здоров’я Вам додає,
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є.
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Ô²ÍÀÍÑÎÂ² ÊÎÌÏÐÎÌ²ÑÈ
ÒÀ ÄÎÖ²ËÜÍ²ÑÒÜ –
запорука стабільності і розвитку
Попри важливість та актуальність питань, що розглядає
сесія районної ради, традиційно найбільшу увагу депутати
концентрують на фінансових, адже саме від них залежить
успішне функціонування бюджетних установ та організацій,
зрештою, як і благополуччя сімей. Не винятком стала й ХІХ
сесія , що відбулася 22 березня. На її розгляд було винесено
цілий ряд питань, які презентував начальник фінансового управління Володимир Юсипович.
Так, внісши зміни до районного бюджету на 2018 рік, депутати підтримали пропозицію зменшити видатки Боринської селищної ради, в сумі 180 тис. грн., які
були виділені наприкінці минулого року як дотація місцевим
бюджетам, й відповідно ці кошти скерувати на збільшення дохідної частини Нижньояблунської сільської ради на утримання
місцевої пожежної команди.
Цим же рішенням депутати
змінили код виділених 330 тис.
грн., що
були спрямовані на
реконструкцію колишнього приміщення
терапевтичного
відділення для стаціонарного
відділення з хоспісною опікою.
Освоюватимуть кошти не на реконструкцію, а на будівництво.
Наступним рішенням проведено розподіл вільних залишків
коштів освітньої субвенції з державного бюджету, що склалися
на 1 січня 2018 року. Таким чином розподілено 15 млн. 793
тис. грн.. Зокрема на виплату
заробітної плати скеровано 12
млн. 11 тис. грн., 750 тис. грн. –
на співфінансування в рамках
обласної програми придбання
автобуса «Школярик», 306 тис.
грн. – на співфінансування для
придбання комп’ютерної техніки для копіювання, сканування
та ламінування – з витратними
матеріалами для початкової
школи, 200 тис. грн. – для підключення закладів загальної середньої освіти до Інтернету, 2 млн.
грн. – на співфінансування за-

3 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

гальноосвітніх закладів району,
які беруть участь у мікропроектах обласної ради в поточному
році, 250 тис. грн. – на капітальний ремонт приміщення Турківської загальноосвітньої школиінтернату, 200 тис. грн. – на придбання комп’ютерного обладнання для ЗОШ району, майже 77
тис. грн. – на оплату корекційно-розвиткових занять учнів
інклюзивних класів.
Внісши зміни до районного
бюджету, сесія розподілила
вільний залишок коштів медичної субвенції з обласного бюджету, що склався також на 1 січня
2018 року. 1 млн. і майже 648
тис. гривень скеровано на зарплату медикам, 70 тис. грн. –
Самбірській міській раді за лікування жителів Турківського району у медичних закладах цього
міста, 190 тис. грн. дісталося
Львівській міськраді (відповідно,
за лікування жителів нашого
району в обласному центрі). А
розподіливши вільний залишок
коштів медичної субвенції з державного бюджету, в сумі 299 тис.
315 грн., депутати направили
200 тис. грн. на здійснення капітальних видатків та 99 тис. 315
грн. – на придбання м’якого
інвентаря для медзакладів. 57
тис. 941 грн. дісталася медикам,
згідно рішення про розподіл
вільних залишків коштів додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам, що
склалися також на початок 2018
року. Освітянам, відповідно, пе-

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÄÓÕ
ÂÅËÈÊÎÄÍß Â ×ÈÊÀÃÎ
Безземелля, безробіття і низький життєвий рівень стали головними причинами масової еміграції українців за кордон, починаючи з останньої чверті ХІХ століття. Наш Великий Каменяр Іван Франко у своєму вірші «До Бразилії» так відтворив картину важких поневірянь західноукраїнських селян-емігрантів початку ХХ століття:
Гей, розіллялося ти, руськеє горе,
Геть по Європі і геть поза море!
Доки гамбурзькі, важкі паровози –
Де ви не ллялися, руськії сльози!
Українці виїжджали туди, де випадала нагода, але переважно
до Північної і Південної Америки. Вони й стали головними регіонами проживання українських емігрантів, які створили там свою потужну українську діаспору – спільноту, де можна зібратися і згадати
рідні серцю традиції і передати їх молодшому поколінню, помолитися за Україну і за родину, заспівати українською, поділитися із
земляками своєю радістю і тугою, бо доля так тягне магнітом додому…
Днями в нашу редакцію завітала палкий патріот рідного Бойківського краю, обдарована талантом людина, щира і мудра жінка,
прекрасна співрозмовниця, справжня українка, наша землячка
Віра Лесик-Клим. До речі, в Америці проживає і її брат Тарас. Свого
часу Віра Вікторівна закінчила університет в Івано-Франківську, здобувши там музичний фах. Працювала у Львові, у Будинку вчителя,
якраз у той період, коли там створювався нині всесвітньовідомий
хор чоловіків і хлопчиків «Дударик», тривалий час викладала в музичній школі м. Миколаїв. Але доля розпорядилася так, що п. Віра.
вже 25 років живе за кордоном – у м. Чикаго. Там також творчо
працює – вчить українців музики та молоде покоління емігрантів
українських традицій.
Наступає Великдень – найважливіше свято православної віри. В
Україні до Великодня традиційно всі готуються заздалегідь і дуже
ретельно, привівши в порядок не тільки власну оселю, а й очистивши свою душу. Пасха Господня – свято великої християнської ра-

репало 100 тисяч гривень. В
обох випадках кошти буде скеровано на оплату енергоносіїв.
Наступним рішенням – «про
уточнення залишків коштів субвенції з Державного бюджету на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
територій та залишків районного бюджету на співфінансування,
які склалися станом на 1 січня
2018 року», – депутати внесли
зміни до районного бюджету на
поточний рік, прийнятого у грудні
2017 року. Так уточнено залишки коштів субвенції з Державного бюджету за загальним фондом, у сумі 2 млн. 141 тисяча гривень, по спеціальному фонду –
306 тис. 929 гривень. Відповідно, освіті перепало 1 млн. і майже 322 тис. гривень, трохи
більше, 696 тис. гривень, – культурі, та майже 133 тисячі гривень
– медицині. Іншим рішенням депутати затвердили розподіл
вільних залишків коштів, що
склалися на початок року по загальному фонду, в сумі 554 тис.
грн. Відповідно, 124 тис. грн. скерували відділу культури і туризму РДА, для облаштування санвузлів Турківської дитячої музичної школи, 15 тис. грн. – для
виготовлення технічної документації з підведення електроенергії до ФАПу с. Шум’яч.
Збільшено видатки за програмою підтримки діяльності і
відкритості роботи Турківської
РДА та фінансового забезпечення для здійснення повноважень,
делегованих Турківською районною радою, в сумі 415 тис. грн.
Відповідно, зменшивши обсяг
видатків районного бюджету, ці
кошти розподілено наступним
чином: 223 тис. грн. – на
співфінансування реконструкції
Лосинецької ЗОШ І-ІІ ст. з будівництвом котельні, 85 тис. грн. –

на перерахунок проектно-кошторисної документації, оплату
експертизи та декларації на завершення робіт по цьому ж навчальному закладу; 17 тис. грн..
– на оплату паспорта свердловини для Шандровецького НВК;
20 тис. грн. – Боберківській
сільській раді, на виготовлення
документації, необхідної для
проведення державної реєстрації права власності на будівлю колишньої лазні; 50 тис. грн.
– Верхньогусненській сільській
раді – на виготовлення проектно-кошторисної документації
на проведення робіт з берегоукріплення р. Гуснянка; 20 тис.
грн. – Турківській РДА – на закупівлю швидкісних тестів районній лікарні для проведення
аналізів призовників.
Одноголосно депутати прийняли рішення про внесення змін
до програми виплати одноразової адресної допомоги малозабезпеченим громадянам, учасникам АТО та їх сім’ям у 2018
році. Так на встановлення пам’ятних знаків на могилах померлих учасників АТО визначено з
розрахунку 7 тис. грн. на одну
особу. Передбачено й порядок
виділення коштів. Зокрема допомогу виплачуватимуть особі,
яка перебувала у родинних стосунках із померлим, та встановлюватиме пам’ятний знак на
могилі. Для отримання допомоги така особа має подати до районної ради заяву з відповідним
клопотанням, копію паспорта та
ідентифікаційного коду, копію
свідоцтва про смерть померлого, копію документа, який засвідчує участь померлого в зоні
АТО, довідку з місцевої ради про
підтвердження особи, яка встановлюватиме пам’ятник.
За інформацією голови Турківської районної ради Володимира Лозюка, яку він оприлюднив на минулій сесії, наступний
раз депутати мають зібратися
12 квітня на позачергову сесію,
коли буде відомо про переможців конкурсу мікропроектів
обласної ради. Тоді в деталях
обговорять їх реалізацію і визначать конкретну суму для кожного, що пройшов відбір.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

дості і надії. Тому, користуючись нагодою, я й вирішила поцікавитися у Віри Лесик-Клим, як готуються до цього Великого Дня наші
земляки, які сьогодні перебувають далеко від рідних берегів.
– Український дух Великодня панує і в Чикаго, де проживає велика українська діаспора. Напередодні свята в Українському національному музеї проходять майстер-класи з писанкарства для всіх
бажаючих. Останніми роками приходять на заняття зацікавлені
особи інших національностей, яким дуже хочеться самим навчитися писати писанки. У нас насправді усе відбувається дуже цікаво, з
дотриманням своїх традицій Богослужіння. У деяких церквах Великоднє богослужіння правлять , починаючи з 12 години ночі аж до
четвертої ранку, потім відбувається освячення Великодніх кошиків,
– розповідає Віра Вікторівна. – Тільки у службі Божій Євангельську проповідь і план на тиждень священики виголошують двома
мовами: спершу українською, потім – англійською. У Чикаго та його
околицях є до 30 церков – Греко-католицького патріархату та православних Київського патріархату. На Великдень усі зустрічаються
в храмі, святкують у церковних залах, куди приносять свої святочні
наїдки-напитки, влаштовують концерти. У Великодні дні ще кличуть до себе тих, хто з тих чи інших причин самотній. Або ж збираються у когось вдома, щоб разом посвяткувати і поспівати Великодніх пісень. На столах – традиційні наші страви – паска, яйця з
хроном, шинка, ковбаска, цвіклі (тертий буряк), холодець… Багато
наших умілих господинь печуть паски самі. А хто не має часу, то
зможе їх купити при церкві, а виручені гроші передати на церковні
потреби.
На Провідну неділю кожного разу у нас проходить так зване «Парафіяльне священе», де діти – учні шкіл українознавства – біля
церков співають гаївки, веснянки та Великодні пісні.
Хочу сказати, що парафіяни у США, зокрема у Чикаго, – це люди,
які приписані до конкретної церкви. І вони зобов’язані вносити
річну оплату на храм, щоб мати право голосу у винесенні певних
розпоряджень та вирішенні тих чи інших церковних справ. На свята українці у США завжди одягаються у вишиванки. Навіть ті, хто
майже не носив їх вдома, тут роблять це з радістю. На відстані краще відчуваєш те, що тобі є рідним і близьким серцю!
Тож, користуючись нагодою, від імені української діаспори в Чикаго, щиро вітаю усіх українців і своїх земляків зі Світлим Христовим Воскресінням! Хай урочисті дзвони Великодня принесуть у
Ваші оселі радість, надію, мир і впевненість у завтрашньому дні.
Підготувала Ольга ТАРАСЕНКО.

Сьогодні, 6 квітня, святкує свій
золотий ювілей житель с. Либохора – Іван Васильович Гакавчин.
С ер д ечно
вітаємо
із
життєвим
святом дорогого, люблячого і турботливого чоловіка, сина і батька.
Нехай Господь нагородить
Вас,
рідненький, міцним здоров’ям,
достатком і миром. Нехай все у
житті буде добре. Божої ласки і
благословення Вам на многії і
благії літа!
Зичим в здоров’ї вік довгий
прожити,
Щоб всіх на сторіччя могли
запросити.
Щоб у мирному небі сонце
всміхалось,
А всі добрі мрії та плани збувались.
Хай радість приносить
кожна година,
Від горя рятує молитва
свята.
Хай щастям квітує життєва стежина
На многії і благії майбутні
літа!
З любов’ю – дружина Катерина, мама Марія, дочки Марія,
Руслана, Наталія, Поліна, Михайлина, Дарина.

Шановні друзі, колеги!
Щиросердечно вітаю Вас із
світлим та величним святом Христового Воскресіння, яке уособлює перемогу віри, надії та любові, торжество істини та справедливості, праведності і величі
духу!
Щиро зичу Вам щастя у кожній
родині, міцного здоров’я, великої світлої долі Вашим дітям і
онукам, добробуту, творчої наснаги в усіх гарних починаннях!
Нехай Пасхальне Свято стане для кожного початком нового життя – кращого і добрішого!
Нехай Чудо Воскресіння Христового надихає Вас на добрі
справи, наповнює Ваше життя
світлом і радістю, додає наснаги та енергії!
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
З повагою директор Турківського професійного ліцею
Ярослав Юричко.

Шановні жителі, вихідці с.
Верхнє Висоцьке!
З відчуттям глибокої радості і
від щирого серця вітаємо Вас з
Пасхою Христовою. Хай святковий настрій, що дарує нам світле
Воскресіння, осяє Ваше життя та
подарує тепло Вашим близьким.
Нехай життя буде сповнене
світлом і радістю, щирістю і добром. Нехай Бог благословляє всі
Ваші справи. Христос Воскрес!
Великодні дні настали –
Люди чисті серцем стали
Радості, тепла, любові
Хай прибуде в Вашім домі.
Верхньовисоцька сільська
рада.
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ÙÎÁ ÆÈÒÈ ÄÎÂÃÎ ÍÀ ÇÅÌË²
– ÄÎÁÐÎ ÒÂÎÐÈÒÈ ÒÐÅÁÀ
Проживши 92 роки в мирі та злагоді з людьми - так підказувало сумління - ветеран війни та праці Микола Бонтей із села
Ясениця і сьогодні, як і десятки років тому, за різних обставин та в різні політичні формації вважає найвищими з усіх благ
на землі – доброту, щиру й просту, не напоказ, та Господню опіку, як дар з небес. На його глибоке переконання – це ті
величні чесноти, без яких гідно пройти життєвий шлях людина не може. І навіть коли спотикаєшся, вони допомагають
піднятися, наче підказують – треба йти далі.
Сивина давно посріблила скроні, роки забрали здоров’я, важко дається хода, та й пам’ять уже підводить, але незмінно щирою
залишається любов до ближнього, що проросла в багатьох добрих справах в родині, в колективі турківських зв’язківців , де відпрацював більше сорока років, у стосунках з односельцями. І власне, коли йдеться про пережите Миколою Івановичем, на гадку
спадають слова великого подвижника віри і духу, кардинала, Любомира Гузара: «Ви дуже сильні, якщо бажаєте добра, якщо
стараєтеся, якщо гуртуєтеся, якщо намагаєтеся спільно творити добро, жити чесно, жити творчо». Направду, це сказано про нього,
про те, в чому відбилася його життєва доля.
Народився один з найшанованіших й найавторитетніших жителів села Ясениця в далекому 1926 році, на свято Благовіщення, у
день, коли архангел Гавриїл сповістив Діві Марії про її непорочне
зачаття від Святого Духа і що народить вона Сина Божого Ісуса
Христа. Прожив не просте, наповнене по вінця різними подіями
життя. Він добре пам’ятає нелегкі роки польської окупації, важке
воєнне лихоліття, непрості повоєнні роки. Особлива радість для
нього - відродження української Незалежності. Хоча у процесі
становлення нашої державності є багато речей, що відверто його
турбують. Душа болить від несправедливості, що панує у
суспільстві, брехні, лицемірства, подвійної моралі. Сльози навертаються, коли бачить, як зневажають простих людей, як вони стають жебраками в багатій та великій українській державі. На думку
Миколи Івановича, допоки наша держава не повернеться обличчям до людини праці, не позбудеться кумівства та чиношанування, не утвердить справжню християнську мораль, завжди житимемо в депресивному стані, який , як відомо, породжує розчарування та зневіру. Глибокою і болючою раною в його житті відбилася російська агресія на Сході України, де гинуть сотні і тисячі ні в
чому не повинних людей, де агресор знищує роками створюваний
економічний потенціал. У голові не вкладається ветеранові, як
два слов’янські народи, які дорого заплатили за перемогу в Другій
світовій війні, вбивають одне одного, хоч мали би жити в мирі і
злагоді, любові та добросусідстві.
Коли почалася Друга світова війна, Миколі Івановичу було лише
13. Таких на фронт не брали. Але кмітливого хлопця окупанти вирішили залучити до роботи, змусили працювати листоношею. Це й
стало початком майбутньої професії, з якою, згодом, він пов’язав майже все післявоєнне життя, яка принесла йому честь , пошану
й визнання. У 1944 році, коли німецькі війська поспіхом тікали на захід , його, як і багатьох однолітків, призвали до війська. Спочатку
вчився воювати в запасному стрілецькому полку, що дислокувався в селі Бітля нашого району. А потім - був фронт. Перше бойове
хрещення прийняв у Чехословаччині. Але довго воювати не довелося. В одному з боїв снайпер поранив його в ногу. Після цього, був
військовий госпіталь у місті Требушів, згодом – в Ужгороді, а перемогу зустрів, перебуваючи в шпиталі міста Кам’янець - Подільський. Медики визначили йому третю групу інвалідності. Як нестройового, скерували фронтовика на службу в Київський військовий госпіталь - охороняти склади. Через кілька місяців перекинули в Маньчжурію, на війну з японцями. А коли і там бойові дії
закінчилися, до 1950 року служив на Далекому Сході. Повернувшись в рідне село, пішов працювати начальником пошти. І так аж до
1992 року. Правда, в біографії зв’язківця була десятирічна перерва ( з 1967 по 1977 роки він працював головою сільради).
Про свою роботу на пошті , зрештою, як і на інших посадах, Микола Іванович розповідає з великою любов’ю, особливо, коли
йдеться про людей, з якими йшов по житті пліч- о – пліч, про добрі, щирі стосунки , про взаєморозуміння та підтримку, про простоту
та душевність, довіру, втративши яку – ніколи не повернеш і не купиш її ні за які гроші. На жаль, цих простих, але важливих людських
чеснот бракує нам сьогодні. І це болить одного з найстарших зв’язківців Львівщини, зрештою, усієї України. Посміхаючись, мій
співрозмовник каже, що він - продовжувач поштової династії. В далекому минулому, його батько також працював листоношею.
Минуло 26 років, як Микола Іванович не працює на пошті, але він завжди цікавиться чим живуть його молодші колеги, радіє з того,
що вони не забувають про нього. Так, два роки тому, він був почесним гостем на урочистому зібранні Львівської дирекції. За
багатолітню сумлінну працю та з нагоди 90- річчя, тоді виконувач обов’язків директора Львівської дирекції Укрпошти Микола Ростов
та депутат Верховної Ради України Андрій Антонищак вручили нашому землякові Почесну грамоту і грошову премію ,щиро дякували
за високоморальну життєву позицію.
Про все це згадував Микола Іванович нещодавно, гостюючи разом з начальником центрального відділення поштового зв’язку
м.Турка Михайлом Колчаром у нашій редакції (на фото). А ще казав, що завжди, навіть у свої 92, намагається вести активний спосіб
життя, звичайно, в міру своїх сил і можливостей, щоб не залежуватися. Скажімо, минулого року він ще брав до рук косу й , скільки
було сили, – косив. І це – похвально, більше того – викликає захоплення та щиру заздрість. У будь – яких ситуаціях, за різних
обставин, він завжди й в усьому покладається на Бога, як і годиться справжньому християнинові, довіряє Йому, усвідомлюючи
просту, але глибоко змістовну істину: «Якщо Бог дає Хрест, то й допомагає його нести». Життя навчило радіти дрібничкам і цінувати
те, що Всевишній дав у певний момент, сформувало розуміння, як багато ти маєш, завдяки Його любові, уміння пережити ту мить,
коли здається, що все уже втрачено, робити хороші вчинки, навіть коли ніхто не бачить. Це називається порядність. Напевно, він
ніколи не читав творів американського психолога, письменника Дейла Карнегі, але в силу свого характеру завжди сповідував його
повчальний вислів: « Будьте зайняті. Це найдешевше лікарство на землі і одне з найефективніших».
З роси й води Вам, шановний Миколо Івановичу. Нехай світлий празник Христового Воскресіння додасть Вам сил та здоров’я,
витримки і віри аж до сторічного ювілею.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÏÅÐÅÂ²ÐßËÈ ÏÎÆÅÆÍÓ
ÁÅÇÏÅÊÓ Ó ÕÐÀÌÀÕ
Перед Великоднем рятувальники Турківщини провели
ряд перевірок культових споруд у районі та ще раз нагадали прихожанам та настоятелям храмів про пожежну
безпеку. Адже за даними статистики, щороку в Україні
виникає до 30 пожеж в культових спорудах. І хоча це мізерний відсоток від загальної кількості усіх пожеж, але матеріальні, духовні та історичні втрати є досить відчутними, вони мають резонансний характер для суспільства.
Серед основних причин, що призводять до пожежі у храмі,
найчастіше є людський чинник (близько 70 відсотків).
– Як показав аналіз перевірок культових споруд у нашому
районі, стан дотримання законодавства з питань пожежної
безпеки у них продовжує викликати серйозне занепокоєння.
Заходи протипожежного захисту в більшості випадків не виконують, – наголошує начальник Турківського РС ГУ МНСУ у
Львівській області Світлана Мірошкіна. – Під час проведених
перевірок мене найбільше вразило те, що у ряді культових
споруд відсутні первинні засоби пожежогасіння: вогнегасників
немає взагалі, відсутні навіть пісок та вода, а там, де є вогнегасники, вони не перезаряджені. Станом на сьогодні, залишаєть-

ся 90 відсотків невиконаних запропонованих нами заходів,
термін виконання яких вийшов. Більшість храмів не обладнано автоматичною системою сигналізації, а наявна знаходиться
у несправному стані, її не обслуговують спеціалісти. Для обігріву приміщень застосовують електронагрівальні прилади
марки «УФО», які встановлені неправильно, а тому можуть
стати причиною виникнення пожежі. У ряді церков я бачила,
що «УФО» закріплено під лавками, якщо людина присяде –
може загорітися. У багатьох церквах не проводять просочення дерев’яних конструкцій вогнетривким розчином. Непокоїть
мене і стан електромережі в культових спорудах, байдужість
самих громад до протипожежного стану. Скажімо, такий підхід,
що наша церква горіти не буде, а тому нам не потрібно виконувати заходи пожежної безпеки, неправильний. Маємо зрозуміти, що пожежній машині знадобиться більше 30 хвилин,
аби доїхати до деяких церков в районі, тому шанси вберегти
культову споруду від вогню при такому відношенні будуть дуже
малі. Ще раз звертаюся до священиків, голів церковних комітетів – винайти можливість і забезпечити храми первинними
засобами пожежогасіння та ретельно перевірити стан електромережі в них. Тільки при дотриманні усіх правил пожежної
безпеки свята не будуть затьмарені надзвичайними подіями
та залишать по собі лише приємні спогади. Будьте обачні!
Ольга ТАРАСЕНКО.

7 квітня святкує свій ювілей, житель
м. Турка – Ігор Броніславович Дец. З
цієї нагоди його щиро вітають мама Софія, сестра Оксана з сім’єю,
сестра Люба з
сім’єю і бажають
ювілярові неба безхмарного, настрою
гарного, здоров’я без
ліку, довгого-довгого
щасливого віку.
Нехай Господь завжди
у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаємо Тобі здоров’я, сили,
Земної радості, любові і тепла.
Хай доля шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники
квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ щиросердечно вітають із ювілеєм лікаря-стоматолога лікарської амбулаторії с. Лімна – Володимира Олексійовича Лукачовича – і бажають шановному ювіляру
міцного-міцного здоров’я,
великого
людського
щастя,
здійснення мрій і бажань,
миру, благополуччя, Божого
благословення.
Хай постійний успіх, радість і достаток
Сиплються, немов вишневий
цвіт.
Хай життєвий досвід творить з
буднів свято,
А Господь дарує многая-многая
літ.

Педагогічний колектив Либохорської ЗОШ І-ІІ ст. щиросердечно вітає із 45річчям від дня народження бібліотекаря школи – Марію
Данилівну Комарницьку – і бажає
шановній іменинниці міцного здоров’я, світлої радості в
житті, успішної роботи, родинного тепла, довголіття.
Здоров’я, щастя зичим не на рік,
На все життя бажаєм його щиро.
Щоб радісним і довгим був Ваш
вік–
З добром, любов’ю, спокоєм і миром.

Колектив Либохорської ЗОШ І-ІІ ст.
щиросердечно вітає із ювілеєм завгоспа школи – Михайла Васильовича
Комарницького – і
бажає шановному
ювіляру міцного
здоров’я, благополуччя, миру, усіх
земних гараздів,
Божого благословення.
Хай доля шле
Вам і добро, і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних.
А щедрі дні, мов рушники
квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг!
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ÏÎÆÅÆÀ Ó
ÑÕ²ÄÍÎªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÎÌÓ
ÊÎËÅÃ²ÓÌ²: ÏÅÐØ² Ï²ÄÑÓÌÊÈ
Впродовж декількох років над закладом отців Єзуїтів у м.
Хирів здійснює управління Громадська організація «Східноєвропейський колегіум», головою Правління якого є доктор педагогічних наук, мистецтвознавець, професор – Василь Федоришин. Партнерами ГО «Східноєвропейський колегіум» є
Міністерство регіонального розвитку, Рада Європи та Комітет регіонів європейського парламенту, Національне агентство України з питань державної служби. Це проект міжнародного значення.
Близько 14.00 години 24 березня 2018 року жителі Хирова
помітили дим і полум’я над головним будинком Східноєвро-

пейського колегіуму, який є пам’яткою історії та архітектури,
відомим як Хирівський заклад
отців Єзуїтів. Приблизно за годину стало зрозуміло, що масштабних втрат не уникнути – вогонь
швидко поширювався дахом та
горищем будівлі, нависла безпосередня загроза над церквою
святого Миколая.
До гасіння пожежі було залучено 114 пожежників та 28 одиниць техніки. Перемогти пожежу вдалося лише о 6.20 наступного дня. Трагедія завдала
будівлі значної шкоди, що особливо прикро, адже з 2013 року в
пам’ятці, яка у 2000-роках була
доведена до жалюгідного стану,
тривали відновлювальні роботи.
Причина пожежі досі залишається не встановленою.

Коротка історія закладу
Хирівський заклад постав у період панування Австро-Угорщини і швидко здобув славу однієї з

найкращих шкіл Європи. Тут двічі
бував імператор Австро-Угорщини Карл І, приїжджали три
прем’єр-міністри Австрії, багато
інших визначних людей, зокрема митрополит Андрей Шептицький.
Розвиток закладу продовжився і в період міжвоєнної Польщі.
Станом на кінець 1930-х років у
ньому, окрім величезного будинку з чудово забезпеченими навчальними аудиторіями та кабінетами, були астрономічна обсерваторія, природничий музей,
ботанічний сад, 2 фільварки з
різними майстернями, 9 стадіонів, 4 тенісні корти, 4 криті приміщення для гри в боулінг, парк,
декілька сакральних пам’яток
європейського рівня.
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Все це було знищено і розграбовано ще під час ІІ світової
війни. На початок ХХІ століття
збереглися лише декілька
відсотків історичних і культурних
цінностей, створених закладом
отців Єзуїтів.
Щоб усвідомити втрати і причини поширення пожежі, варто
зупинитися на огляді архітектурних особливостей споруди. Історична будівля Cхідноєвропейського колегіуму – це фактично
п’ять з’єднаних між собою корпусів, кожен з яких мав різне
планування і різне призначення.
Що ми мали і що втратили
По-перше, над всіма будівлями згоріло перекриття, встановлене у 2013-14 роках.
. Перший корпус (церква святого Миколая) - найбільш цінна,
з мистецької точки зору, частина будівлі, функціонує окремо
від решти комплексу. Всередині
церкви збереглися оригінальна
ліпнина, облицювання, вівтар,
відновлені мозаїки, замальованими залишаються фрески. Всі
важливі речі вдалося винести,
вогонь не дістався приміщення
храму, але повністю знищив дах.
Другий корпус – відомий мистецькою цінністю – приміщення колишньої їдальні закладу,
стеля якої складається з 400 кесонів, прикрашених ліпниною у
формі квітів, а також підлога,
викладена мозаїчною плиткою
з фабрики Шаттауера у Відні.
Третій корпус. На першому
поверсі були відновлені навчальні аудиторії, частково обладнані меблями та галереєю
портретів славних гостей закладу отців Єзуїтів. Всі речі, які тут
знаходилися, були сучасними.
Повністю вигоріли перекриття
між всіма поверхами, залишилися лише металеві колони на
двох поверхах та рейки, на яких
трималася стеля.
Четвертий корпус. Найбільш
цінною, з мистецької точки зору,
була стеля з чорного дерева у

залі, в якій тепер розташовувався музей історії закладу отців
Єзуїтів. Також на першому поверсі – 6 кімнат, присвячених
визначним постатям з історії
закладу, які містили всі необхідні
меблі, а також картини з життя
цих постатей.
П’ятий корпус. Оскільки він
сильно постраждав під час ІІ
світової війни, не містив цінних
історичних речей. Другий і третій
поверхи, як і всюди, були занедбані і не використовувалися.
Масштаби руйнувань дещо
менші, оскільки цей корпус найвіддаленіший від місця загорання і пожежники не дали вогню
розгулятися на повну силу.
Інформація для роздумів
Будівля закладу вже двічі
відроджувалася з попелу: у березні 1890 року та у серпні 1944
року. Тому наше покоління теж
повинно докласти зусиль щодо
відродження даного закладу.
Навчальний заклад «Східноєвропейський колегіум» у м. Хирів
мав би працювати на території
Східного Партнерства. В ньому
планувалося проводити навчання та комунікації державних
службовців, депутатів місцевих
рад всіх рівнів з України та решти країн Східного Партнерства. Східноєвропейський колегіум
має ряд переваг над іншими, а
саме:
1. Наявність необхідної
інфраструктури для розміщення
багатофункціонального тренінгового центру.
2. Близькість до кордону з ЄС
– це дає змогу залучати практиків-управлінців з сусідніх країн
до навчального процесу і
здійснювати малозатратні короткі навчальні візити слухачів
до регіонів і міст цих країн.
3. Жодний з існуючих в Україні
навчальних закладів з підготовки та підвищення кваліфікації
державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування не може запропонувати
комплексної інфраструктури для
професійного розвитку слухачів
- навчання, проживання, харчування, проведення тематичних
зустрічей і змагань, реабілітації
та відпочинку.
Надіємось, що будівлю закладу за короткий час вдасться
відновити, а Східноєвропейський колегіум продовжить свою
діяльність.
Світлана МАТКІВСЬКА.

Дорогу похресницю – Ольгу
Миронівну Пуравець – з ювілейним днем
народження
сердечно
в і т а ю т ь
хресні батьки
із сім’ями і
бажають люблячій
ювілярці
міцного здоров’я –
з роси і води, світлої радості в
житті, любові, достатку, сімейного затишку, мирного неба над головою, Божої ласки і благословення на многії і благії літа!
Якби в словах була пророча
сила,
А в серці чарів полум’я
цвіло,
То ми б для Тебе все в житті
зробили,
Щоб й дня сумного не було.
Нехай волошками цвітуть
яскраві ранки,
Нехай здійсняться тисячі
бажань,
Щоб доля дарувала тільки
щастя –
Ні грама бід, ні крапельки
страждань.

Педагогічний колектив Либохорської ЗОШ І-ІІ ст. щиросердечно вітає із ювілейним днем народження вчителя початкових класів –
Любу Вас и л і в ну
Клюйник – і
б а ж а є
шано вній
ювілярці
неба
безхмарного, настрою гарного, здоров’я – без
ліку і довгого-довгого щасливого
віку.
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської
поваги.
На довгих стежинах Вашої
ниви
Будьте Ви авжди здорові й
щасливі.

Роздуми лісовода-біолога про
безвершинні дерева у скверах м.Турка
Що пересічна людина відчуває, коли проходить попри дерева з розкішною кроною, гілля якої облиствлене зеленим листям? Напевно, це сприймає як належне, не задумуючись, яку функцію тут воно виконує.
Проходячи повз усохлого, рідко виникає думка, від чого дерево відмерло, а скоріше подумає – непогане
паливо було б з нього! А здорове дерево з гіллям, зеленою листвою вбирає з повітря шкідливий для
життя всього живого вуглекислий газ (СО2), а віддає в повітря кисень, який так потрібен нам для дихання. Це надзвичайно складний окислюючо-відновлюючий процес, який відбувається в зеленому листі. Це
називається фотосинтез (Поліщук «Фізіологія рослин», К.1971, с.127).
Наприклад, здорове дерево тополі, з нормальною
тому що маса листя крони відсутня, складні органічні
розвинутою кроною, у 50-60-річному віці за добу видісполуки — вуглеводи, білки, які окислюються в клітині
ляє 400 л кисню в повітря. Здорові дерева каштана
листка – не виділяють молекулярний кисень, а листя
кінського, клен гостролистий, сріблястий, ільм гірський,
слаборозвинутої порості не може забезпечити органічясен зелений, звичайний, липа серцелиста, які виросними сполуками фотосинтезу нормальну життєдітають у скверах, попри дороги м. Турка, можуть виділяяльність обезвершеного дерева; на 2-ий – 3-ій рік верти за добу по 300 л кисню.
хня частина такого стовбура всихає, кора місцями на
Дерево, не вникаючи в його анатомічну будову, скластовбурі лущиться, відпадає, дерево (стовбур) поступодається з кореневої системи, стовбура і крони.
во відмирає (наочний приклад – стовбури у скверах наСпіввідношення цих частин з віком дерева корегується
впроти міської ради).
відповідно до його функціонально-біологічних властиТак що? Будемо прикрашати сквери м.Турка обезкровостей; одна річ формувати крону деревця у віці 10-15неними стовбурами дерев і збіднювати повітря вихлопти років, інша справа – зрізати крону у дерева, та й ще з
ними газами автомашин, кількість яких збільшується з
прикроновою частиною стовбура, у віці 50-60 років! Декожним роком! Чи не розумніше формувати крони дерево, у якого крона з активною частиною стовбура зрізарев у молодому віці (до 20-25 років), надаючи їм куполона, ослаблене; за рахунок вологості і поживних речоподібної форми!
вин, збережених під час зимового спокою в першу весЗвичайно, дерева, котрі ростуть попри електролінії,
ну, на стовбурі, переважно по периферії зрізу, виростає
гілля яких загрожує наляганням, обривом електроліній
порость. На 2-ий – 3-ій рік ріст порості послаблюється,
під час буревію, необхідно зрізати.

Турківському, Боринському лісовим господарствам
бажано мати в лісових шкілках деревця: явора, липи
серцелистої, клена гостролистого, сріблястого, яблуні,
груші, заввишки 2,5-3 м, з кореневою системою, діаметром 50-60 см, довжиною пучка корінців – 35-40 см – для
реалізації держустановам міста.
Теодор ПОРАДА,
інженер лісового господарства, кандидат лісогосподарських наук.
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ÃÎÒÓªÌÎÑÜ ÄÎ
ÂÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍß ÍÓØ
Останнім часом в українській лексиці появилася ще одна нова абревіатура
– НУШ (нова українська школа). Зараз тільки й мови в освітянських колах та
серед батьків про впровадження концепції нової української школи. Адже вже з
наступного навчального року першачків чекають такі нововведення як навчання без оцінок, більше ігор, менше , або й зовсім без домашніх завдань, не
більше ніж 8 обов’язкових предметів...
Основне завдання реформи початкової школи полягає в тому, щоб дитина хотіла йти до школи, не відчувала там дискомфорту і не боялася вчителя. Тут будуть прислухатися до думки учнів, будуть
вчити їх критично мислити, не боятися
висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами. Вчителі ж початкових класів, особливо ті, які працюватимуть з першокласниками, і ті, які будуть мати додаткові години в першому
класі (вчителі фізичного виховання, образотворчого мистецтва), повинні пройти відповідну перепідготовку, а в навчальних закладах мають бути створені
належні умови для навчання дітей – класи з ігровим оснащенням та повним мультимедійним забезпеченням. Сьогодні
триває підготовка тренерів з усіх областей України, які навчатимуть учителів
перших класів, а також створено онлайнкурс для їх підсиленого очного навчання.
І педагоги його проходять –хто вдома,
хто на роботі, словом там, де є можливість (наявність комп’ютера). Поряд з
цим в районі проходять різні тренінги, заняття, круглі столи, навчання, дискусії, на
які приходять вчителі початкових класів,
завучі шкіл, директори, з тим щоб з 1 вересня вони вміли і знали, як працювати
за новою програмою. На другій очній
сесії, яку нещодавно організував відділ
освіти і яка проходила під керівництвом
методиста РМК Лілії Гладиш, побувала і
я. У приміщенні Турківської ЗОШ І-ІІІ ст.
№1, у трьох навчальних кабінетах, педагоги-волонтери Оксана Хабаль – з Мельничненської ЗОШ І-ІІ ст., Людмила Спурза – із Розлуцького НВК, Аліна Редько –
із Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 проводили
заняття із вчителями початкових класів
(до сесії було залучено 57 вчителів). Спостерігати за цими заняттями було досить
цікаво: десь вони відбувалися у формі
бесіди та дискусії, а десь – як заняття в
творчій майстерні, де педагоги, використовуючи фарби, олівці, кольоровий
папір, інший роздатковий матеріал, малювали, клеїли, складали і створювали
образ сучасного учня. Тож випала можливість поспілкуватися з педагогами та й
почути особисту думку Лілії Гладиш стосовно нової української школи.
– Те, що реформа стартує 1 вересня
2018 року – це вже остаточно, – каже
Лілія Станіславівна. – Міністерство освіти і науки України видало відповідний
наказ щодо забезпечення матеріальнотехнічної бази шкіл для старту реформи.
На розвиток початкової школи держава спрямує 1 мільярд 385 млн. 200 тис.
гривень. Буде співфінансування з місцевих коштів. Для сільської місцевості, території на лінії зіткнення та «гірських»
територій – це співвідношення 95/ 5%
(лише 5% дає місцева влада, решту –
держава)
За ці кошти потрібно підвищити кваліфікацію вчителів, придбати засоби навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних
кабінетів початкової школи. Серед них –
інтерактивний проектор, планшет, принтер, сканер, дошка аудиторна магнітнокрейдова, екран для проекції, навушники з мікрофоном, столи учнівські одномісні, стільці, ламінатор, мультимедійні навчальні програми, комп’ютерні
ігри, набір чорнил і багато-багато іншого.
Не знаємо ми ще, чи буде викинуто із
стандартів початкової школи таке визначення як урок, бо наразі мова йде про
освітні галузі – мовно-літературну, іншо-

мовну, математичну, природничу, технологічну, інформативну, громадянську та
історичну, мистецьку. Йдуть дискусії щодо
того, скільки буде тривати урок. Зараз
нібито розглядають варіант фінської
школи, де разом з учителем працює й
помічник учителя, бо у Фінляндії дитина
майже весь день перебуває у школі і повністю проходить навчально-виховний
процес (більшу половину занять проводять на вулиці), додому лиш приходить
відпочити.
За новою реформою, до 4 класу не буде
оцінювання учнів, лишень у 3-4 класі стануть більшими вимоги до навчання. Не
буде й домашніх завдань. Хоча батьки
стосовно цього висловлюються по-різному: тій категорії батьків, які не дивляться
за своїми дітьми, то їм добре, щоб не було
домашнього завдання. Але, з іншого боку,
якщо дитина вдома не буде опрацьовувати жодну науку, то дуже важко буде їй
вчитися.
Навчання вчителів 1 класу проходить
за шістьма модулями: загальний огляд,
організація класу, інтегроване навчання,
методика викладання у 1 класі, нейропсихологія, інклюзивна освіта. Якщо до
трьох з них вчителі готові, то такі як інтегроване навчання, нейропсихологія,
інклюзивне навчання – взагалі нові питання, які виникають , і з якими саме зараз і знайомляться вчителі. Наприклад,
у першому класі буде такий курс як «Я
пізнаю світ» – це курс повністю інтегрованого навчання. Тобто не буде окремо
виведено природознавство, предмет «Я
і світ», трудове навчання, а все буде інтегруватися в одному навчальному предметі,
під назвою «Я пізнаю світ». І при всьому
цьому діти мають здобувати знання у
процесі гри або в ході пізнавальної діяльності (екскурсії, лабораторної роботи,
знайомства). Також вчитель зобов’язаний слідкувати за психічним та емоційним станом дитини, необхідною умовою
навчання має бути довільність, педагог
має знати, як працювати з гіперактивною
дитиною, і навпаки – з досить повільною
і пасивною. Щодо інклюзивного навчання, то зараз це питання ще вивчається
додатково. Швидше за все, ті діти, які
перебували на індивідуальному навчанні,
будуть залучені до навчання у звичайних
школах. До речі, для цього передбачений помічник учителя, який допомагатиме класоводу займатися з хворою дитиною. Крім того, як мені відомо, у районі
буде створено окремий відділ, який займатиметься інклюзивною освітою. Тобто
цьому питанню тепер приділятимуть
особливу увагу.
Цілком очевидно, що багато проблем
виникатиме у процесі реформи, ми й
самі всього добре не знаємо. Наприклад, санітарно-гігієнічні вимоги щодо
класів ще не врегульовані. Наповнюваність класів на місцях досі також ще
остаточно не визначена. Обговорюють
питання наповнюваності в межах 25 учнів,
а як воно буде насправді – побачимо.
Обговорюється й вік дитини. Вона буде
йти у перший клас у 6 років – так, як було
досі, але будуть приймати дитину в школу за територіальним принципом – де
проживає, там і буде ходити до школи.
Думаю, що з цим у нас проблем не виникатиме. Також пропонують для навчання сім тематичних сфер ( зона тиші, ігрова, вчителя і т.п.), які мають бути створені
в класі. Якщо ж приміщення класу маленьке, то й реально не буде де розмістити дітей. І така проблема, на жаль,

існує в багатьох школах. Словом, наразі
усе ще досить складно у впровадженні
НУШ. Ми отримуємо лише перші крихти,
навчаємося і пізнаємо.
Свої міркування на очній сесії висловлювали і досвідчені педагоги, ділилися
думками й молоді вчителі.
Наприклад, Лідія Созанська вважає,
якщо часового простору для занять з
першокласниками не буде закріплено
(що ось це заняття має тривати стільки
хвилин, а оте – стільки), то тривалість
уроку в початкових класах має бути узгоджена з іншим шкільним режимом,
зокрема із дзвінками на урок чи перерву
в старших класах. Увесь навчальний процес потрібно побудувати так, щоб не вийшло, коли в школі перерва, у коридорах
– шум, а у першокласників йдуть заняття.
Багато хто з учителів стурбований, що
велика кількість ігрових моментів може
призвести до хаосу в класі. Що професія
вчителя може знівелюватися, і він поступово може перетворитися в тренера. А
славетний Іван Франко свого часу сказав,
що «саме вчителем школа стоїть».
Педагога Оксану Кропивницьку зацікавила методика ненасильницької комунікації. «Я прихильниця того, щоби
спілкування дитини з вчителем було як
школа радості. Бо трапляються випадки, коли дитина навіть боїться підняти
руку, щоб відпроситися у вчителя, коли їй
потрібно вийти. А вона має любити вчителя, довіряти йому і з великою радістю
йти до школи. Добре, що діти з особливими освітніми потребами будуть вчитися разом із здоровими дітьми, своїми
однолітками, потім їм буде набагато
легше адаптуватися у житті. Це великий
плюс хоча б і в тому, що в здорових дітей
по відношенню до цієї хворої дитини будуть розвиватися такі риси як милосердя, співчуття, співпереживання».
Виступаючі наголошували й на тому, що
в ході реформи можуть виникнути проблеми з харчуванням. Бо є батьки, які
мають можливість заплатити за обід дитині, є діти, які звільнені від оплати за
харчування, а є школярі, яких і прохарчувати батьки не мають можливості, і до
пільговиків вони не належать. Якщо не
буде можливості забезпечити централізоване харчування учнів молодших класів
(а про це мали би подбати місцеві органи влади), тоді доведеться шукати вихід
із ситуації всім. Адже, як відомо, сита дитина буде працювати, бавитися, вчитися,
голодна дитина – ні.
Учитель – це людина, на якій тримається реформа. Без неї, чи нього,
будь-які зміни будуть неможливими, тому
один з головних принципів НУШ – умотивований учитель. Це означає, що потрібно сприяти його професійному та
особистому росту, а також підвищувати
його соціальний статус. Щоб навчати поновому, вчитель повинен отримати свободу дій – обирати навчальні матеріали,
імпровізувати та експериментувати. Цю
свободу дає новий Закон «Про освіту».
Учитель, який отримав свободу навчати,
має отримати й свободу навчатися. І ця
свобода теж передбачена реформою.
Половину обов’язкових годин підвищення кваліфікації вчитель може проходити
не в інститутах післядипломної педагогічної освіти, а там, де обере сам. Є лише
дві вимоги: за 5 років підвищення кваліфікації має скласти 150 годин, і навчання має відбуватись щорічно. Учитель тепер обмежений лише Державним стандартом. У цьому документі окреслено
результати, що мають знати та вміти учні,
закінчивши певний етап навчання. Натомість, як дійти до цих результатів, учитель визначатиме сам.
Ольга ТАРАСЕНКО.

Дорогу, добру, щиру, чуйну і всіма любиму дівчинку – Вікторію Ігорівну Турянську
– жительку м. Турка,
яка відсвяткувала 2
квітня ювілейну дату
– 10 років, від щирої
душі вітають з днем народження
бабуся
Алла, вуйко Микола,
мама Надія, батько
Ігор, братчик Валентин.
Бажаємо
Тобі,
Вікторіє, міцного, як
граніт здоров’я, щастя
без ліку і довгого віку.
Рідненька наша дівчинко Вікуся,
Тобі бажаєм щастя і добра.
Та більш за все бажаємо здоров’я,
А все погане щоб переросла.
Рости собі у щасті і здоров’ї,
Нехай Тобою пишаємося ми.
А ми будем просити в Бога й долі –
Тобі завжди здоровою бути.

Дорогу, люблячу похресницю, милу онучку, племінницю, сестричку, жительку с.
В.Висоцьке – Аліну Іванівну Кохан, яка
днями святкувала свій 10-річний ювілей,
щиро вітають хресний батько Микола,
дідусь Микола, бабуся Марія, цьоці – Наталія, Марія, Тетяна;
стрики – Степан і Микола, вуйко Володимир; двоюрідні сестри Вікторія, Ангеліна,
Ілона, Андріяна, двоюрідні брати – Владислав, Микола, Володимир і бажають своїй ювілярці міцного здоров’я,
успіхів у житті і навчанні, світлої радості,
безмежного щастя, Божого благословення, родинного тепла, вірних і хороших
друзів.
Хай здійсняться Твої мрії і бажання,
Хай Мати Божа береже від зла й біди,
Хай буде з Тобою ласка Божа
Сьогодні, завтра і завжди!
Дорога наша імениннице,
Нехай для Тебе сонце світить
І квіти ніжності цвітуть.
Нехай в добрі, достатку й щасті
Усі роки Твої пройдуть.
Здоров’я, щастя – не на рік
На все життя бажаєм щиро.
Нехай Тобі сонечко завжди сміється,
Наука нехай Тобі легко дається.
Хай Мати Божа Тебе охороняє,
Ісус Христос благословляє
На щирі многії літа.

Вітаємо із золотим ювілеєм, який
відзначає 7 квітня, нашого дорогого і люблячого, чуйного і турботливого чоловіка,
татуся, зятя і швагра, турківчанина – Зеновія Івановича Прика.
Бажаємо дорогому ювіляру доброго здоров’я, невичерпної життєвої енергії,
мирного безхмарного
неба, родинних гараздів, достатку, добра,
любові, та ще багатобагато щасливих літ,
прожитих під Божим і
людським благословенням.
Хай Вам у світі
щасливо живеться,
Хай 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!
З любов’ю і повагою – дружина Лєна,
дочка Олена, зять Андрій, онуки Софія,
Яна і Ілля, теща Катерина, швагро Іван.
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Спалювання сухої трави –
злочин проти тендітного
світу природи
Після сходження снігового покриву та з настанням тепла,
спостерігаємо самовільне спалювання сухої трави на узбіччях доріг, полях та луках. Це створює загрозу їх перекидання
до лісових масивів. Таке необдумане випалювання сухої рослинності призводить до загибелі всього живого (комах, птахів,
тварин) і може спричинити лісову пожежу, яка здатна за лічені
хвилини знищити не один гектар лісу. Такі пожежі швидко поширюються, особливо у вітряні дні. Зупинити вогонь, що набрав сили, буває дуже непросто. На гасіння лісових пожеж витрачаються величезні сили та засоби.

Завдяки проведеним профілактичним заходам підприємством, у 2017 році вдалося уникнути лісових пожеж в державному лісовому фонді.

ØÊÎËÀ
ÏÈÑÀÍÊÀÐÑÒÂÀ

Напередодні Великодніх свят
у Будинку дитячої та юнацької
творчості запрацювала школа
писанкарства. Як і минулого
року, майстер-клас у ній провели досвідчені писанкарки, що
працюють у БДЮТі керівниками гуртків, – Олександра Цуняк
та Марія Яворська. Охочих навчитися виготовляти писанки
виявилося багато, і не лишень
серед дівчаток, а й серед хлопчиків. До занять з писанкарства
навіть приєдналися й дорослі –
працівники цього позашкільного виховного закладу. Яйця,
фарби, писачки, віск бісер – усе,
що потрібно для виготовлення
писанок, діти принесли з дому,
а дещо з матеріалів їм запропонували тут, на місці. Зручно
вмостившись, діти стали чаклувати над своїми писанками, стараючись вкласти у них не лише
талант, майстерність та фантазію, а й свою душу.
– Діти вчаться різних технік виготовлення писанок. Вчимо охочих традиційного розпису писанок і у процесі роботи розповідаємо про звичаї і традиції Бойківського краю, його історію. У
тренді зараз писанки із бісеру,
виготовлені у стилі декупажу,
квілінгу, розписані з дерева. Робити їх також вчимо дітей. Найкращі писанки, виготовлені під
час навчання у школі писанкарства, будуть представлені на
районній Великодній виставці,
яка відкриється у дні Великодніх свят у культурно-мистецькому центрі «Україна», – каже
Марія Яворська.
Ольга ТАРАСЕНКО.
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З метою підготовки до пожежонебезпечного періоду 2018
року, по ДП «Турківське лісове
господарство» виданий наказ
від 06.03.2018р. № 60 «Про стан

Р

охорони лісів від пожеж та своєчасну підготовку до пожежонебезпечного періоду 2018 року»
та заплановано проведення
певних протипожежних заходів,
а також розробка та затвердження в райдержадміністрації
мо білізац ійно -операт ивно го
плану ліквідації лісових пожеж
на 2018 рік.
Особливу увагу
п ри д іл я ти мемо
профілактиці та попередженню лісових
пожеж, проведенню
мас о в о -р о з ’ я с ню вальної роботи серед населення.
Як показує практика, більшість пожеж
у лісах виникає з вини
місцевого населення. Саме бездумна
діяльність та необережність людей – головна причина всіх
тих нещасть, що приносять пожежі.
Щоб людська діяльність не
стала причиною лісової пожежі,

потрібно бути дуже обережними
з вогнем у межах будь-якої природної території. Ніколи не
підпалювати суху траву на полях
та в лісі. Не розводити багаття в
недозволеному місці та не дозволяти дітям гратися з вогнем.
Люди, котрі заявляють, що випалювання торішньої трави потрібне, помиляються самі і вводять в оману інших. Кожен акт
підпалу – це є злочин проти тендітного світу природи.
Якщо ж пожежа розгорілася і
не можна загасити її самотужки, – якнайшвидше потрібно зателефонувати до служби порятунку за телефоном «101» та повідомити лісову охорону, органи
місцевого самоврядування і вказавши місце загоряння та як туди
добратися.
Згідно Кодексу України про
адміністративні правопорушення, недотримання вимог пожежної безпеки тягнуть за собою накладання штрафу на громадян від 5 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85-255грн) і на посадових
осіб – від 15 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (255-850грн). Слід пам’ятати, що лише спільними зусиллями збережемо ліс від вогню.
Михайло РЯБІНЕЦЬ,
провідний інженер охорони
та захисту лісу ДП «Турківське
ЛГ».

анньою весною, коли зелене царство природи поступово прокидається від зимового
сну, на галявинах у лісі можна побачити таку картину: як ґрунт покритий якоюсь тонкою мереживною білою скатертиною,
зітканою з безлічі дзвоникоподібних сніжно-білих
квіточок, які пристосувались цвісти тоді,
коли в лісі на деревах ще нема листя, і
кожен теплий сонячний промінчик доходить до самої землі.
Це цвітуть первоцвіти – безцінний дар
природи. Підсніжник
звичайний (білосніжний), білоцвіт весняний, цибуля ведмежа
(черемша), сон великий, шафран Гейфелів – це не повний
перелік первоцвітів,
що зустрічаються в
нашому районі. Ці рослини знаходяться на межі зникнення та

ÏÅÐÂÎÖÂ²ÒÈ –
ÁÅÇÖ²ÍÍÈÉ ÄÀÐ ÏÐÈÐÎÄÈ

Дбають про
учасників АТО

Файні хлопці, дуже
файні!

Хочу щиро подякувати за
хороше
відношення
до
пацієнтів та професіоналізм
всім працівникам хірургічного
відділення Турківської КЦРЛ,
зокрема лікуючому лікарю
І.В.Манюху. Особлива подяка
виконувачу обов’язків головного лікаря К.В.Коробову – за
створення належних умов
для лікування учасників АТО.
Бажаю так працювати й далі.
Користуючись нагодою, сердечно
вітаю
працівників
відділення зі Світлим Христовим
Воскресінням. Бажаю Вам затишку в оселях, сімейної благодаті та щоденної опіки нашого
Спасителя Ісуса Христа.
З повагою та вдячністю – житель смт. Бориня П.І.Пукеца,
учасник АТО.

занесені до Червоної книги України. А відбувається це внаслі-

док намагання окремих людей
перетворити їх на засіб заробітку. Знищуючи рослини, погіршує-

мо середовище їх перебування
(зростання), що призводить до
їх загибелі. А ще порушуємо закони України: «Про рослинний
світ», «Про Червону книгу України». Це тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну
відповідальність.
Не будьте байдужими, не
стійте осторонь! Сприяйте збереженню рідкісних первоцвітів,
а при виявленні факту торгівлі
підсніжниками, звертайтесь до
служителів закону, обов’язок
яких – стягувати штраф з браконьєрів і відбити в них бажання заробляти на тому, що повинно належати майбутнім поколінням Землі.
Прес-служба
ДП «Боринське ЛГ».

Останнім часом почастішали нарікання на роботу автоперевізників. На жаль, підстави для цього трапляються. Ми ж
хочемо навести приклад сумлінного ставлення водіїв до виконання своїх обов’язків.
Не так давно працюють на нашому маршруті водії Василь Стегура та Іван Кузан, та вже встигли завоювати у наших людей стійкий
авторитет і повагу.
Про проблеми з нашою дорогою не говорив лише лінивий. Восени і навесні вона робиться непридатною для експлуатації. Та, виявляється, що тільки для тих водіїв, які не проти зірвати рейс і знаходять для цього тисячу причин. Але ж десяткам громадян щодня
необхідно вирушати у справах до райцентру чи в інші місця. Наші ж
хлопці розуміють це і, не дивлячись на наявні перешкоди, щодня
без вагання вирушають у рейс. Завжди привітні, людяні, доброзичливі, вони професійно виконують свою роботу, адже почуття обов’язку і відповідальність в них бере верх над байдужістю і халатністю.
Переконані, що таких людей треба рекомендувати на керівні посади; наша країна зачекалася біля керма таких порядних осіб.
Думаємо, що похвала не зіпсує наших героїв і про них і надалі
вдячні пасажири казатимуть: «Файні хлопці, дуже файні!»
Жителі Буковинки і Міжгір’я.

Дорогого, люблячого сина і
племінника – Василя Васильовича Пукецу із с. В.Висоцьке – із
25-літтям від щирого серця вітають мама Галина,
тато Василь, тітка
Люба з сім’єю,
вуйко Василь
і
бажають
дорогому
імениннику
міцного здоров’я, щастя, радості
і
удачі,
здійснення мрій і бажань, Божого благословення і опіки на довгі
і щасливі роки життя.
Сьогодні рівно – 25
В житті Твоїм минає,
А скільки їх ще на шляху –
Про це ніхто не знає.
Хай буде літ не менше ста,
Хай шлях Твій буде світлим,
А все життя, мов той
кришталь, –
Прекрасним, ніжним, чистим.
Мама Софія, дружина Ольга,
дочка Іванна, зять Микола, внучка Яриночка від щирого серця і
з великою любов’ю вітають із 55річччям , яке святкуватиме 7
квітня, дорогого,
люблячого, щирого і турботливого
сина, чоловіка,
тата і дідуся –
Ігоря Броніславовича
Деца – і бажають люблячому ювіляру
міцного здоров’я, великого людського щастя, світлої радості, благополуччя,
миру, добра, Божої ласки на
многії і благії літа.
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 тільки треба:
Здоров’я міцного і щастя
без ліку,
Щасливого, доброго довгого віку!
Дорогого сина, брата і онука –
Миколу Миколайовича Кольгана
– жителя с. Явора, щиросердечно вітаємо із
25-річчям , яке
святкує 7 квітня.
Від щирого
серця бажаємо
Тобі,
рідний,
міцного здоров’я,
радості,
любові,
добра, удачі, Божої
опіки і благословення.
Хай квітнуть Твої дні яскравим цвітом
І будуть в них сердечність і
тепло.
Щоб у житті було чому радіти,
А смутку у душі ніколи не
було.
Хай Бог боронить від хвороб і бід,
Ріка здоров’я щоб ніколи не
міліла.
Життя дарує щедро многа
літ –
У мирі, спокої, у радості,
надії!
З любов’ю – тато, мама, брати
Іван і Степан, баба Ольга.
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ÞÍÀÖÜÊÀ ÊÎÌÀÍÄÀ ßÂÎÐÈ
– ÍÀÉÑÈËÜÍ²ØÀ Ó ÐÀÉÎÍ²!
Останній ігровий день юнацького чемпіонату Турківщини з
міні-футболу мав дати відповідь на кілька питань - хто стане переможцем турніру «Кубок надії», хто стане бронзовим
призером чемпіонату та хто стане найсильнішою юнацькою
командою в районі.
На жаль, не всі команди приківчан, Явора відкрила рахунок.
були на свої поєдинки, тому
Та вже за кілька хвилин він зновідбулося тільки три із запланову став нічийним. Ще за кілька
ваних семи.Так, через неявку кохвилин, завдяки автоголу суперманди Верхньої Яблуньки, бронника, Турка вийшла вперед. До
за чемпіонату без бою дісталаперерви команди ще по двічі
ся команді з Нижнього Висоцьвразили ворота одна одної.
кого. У фіналі «Кубка надії» зусДругий тайм став чудовим протрілися команди з
Верхнього та Борині.
Результативний перший тайм змінився
менш гольовим другим. Команди в кінці
поєдинку не використали по декілька хороших нагод. Боринчани
не змогли збільшити
відрив у рахунку, натомість гравці Верхнього не скористалися
можливістю переламати хід зустрічі. У
підсумку – перемога
Борині у фіналі «Кубка надії».
Справжнє задоволення отримали численні глядовженням першого. Команди
дачі від фінального поєдинку
шукали щастя біля воріт суперчемпіонату між командами Турника, намагалися через «стінку»
ки та Явори. Більш майстерні та
виходити на завершальний удар.
досвідченіші гравці з Турки, здаРозв’язк а прийшла в кінці
валося, мали кращі шанси на
зустрічі – помилки в захисті турпідсумковий успіх. Однак футбоківчан дозволили гравцям Яволісти з Явори мали на те свої
ри не тільки зрівняти рахунок, а
думки та аргументи. Вже на
й вийти вперед. Розуміючи, що
третій хвилині поєдинку, скорисдо завершення поєдинку залитавшись помилкою захисту туршаються лічені хвилини, Турка

пішла на штурм чужих воріт, активно використовуючи гру свого
воротаря. Кілька непоганих
підключень зайвого гравця все
ж до влучного завершального
удару не призвели. Більше того,
на останніх секундах гри саме
помилка останнього гравця Турки призвела до обрізки та удару
явірчанина у порожні ворота. 75 – на користь Явори та фінальний свисток, котрий підсумував
– юнацька команда Явори –
найсильніша в районі! (на
фото).
На урочистому нагородженні
грамоти отримали всі командиучасниці змагань. Також були
визначені та нагороджені кращі
гравці в кожній команді. Команда Борині здобула приз – «Кубок надії» та медалі переможця. Команда Нижнього Висоцького стала бронзовим призером
чемпіонату, здобула кубок за
третє місце, бронзові медалі та
футзальний м’яч. Гравці команди Турки стали срібними призерами чемпіонату та були нагороджені кубком за друге місце,
медалями та футзальним м’ячем. А переможцем юнацького
чемпіонату стала команда з
Явори, котра була нагороджена медалями переможців, кубком та футзальним м’ячем.
Кращими гравцями в номінаціях стали: кращий воротар –
Андрій Лофій (Явора), кращий
гравець – Микола Ірод (Н.Висоцьке), кращий бомбардир –
Михайло Співак (Явора) – 34 забиті голи.
За допомогу в організації та
проведенні змагань подяками
відзначені Іван Ковба, Володимир
Юсипович,
Мар’ян
Ільницький, Андрій Розлуцький,
керівник відділу молоді та
спорту Турківської РДА - Василь
Поточний. За надане приміщення спортивного залу та всіляке
сприяння проведенню змагань,
Федерація футболу Турківщини
висловлює щиру подяку директору Турківського НВК Михайлу
Блажівському.
Сергій РИК,
голова федерації футболу
Турківського району.

Продається дворівнева квартира, загальною площею 76 кв.м., з газом, водою, каналізацією. Дві
кімнати, гардеробна, ванна, кухня, коридор. Є діючий камін, кондиціонер, балкон, два підсобні приміщення, туалет. З ремонтом і пластиковими вікнами. Терміново, недорого.
Тел.: 0968285949, 0502058213.
Охоронники (чоловіки, жінки).
Тел.: 067-541-62-58, 095-230-41-81, 067-541-62-24.

Чия згуба?
У с. Верхнє Висоцьке (біля
магазину) хтось загубив кульок
з речами.
Звертатися у сільську раду.
* * *
У м. Турка знайдено сережку
з прикрасами.
Звертатися в редакцію газети
«Бойківщина».
Загублений диплом Е-17
№073669 (додаток до диплома
17 МК №000026), виданий
20.06.2017 року Дрогобицьким
механіко-технологічним коледжем на ім’я Станіслава Віталійовича Годованця, вважати недійсним.

Центр візової підтримки
«Захід - Віза» пропонує:
– польська робоча віза, за
ціною 2300 грн.; воєводська віза
(річна) – 350 євро.; чеська сезонна віза (90 днів) – 350 дол.;
страхування (Польща – 30000,
Чехія – 60000); заповнення анкет; безкоштовні вакансії в
Польщі. Адреса: м. Турка, майдан Шевченка, 32 (навпроти
кінотеатру). Тел.: 0965501604,
0991317345.
Загублене посвідчення особи,
яка проживає на території гірського
населеного пункту – А509572 – видане Шандровецькою сільською радою на ім’я Ганни Олексіївни Бринько, вважати недійсним.

«БОЙКІВЩИНА»
Реєстраційне свідоцтво ЛВ №134 видано 28
березня 1994 року.
Часопис виходить раз на тиждень.

Тираж 2498 Індекс 68486
Редактор Василь ВАСИЛЬКІВ.

ЗАМОВЛЯЙТЕ НА ВЕСНУ
роботу+матерiали зi знижкою
до 25%. ПОКРIВЕЛЬНI РОБОТИ
пiд ключ. Мансарднi дахи. М’яка
покрiвля, металева, битумна,
полiмерна, керамiчна черепиця. УТЕПЛЕННЯ, облицювання
будинкiв, квартир. Сайдiнг, фактурна штукатурка, короiд, баранник, термопанелi. Доставка
будматеріалiв.
Тел.:
(068)1455866,
(066)7215631.
Робота за кордоном
Набираю чоловіків на автомобільні шроти. Вакансії – на
будову, заводи, готелі. Роблю
візи.
Тел.: 0988356134. Віталій.
Продається будинок у м. Турка (вул. Горішня). Є всі комунікації, приватизована земля.
Ціна – договірна. Тел.:
0669127662.
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РІШЕННЯ
47 сесії Турківської міської ради 7 скликання
від 29.03.2018 №1366
Про затвердження тарифів
Відповідно до вимог Закону України «Про житлово-комунальні
послуги», Постанов Кабінету Міністрів України від 26.07.2006р.
№1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів» (зі змінами), від 01.06.2011 р.
№ 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів
на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій» (зі змінами), розглянувши клопотання Комунального підприємства «Турківське житлово-комунальне управління» від
16.01.2018р., керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», спираючись на висновок постійної депутатської комісії з питань економіки, бюджету та регуляторної політики
(Протокол №3 від 26.03.2018р.) та протоколу №4 від 27.02.2018
року громадських слухань, сесія міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів від населення (комунальні будинки та приватний
сектор), в сумі 14,14 грн на одного зареєстрованого (фактично
проживаючого) жителя міста Турка в місяць.
2. Затвердити тариф на послуги з вивезення 1 м.куб. твердих
побутових відходів від бюджетних та небюджетних організацій,
приватних підприємств, СПД та інш. по м.Турка, в сумі 189,94 грн.
3. Затвердити тариф на послугу з викачки 1м.куб. рідких нечистот по м.Турка від населення (приватний сектор, комунальні будинки), в сумі 417,43грн.
4. Затвердити тариф на послугу з викачки 1м.куб. рідких нечистот
по м.Турка від бюджетних та небюджетних організацій, приватних
підприємств, СПД та інш., в сумі 417,43 грн.
5. Затвердити тариф на захоронення 1 м.куб. твердих побутових відходів, в сумі 51,11грн.
6. п.2, п.4 та п.5 рішення вступає в дію з наступного дня після
публікації в районній газеті «Бойківщина».
7. п.1 та п.3 рішення в ступає в дію з 01.07.2018 року.
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Набокова Р.В.
Турківський міський голова Геннадій КОГУТ.

ІНФОРМАЦІЯ
про проведення громадських слухань
11 квітня 2018 року, о 17.00 год., в залі засідань Турківської міської
ради, за адресою: м.Турка, пл.Ринок, 26, відбудуться громадські
слухання щодо обговорення питання надання дозволу на встановлення пам’ятного знака по вул.Січових Стрільців,5 у м.Турка – на
честь Героїв АТО (біля музею АТО).
За довідками звертатися за телефоном: 3-11-90.

ÙÎÁ ÍÅ ÏÎÒÐÀÏÈÒÈ Ï²Ä ÊÐÈÌ²ÍÀË –
ÇÄÀÉÒÅ ÍÅÇÀÐÅªÑÒÐÎÂÀÍÓ ÇÁÐÎÞ
Із 1 квітня на території Турківського району розпочався місячник добровільної здачі вогнепальної зброї, боєприпасів, спецзасобів та вибухових матеріалів.
Тому турківські поліцейські звертаються до краян, наголошуючи,
що незаконне зберігання зброї, боєприпасів, вибухівки – це злочин,
за який законом передбачено кримінальну відповідальність.
Громадяни, які добровільно звернуться до Турківського відділу
поліції з метою здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та
спеціальних засобів, що зберігають незаконно, звільняються від
кримінальної відповідальності.
Більше того, якщо громадянин у вказаний термін добровільно
здав до поліції мисливську вогнепальну, холодну, газову зброю, то в
подальшому він має можливість, після оформлення відповідних
документів, зареєструвати цю зброю в особисту власність і використовувати її на законних підставах.
Ігор ДЗЮДЗЬ.
Рішенням 47-ї сесії Турківської міської ради 7-го скликання
від 29.03.2018 №1427 затверджено правила торгівлі на ринках міста Турка.
Ознайомитися із Правилами
можна на офіційному сайті Турківської міської ради (turkamrada.gov.ua) у спеціальному
розділі "МІСТО" (підрозділ "Нормативні Акти")

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:
82500, м.Турка, вул. Міцкевича, 14
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Загублене посвідчення №
043887, видане 24 листопада
2010 р. відділом у справах сім’ї
та молоді Турківської РДА на ім’я
Петра Васильовича Ціка, вважати недійсним.
У магазин «Продукти» с. Явора потрібен продавець.
Тел.: 0501724290.
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