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Турківська міська рада прийняла пропозицію про співпрацю з ПП «ІННОВАЦІЙНО – ТЕХНОЛОГІЧНО – ДИЛЕРСЬКО – ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «КІПЕРМАН І ПАРТНЕРИ».
Про це повідомив міський голова м.Турка Геннадій Когут. Він
наголосив , що перспектива
співпраці з інвестиційною компанією стала можливою завдяки плідній роботі його команди
протягом року.
Фахівці інвестфонду допоможуть налагодити співпрацю Тендерного Комітету Турківської
міської ради з ПРОЗОРО та розроблять Тендерні Регламенти
Тендерного Комітету Турківської
міської ради (всього 14 документів).
Крім того, пропонується реалізувати на Турківщині Програму
КАРПАТИ-1-ЮМК, як а складається з п’яти окремих Проектів на території гірських районів Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької областей.
Проекти програми реалізуються на території гірських районів Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької областей на основі
співпраці інвестиційного фонду
з органами місцевого самоврядування вказаних районів та за
участі американських партнерів
як суб’єктів господарювання
США, так і окремих фізичних осіб
США з числа україномовних
американців, предки яких – це
вихідці з гірських районів Західної України. Для реалізації Про-

ектів планується залучати американські технології, обладнання, матеріали, виготовлені на
території США, людські ресурси
як з числа громадян США, так і з
числа громадян України.
Пропонується до реалізації
п’ять проектів:
1. Проект №1 - Створення
першого Хедж Фонду – з капіталом 3 000 000 000,00 доларів
США, який фінансуватиме процес відновлення лісів, природного ландшафту на території
гірських районів Львівської,
Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької областей.
2. Проект №2 - Створення другого Хедж Фонду – з капіталом 2
000 000 000,00 доларів США,
який фінансуватиме процес як
будівництва, так і експлуатації
шосейних доріг в гірських районах Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької
областей.
3. Проект №3 - Створення третього Хедж Фонду – з капіталом
1 000 000 000,00 доларів США,
який фінансуватиме митноліцензійну торгівлю в гірських
прикордонних
районах
Львівської, Івано-Франківської,
Закарпатської, Чернівецької
областей.
4. Проект №4 - Створення четвертого Хедж Фонду – з капіталом 500 000 000, 00 доларів

УСУНУТО ЗАГРОЗУ
ПІДТОПЛЕННЯ
У понеділок, 6 лютого, о 10.00
год., під керівництвом голови
райдержадміністрації, голови
районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Олександра
Лабецького, проведено позачергове виїзне засідання районної комісії з питань ТЕБ і НС. У
зв’язку з початком льодоходу на
річці Стрий, в м.Турка, по вул.
Круг Городище, утворився 500
метровий затор. Районною комісією було прийнято рішення
про залучення до ліквідації затору піротехнічної групи 2-го
спеціального центру швидкого
реагування ДСНС України.
Близько 16:30 год., піротехнічна
група здійснила підрив затору

льоду на річці Стрий. Внаслідок
підриву льодовий затор просунувся вниз по течії до 1 км, що
дало можливість понизити
рівень води в річці Яблунька.
7 лютого, об 11.00 год., піротехнічна група проводила
підривні роботи по ліквідації затору на річці Стрий в с.Комарники. Було проведено 12 підривів
льоду, але у зв’язку із зниженням температури та зменшенням притоку води, підриви очікувальних результатів не дали.
На даний час ведеться постійний моніторинг водних об’єктів
району, загрози підтоплення
домогосподарств району та
об’єктів життєзабезпечення
немає. При різкому потеплінні

США, який фінансуватиме
організацію і експлуатацію мисливсько-лісового господарства
в гірських районах Львівської,
Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької областей.
5. Проект №5 - Створення п’ятого Хедж Фонду – з капіталом
100 000 000,00 доларів США,
який фінансуватиме організацію
на основі Тайм-Шер зеленого туризму в гірських районах
Львівської, Івано-Франківської,
Закарпатської, Чернівецької
областей.
Геннадій Когут зауважив , що в
цих проектах є багато цікавого
саме для місцевої громади (враховано напрацювання з реорганізації ЖКГ і т.і.).
Передбачається,
що
відповідні програми, вказані у
пропозиції, будуть передані
Турківській міській раді протягом наступного тижня і будуть
винесені на схвалення сесією
міської ради 21 лютого.
Після цього дані програми будуть висвітлені в пресі і проведено громадське обговорення.
Після проведення громадського обговорення, уточнені програми має затвердити сесія міської
ради.
Василь ЛАНЧАК.

та необхідності до робіт з пропуску льодоходу на річках району, знову буде залучено піротехніків.
Жителі Турківщини вдячні голові райдержадміністрації Олександру Лабецькому за оперативну роботу з пропуску льодоходу, зокрема житель м.Турка по
вул. Круг Городище Любомир
Яворський зазначив на сторінці
у Facebook: «Вперше за 26 років
голова адміністрації дослухався
до порад місцевих жителів та
оперативно відреагував і ліквідував загрозу підтоплення вулиці.
Дякую за оперативне реагування. Дякую і хлопцям - рятувальникам, які бездоганно виконали свою небезпечну роботу».
Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та молодіжної політики апарату Турківської РДА.

Колектив працівників Матківського НВК щиро вітає із 60-річчям
від дня народження техпрацівницю Поліну Миколаївну Созанську і бажає шановній ювілярці
міцного здоров’я, достатку, родинного тепла, довголіття.
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.

Ганну Петрівну Блажівську з Ільника з 55-річчям, яке святкуватиме 13 лютого, щиросердечно вітають чоловік Олександр, син Роман, невістка Світлана, дочка Наталія, зять Роман, онучка Віталіна,
мама Ольга і бажають дорогій і люблячій дружині, мамі, бабусі і дочці усього-усього найкращого у житті, міцного здоров’я, щоденної радості,
добра, любові, родинних гараздів, миру і 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 лише треба:
Здоров’я міцного і щастя без ліку,
Щасливого, доброго довгого віку.

Дорогу, люблячу, дбайливу матусю, бабусю, прабабусю – Ірину
Василівну Цуняк – із смт. Бориня, якій 12 лютого виповнюється 78 років, від щирого серця вітають дочки Галина, Світлана, Ліда, зять Іван,
онуки Роман, Марія , Назар і правнук Максимчик.
Люба матусю, Вас щиро вітаєм!
Спасибі за ласку, за ніжну турботу,
За чуйність, гостинність, невтомну роботу.
Господь хай дарує здоров’я і силу,
Спасибі, рідненька, що Ви нас зростили.
Хай серце у грудях ще довго палає,
А руки мов крила нас пригортають.
Щоб здоров’я було, щоб жили – не тужили.
Ви найбільшого щастя в житті заслужили!
Багата душею, метка, роботяща,
Живіть вічно, мамо, бо Ви в нас найкраща!

Дорогу і люблячу онучку – Олю Комарницьку з смт. Бориня, якій
сьогодні виповниться 15 років, щиро вітаємо з іменинами і бажаємо їй міцного здоров’я, успіхів у навчанні,
вірних, добрих і
надійних друзів, сповнення усіх мрій і бажань,
щасливої долі, Господньої опіки і благословення на довгі-довгі і щасливі роки життя.
Хай віра, надія, любов разом з Тобою
Крокують у кожній хвилині життя.
Хай серце від щастя стукоче піснями,
Хай гарним та світлим буде майбуття.
Від лиха та смутку, від горя й тривоги
Хай Ангел з небес захистить Тебе
крильми.
До успіху хай Тебе ведуть усі дороги –
Цього ми сьогодні бажаєм Тобі.
Дідусь Казимир і бабуся Марія.
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ПОШУК КОМПРОМІСУ
в питаннях залізничних пасажирських перевезень
7 лютого в Турківській районній державній адміністрації відбулася спільна зустріч голови
райдержадміністрації Олександра Лабецького, голови районної ради Володимира Лозюка з заступником начальника Львівської залізниці, начальником Львівського відділення Ярославом
Федаком, начальником пасажирської служби Львівського відділення Володимиром Гладуном
та начальником станції м.Турка Галиною Лепіш. Обговорено питання пасажирських перевезень залізницею, відшкодування з місцевого бюджету вартості компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті та встановлення земельного податку (плата за землю).
Голова райдержадміністрації Олександр Лабецький зазначив: «Курсування електропоїздів – сполученням Львів-Сянки та Сянки-Ужгород-Мукачево – є надзвичайно важливим для мешканців гірського
Турківського району. Багато турківчан користуються цим видом транспорту, добираючись на роботу,
навчання. Це втричі дешевше від автобусного сполучення».
Заступник начальника Львівської залізниці, начальник Львівського відділення Ярослав Федак наголосив на необхідності відшкодування з місцевого бюджету вартості компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті, оскільки з початку року Державний бюджет не проводить фінансування на цю статтю витрат. Також Ярослав Андрійович зазначив, що
місцеві ради Турківського району, через території яких проходить залізниця, прийняли максимально
високі ставки земельного податку у порівнянні з іншими районами.
«Виходить ситуація - у залізниці вимагають, щоб курсували електропоїзди, одночасно не відшкодовують з місцевого бюджету вартості компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій
громадян, та ще й встановили найвищі ставки плати за землю, які поступають у місцевий бюджет (у
2017 році від залізниці до місцевих бюджетів поступить приблизно 1,3 млн. грн.)
Голова районної ради Володимир Лозюк запропонував розглянути питання перерахування податку
на доходи фізичних осіб до місцевих рад, на території яких розташовані та здійснюють діяльність
підрозділи ПАТ «Укрзалізниця».
Також на зустрічі обговорено питання стосовно додаткової кількості вагонів електропоїзда ЛьвівСянки. Зокрема відтепер електропоїзди, сполученням Львів - Сянки (відправлення зі Львова о 17.55
год.) та Сянки - Львів (відправлення із Сянок о 2.38 год., з Турки – о 3.16 год. та з прибуттям до Львова
о 07.03 год.), курсуватимуть не у складі 4-х, а 8-ми вагонів.
За результатами зустрічі вирішено відшкодувати кошти з місцевого бюджету вартості компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті та забезпечити нарахування податку на доходи фізичних осіб до бюджету Турківського району.
Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та молодіжної політики апарату Турківської РДА.
P.S. За інформацією прес-служби Львівської залізниці, одну пару поїздів на дільниці Львів–Сянки, а саме: № 6023 Львів-Сянки, з відправленням зі Львова о 12.38 год. (прибуття до Турки о 16.20
год.) та №6020 Сянки-Львів, з відправленням із Сянок об 11.52 год. (з Турки – о 12.29 год. ) все ж
довелось відмінити через малонаселеність поїздів.
Так, проаналізувавши курсування електропоїзда, встановлено, що середньодобовий продаж
проїзних документів на цей поїзд становив 30% населеності поїзда у 4-вагонному складі.
На даний час на дільниці Львів-Сянки-Львів залишились курсувати ще чотири пари електропоїздів.

Інформація щодо вартості проїзду автобусним
транспортом міжміського сполучення, пасажирські
перевезення, які здійснює
ТзОВ «Львівське АТП-14631»
Маршрут

Вартість проїзду з
Вартість проїзду з
м.Львів до кінцевої
м.Турка до кінцевої
зупинки, грн.
зупинки, грн.
Львів-Хащів
75,0
13,0
Львів-Риків
80,0
16,0
Львів-Лопушанка
75,0
14,0
Львів-Карпатське
80,0
17,0
Львів-Дністрик Дубовий
75,0
11,0
Львів-Ільник
70,0
8,0
Львів-Верхнє
75,0
14,0
Львів-Верхнє Висоцьке
75,0
14,0
Львів-Боберка
80,0
17,0
Примітка: Вартість проїзду з м.Львів до м.Турка – 60грн.,

Інформація щодо вартості проїзду автобусним
транспортом міжміського сполучення, пасажирські
перевезення, які здійснює ПП «Тур-Авто»
Вартість проїзду з
Вартість проїзду з
м.Львів до кінцевої
м.Турка до кінцевої
зупинки, грн.
зупинки, грн.
Львів-Бориня (центр)
82,70
9,10
Львів-Кривка
99,80
23,90
Львів-Ясінка Стецьова
88,40
13,60
Львів-Буковинка
94,10
20,50
Примітка: Вартість проїзду з м.Львів до м.Турка – 71,30грн.,
Маршрут

Інформація щодо вартості проїзду автобусним
транспортом приміського сполучення, пасажирські
перевезення, які здійснює ПП «Тур-Авто»
Маршрут
Турка АС- Лосинець
Турка АС - Закіпці
Турка АС – Радич (школа)
Турка АС - Мельничне
Турка АС - Лопушанка
Турка АС - Карпатське
Турка АС – Либохора (магазин)
Турка АС – Боберка (кінець)
Турка АС - Шандровець
Турка АС - Красне

Вартість проїзду з м.Турка до
кінцевої зупинки, грн.
9,0
12,0
12,0
6,0
18,0
22,0
26,0
22,0
18,0
26,0

Олег СПОДАРИК,
завідувач сектору житлово-комунального господарства,
будівництва та інфраструктури Турківської РДА.

«Ïðîæèâàéòå áåç á³äè
äî äðóãî¿ êîëÿäè»
У неділю, 12 лютого, запрошуємо всіх бажаючих на перший фестиваль завершення Різдвяних свят
«Проживайте без біди до другої коляди». Фестиваль буде проходити
в культурному центрі «Україна».
Початок о 14.00 год. До участі уже
зголосилися:
– церковний хор Української автокефальної православної церкви
Різдва Христового м. Турка. Настоятель храму о. Микола Різак;
– щедрувальники Будинку дитячої
та юнацької творчості;
– церковний хор «ДЗВІН» Української греко-католицької церкви Верховних рівноапостольних Петра і Павла
м.Турка. Настоятелі храму: отець-декан Тарас Більо та о.Мар’ян Тупитчак;
– народний фольклорний колектив
«Розлучанка»;
– Ольга Комарницька, смт. Бориня;
– вокальний колектив колядників
с.Ісаї;
– Пилипів Ярослава, с. В.Висоцьке;
– колектив колядників с.Дністрик
Дубовий з церкви Серця Христового;
– Христина Косолович, м. Турка;
– колектив з Української греко-католицької церкви Святого Михаїла
с.Боберка, настоятель о. Микола Крецул;
– учасники народного фольклорного колективу «Дністер» с. Вовче;
– народний фольклорний колектив
«Бойківські переспіви» м. Турка.
Записатися до участі в фестивалі
бажаючі можуть ще сьогодні – 10 лютого – протягом усього робочого дня в
районному Народному домі.
У рамках проведення фестивалю
Громадська організація «Майдан Турківщини» буде проводити збір коштів
на потреби воїнів АТО, пропонуючи турківчанам та гостям міста гарячі страви та напої. Просимо всіх бажаючих
поколядувати – взяти активну участь у
фестивалі та благодійній акції.
Оргкомітет фестивалю.

Педагогічний колектив і профспілковий комітет Боринського професійного ліцею народних промислів і ремесел сердечно вітають з
ювілеєм працівника ліцею – Василя Юрійовича
Іжика – і бажають шановному ювіляру доброго
здоров’я, сімейного благополуччя, здійснення
усіх планів і мрій, радості, добра, Божого благословення на всі прийдешнії роки.
Прийміть вітання наші щирі
І побажання в цей святковий день.
Нехай з небес від Бога ллється милість,
Любов і шана – від людей.
Хай Божа Мати від біди оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щедрі, многії літа.

13 лютого буде святкувати свій 50- річний ювілей Галина Матвіївна Павлик зі смт. Бориня,
яку сердечно вітають мама Ірина, чоловік Іван,
син Роман, дочка Марія, а також сестра Світлана
і Лідія, племінник Назарій і онучок Максимко.
Бажаємо Тобі квітів та мирного неба,
Грошей та здоров’я ще більше, ніж треба,
Хай доля Тобі щастя багато дає,
Зозуля сто років життя накує.
Хай справдяться мрії, здійсняться дива,
Хай кругом від сміху іде голова.
Достатку у будні, в свята подарунків,
Гарних подій, доброти, поцілунків!

Дорогу, щиру, турботливу, милу, найкращу у світі хресну маму та
куму, жительку с. Матків – Поліну Миколаївну Созанську, яка святкувала свій 60-річний ювілей 6 лютого, щиро вітають похресниця Тетяна зі своєю сім’єю та куми Михайло і Вікторія Векличі.
Низько вклоняємося Вам, дорога, за безмежну любов, ласку і
терпіння, добро, щирість, чуйність і турботу. Нехай Господь благословляє Вас міцним здоров’ям, сімейним затишком, достатком,
радістю і миром на кожний прожитий день.
Бажаємо Вам щастя стільки, скільки зірок на
небі, нехай життя Ваше Ангел і Бог охороняють,
щоб кожен день був таким чарівним, наче казка,
а в тій казці – мир і Божа ласка.
Хай роки будуть світлі, легкокрилі,
Не буде втоми лагідним рукам,
Нехай здійсниться те, що не збулося,
І добре серце не підкориться рокам.
Нехай Господь пошле Вам з неба милість,
Пречиста Діва хай в житті допомога.
Наснаги, миру, радості, здоров’я
На многії і благії літа.

Дорогенького, життєрадісного синочка, люблячого внука, найкращого у світі братика, маленького племінника, жителя с. В.Висоцьке – Миколу Миколайовича Кохана, який святкуватиме свій перший
рочок 12 лютого, від щирого серця і з великою любов’ю вітають
батьки Микола і Тетяна, сестра Ангелінка, бабуся Марія, дідусь Микола, стрики Іван і Степан, стрини Надія і Марія, цьоця Наталя,
вуйко Володимир, двоюрідні сестри Марина,
Аліна, Вікторія, Ілона, Адріана; двоюрідні брати Мар’ян та Владислав і бажають маленькому імениннику здоров’я міцного, сонечка ясного, дитячого безмежного щастя, світлої радості в житті.
Виповнюється рік дитині,
Радість всій нашій родині.
Із великим святом ми Тебе вітаєм,
Щастя, радості багато ми Тобі бажаєм.
Виростай розумним, добрим і красивим,
Будь завжди, Миколко, Ти в житті щасливим.
Хай Матір Божа Тебе охороняє,
А Господь здоров’я посилає.

Педагогічний колектив Верхньовисоцького НВК щиросердечно вітає чуйну, добру колегу по роботі, вчителя математики – Лесю Богданівну Кузан – з ювілейним днем
народження, яке відсвяткувала 7 лютого, і бажає
їй міцного здоров’я, життєвих сил, енергії, Божого
благословення.
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все вміється, множиться і додається.
Здоров’я міцного, щастя без краю,
Усього найкращого ми Вам бажаєм.

10 ëþòîãî 2017 ðîêó

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

3 стор.

ÄÀÂÍ²ØÍß ÑÌ²ÒÒªÂÀ ÏÐÎÁËÅÌÀ
І виною цьому є чи не кожен з нас
За декілька тижнів, з настанням теплого періоду у природі,
ми вкотре говоритимемо про велике прибирання довкілля від
різного непотребу та сміття, якого встигло накопичитися
за зиму тьма-тьменна. Тільки-но зійде сніг, обочини доріг, береги річок, прогони, провулки, сквери зарясніють коробками,
пакетами, обгортками, пляшками… Влада організовуватиме
толоки з прибирання, представники житлово-комунального
господарства разом з депутатами ходитимуть по вулицях,
укладаючи з їх жителями договори на оплату за вивіз твердих побутових відходів. Але така активність в основному
тільки на початку весни, бо за якийсь час знову усе починає
йти за усталеною формою, яку радикально змінити нам чомусь дуже важко, й наші села й місто далі потопають у
синтетичному смітті. Хоча, по правді, ми можемо вплинути
на подальшу «долю» тих відходів, які викидаємо: щось спалити, щось посортувати та віднести на приймальний пункт,
а щось і викинути у сміттєвий бак, якщо він є на вулиці,
заплативши при цьому за таку послугу комунальній службі.
Так як це є у цивілізованому світі. Завжди є актуальною банальна істина: чисто не там, де прибирають, а там, де не
смітять. Дехто, махнувши рукою, скаже: що з того, поговорили – побалакали, сіли та й заплакали… Але, хто би що не
казав, екологічну просвіту потрібно проводити.
Відповідає за прибирання в місті
КП «Житлово-комунальне управління», яке, до речі, міська влада планує дещо реорганізувати. За 2016 рік
комунальним підприємством вивезено 7 тис. 200 метрів кубічних твердих побутових відходів. Та, за словами комунальників , кількість
сміття з кожним роком щораз
збільшується. Ще й привозять його
попутно приватним транспортом із
навколишніх сіл, тим самим створюючи всюди несанкціоновані
сміттєзвалища. Та й багато додалося сміття з таких вулиць як Середня, Горішня, Травнева, Липи, Слобода, адже тут поставили сміттєві
ящики, яких досі не було. З приватними підприємцями на вивіз ТПВ в
минулому році комунальники уклали 125 договорів, на загальну суму
85, 9 тис. гривень. Шестеро
підприємців категорично відмовилися укладати такі угоди, мотивуючи
відсутністю відходів. Якби були такі
угоди, можна було би подати на
підприємця в суд, хоча, за словами
начальника управління Володимира
Драча, комунальники від цього не
були б у виграші: вартість судового
позову – 350 грн., а штраф, накладений на винуватця, буде в рази
меншим.
Окрім цього, 314 договорів було
укладено з жителями будинків приватного сектору, на суму 17,6 тис.
грн. Хоча багато турківчан ніяк не
хочуть укладати такі договори, мотивуючи тим, що нема сміттєвих
ящиків на вулиці, або ж кажуть, що
усі відходи вони спалюють. Така
ситуація склалася зокрема на вул.
Бойківська, Сагайдачного та Зарічна в м. Турка. Там лише по три-п’ять
домовласників сплачують за вивіз
ТПВ. Хоча був час, що сміттєзбиральна машина туди їздила, але
люди не платили. Та й навіть коли
ящик врешті-решт привезуть, часто виникає запитання, куди його
поставити. Жителі протестують –
ніхто не хоче мати біля своєї садиби чи неподалік хати затхле смородом місце. І мають рацію. Але й

сміття кудись скидати теж потрібно? Ось і виходить таке собі
замкнуте коло. Напевно, якби під
такий сміттєвий контейнер було обладнано спеціальне місце, він би був
накритим і з нього регулярно забирали сміття, думка протестуючих
змінилася б.
У минулому році силами міської
ради було придбано 13 нових контейнерів для збору сміття, на суму
29200 гривень.. Ще 15 контейнерів
було відремонтовано.
– Хоча потреба в нових контейнерах для сміття ще є велика, – каже
Володимир Іванович. – Адже проходить 2-3 роки, і вони зношуються.
Одна з причин – окислення, бо ж
люди скидають в них усе, що заманеться. Уже дійшло до того, що беруть і спалюють у ящиках сміття.
Так було з контейнерами біля школи-інтернату, військкомату та в
інших місцях. Від цього вигорає бляха і він за якийсь час стає непридатним для використання. Хочу ще
раз нагадати: перед вихідними і
святковими днями (здебільшого це
субота) сміттєзбиральна машина
забирає сміття двічі – зранку і о
15.00 год. Тому велике прохання до
жителів міста уже не викидати після
обіду сміття у контейнери. Також не
ставити кульки чи мішки зі сміттям
на тротуарах чи на обочинах доріг, а
натомість пройти 100-200 м й викинути їх у контейнер. І ще одне. Оті
малі контейнери, що стоять в місті
біля тротуарів, призначені для викидання недопалків, обгорток від
цукерків чи морозива, словом,
дрібного сміття, а не для твердих
побутових відходів. Бо вже доходять до того, що й фекалії туди виливають. Особливо це спостерігаємо на майдані Шевченка. Врештірешт треба мати хоч якусь краплину людської совісті!
За підрахунками комунальників, у
2016 році на вивіз ТПВ було використано паливно-мастильних матеріалів на суму 445 тисяч 200 гривень.
Ця сума могла б бути й більшою,
але у зв’язку з важким фінансо-

вим становищем КП «Житловокомунальне управління», сміттєзбиральна машина виїжджала на забір
сміття не щодня, а через день-два.
На придбання запчастин, адже техніка застаріла, було витрачено 161
тисячу 100 гривень.
Співпрацюють комунальники не
тільки з міською радою. Житловокомунальне управління уклало
відповідні договори на вивіз твердих побутових відходів із Завадівською, Вовченською, Сянківською,
Ясеницькою, Нижньояблунською
сільськими та Боринською селищною
радами. А є такі сільські ради, що
самі привозять сміття на сміттєзвалище, а платять лише за утилізацію
– це за 10 м куб. До них належать
Нижньовисоцька, Лімнянська, Нижньотурівська, Шандровецька, Комарницька, Боберківська, Верхньогусненська і Красненська сільські
ради.
З настанням нового року комунальники укладають нові договори
на вивіз твердих побутових
відходів, або ж поновлюють старі,
хоча процес цей ще надто повільний
і складний. Врешті-решт люди мусять зрозуміти, що за дану послугу
треба платити так само, як і за користування електроенергією чи теплом.
За січень цього року комунальниками уже вивезено 600 м куб. сміття.
На паливно-мастильні матеріали, що
були затрачені на його вивезення, а
також й на прибирання вулиць від
снігу, витрачено 44 тис. гривень, на
8,5 тис. гривень придбано запчастин.
Проблема чистоти населених
пунктів, збору й утилізації сміття
не тільки сільського, селищного чи
міського масштабу, вона – загальнодержавна. Після епопеї з Грибовицьким сміттєзвалищем, держава,
здається, всерйоз взялася за неї.
Півроку працювало три міністерства
– Мінприроди, Мінекономіки, Мінрегіонбуду – над національною стратегією поводження з відходами, восьмий розділ якої стосується суто
твердих побутових відходів. Зараз
вона проходить публічне обговорення. Є надія, що, на основі програми,
з успішним проведенням реформи
органів місцевого самоврядування,
територіальні громади одержать
кошти й на вирішення цього нагального питання. Тоді можна буде серйозно взятися за сортування сміття,
упорядкувати сміттєві полігони,
придбати необхідну кількість
сміттєвих контейнерів, закупити
спецтранспорт чи побудувати невеликий сміттєпереробний цех або
завод. І в цьому плані будуть, очевидно, зрушення. І немаловажний,
якщо не основний чинник – прагнути до наведення чистоти і дотримуватися екологічної культури захисту довкілля маємо насамперед ми,
пересічні громадяни. Якщо хочемо
жити у чистому місті чи селі, треба
кожному прикласти зусилля.
Ольга ТАРАСЕНКО.

ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍÀ ÏÎÏÐÎÙÀËÀÑß Ç ÒÀÐÀÑÎÌ ÌÀªÖÜÊÈÌ
У середу, 8 лютого, Турківщина попрощалася з ще одним учасником АТО, жителем с. Нижній
Турів Тарасом Маєцьким. Провести його в останню дорогу приїхали друзі-побратими, керівництво райдержадміністрації, прийшли всі ті, хто знав і поважав покійного.
8 січня Тарас Маєцький пішов з дому й не повернувся. Згодом зниклого шукали друзі-атовці, мисливці, прикордонники, але пошуки результату не дали. І лише під час відлиги місцевий житель побачив тіло обмерзлого нижньотурівця неподалік від свого подвір’я.
Під час пошукової операції прикордонники ходили поруч, але через великі снігові
замети не натрапляли на покійника.
Як повідомили правоохоронці та засвідчила судово-медична експертиза, ознак
насильницької смерті на тілі покійного виявлено не було.
На нараді, організованій головою райдержадміністрації Олександром Лабецьким
з приводу поховання Тараса Маєцького, заступник голови ГО «Учасники АТО Турківщини» Микола Коноваленко озвучив необхідну пропозицію, щоб у нашому районі
створити реабілітаційно-психологічну службу для людей, що повернулися з переднього краю війни на Донбасі з тим, щоб повернути їх до звичного життя. Це питання буде винесено на
найближчу сесію районної ради, яка, віриться, дасть дозвіл на введення бодай одної посади психолога
в структуру РЦ СССДМ, який опікуватиметься також й атовцями.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

7 лютого відзначила свій ювілей – 80 років – дорога мама, любляча бабуся і прабабуся – Ганна Семенівна
Луб.
Дочка Дарія, зять Василь, сини Іван та Ігор,
невістки Наталя і Валентина, онуки Галина,
Ірина, Руслана, Катерина з чоловіками; правнуки Ярина, Злата, Ярослав, Ніна, Мирослава
сердечно вітають дорогу людину і бажають їй
міцного здоров’я, родинного тепла, Божого благословення та багато років життя.
Вже сивий туман покриває волосся,
Вже внуки дорослі й правнуки ростуть.
А серце таке ж молоде, як і досі,
І руки спочинку ніяк не знайдуть.
Про кожного з нас, хто далеко, хто близько,
Всі Ваші тривоги і світлі думки.
Спасибі за все Вам, вклоняємось низько,
Здоров’я і щастя на довгі роки.

Дорогу, люблячу дружину, найкращу у світі турботливу матусю, тещу
і люблячу бабусю, жительку смт. Бориня – Стефанію Богданівну Гориль, яка святкує свій день народження 12 лютого, вітають рідні і
бажають їй міцного здоров’я, сонячних, світлих і щасливих днів, вічної
молодості в душі, достатку, Божого благословення на многії і благії
літа.
Хай над Вами небо голубіє,
Не знають втоми руки золоті.
Нехай душа ніколи не старіє
І серце не втрачає доброти.
Хай будуть з Вами віра і надія –
Як два крила, що впасти не дадуть.
І сам Господь по милості наділить
Ще довгих літ, щасливу світлу путь.
Тож не старійте і не знайте
В житті ні смутку, ані бід.
У серці молодість плекайте,
Живіть до ста щасливих літ.

Дев’ятого лютого відсвяткувала свій день народження хороша і
чуйна людина, талановитий педагог і прекрасний керівник – Леся
Андріївна Шпак.
Педагогічний колектив та профспілковий комітет Турківської ЗОШ
І-ІІІ ст. №1 щиро вітають Лесю Андріївну і бажають їй міцного здоров’я, успіхів у роботі,
родинного тепла, усіх земних гараздів.
Із святом Вас вітаєм!
Нехай в душі цвіте весна ,
Сьогодні щиро Вам бажаєм
Здоров’я, щастя і тепла.
Щоб шлях Ваш був такий широкий,
Щоб мало було перешкод,
Не знали б Ви тяжких турбот!
Ми щиро Вас поздоровляєм,
Добра Вам зичимо сповна,
Багато світлих днів бажаєм
І довгі – довгії літа.

10 лютого святкує свій день народження житель м. Турка – Орест
Миколайович Кропивницький.
Є ювілеї досить різні, але одна з найкращих дат, коли вітає вся
родина – Тобі сьогодні 50.
З найкращими вітаннями і найкращими побажаннями коханого
чоловіка, найкращого у світі тата, доброго зятя вітають кохана дружина Оксана, любимі татусеві донечки Олічка та Яночка, тесть Теодор і теща Антоніна, сім’я Білинських і вся велика родина.
В цей золотий ювілей хочемо побажати Тобі,
щоб Твоя життєва нива завжди колосилася щедрим врожаєм – міцним здоров’ям, щастям, радістю, добром та всіма земними благами. Божої
Тобі опіки у всіх життєвих справах.
50 – не привід для печалі,
50 – це зрілість золота.
Хай до ста, а може ще і далі,
Йдуть, не оглядаючись літа.
Хай Тобі Бог пошле здоров’я й сили,
Весна дарує молодості цвіт,
Щоби добро на цій землі творив Ти
З любов’ю в серці ще багато літ.
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ÒÀÊÈÉ ÒÅÐÍÈÑÒÈÉ
ØËßÕ ÄÎ ÇÍÀÍÜ
(до 200-річчя заснування перших народних шкіл на Турківщині)
Сучасному молодому поколінню, яке, завдяки найновішим
інформаційним технологіям, йде в ногу з рештою глобалізованого світу, важко повірити, що ще 70-80 років тому в нашому гірському краї половина людей були неграмотними, навіть замість власних підписів, ставили хрестики, а свого роду рекордсменами були
ті, хто вмів рахувати до ста (звідки пішло і слово доста, тобто
багато).
Зрозуміло, що людина займається тим, в чому відчуває потребу. Віками головними потребами людини були їжа і одяг. Їх добували важкою щоденною працею в основному із землі. До свого
клаптика землі, особливо в селах, і була прив’язана людина, а
про інший спосіб життя і не думала. Фактично ніхто ніде не виїжджав і про те, що діялося в решті світу, і гадки не мав.
Грамотність потрібна була лише для потреб церкви, оскільки
потрібно було мати наступника священику чи дяку. З числа
найбільш здібних хлопців села при окремих церквах засновувалась парафіяльна школа, де в основному дяк давав певну грамотність, як правило – читання церковних книг і церковного співу.
Такі школи ще називалися дяківками, або дяко-школами.
До того ж польська держава, в складі якої перебувала Галичина з 1340 р., не була зацікавлена в освіченості простого народу. Так тривало десятками років, навіть століттями.
Ситуація почала змінюватися
після першого поділу Польщі, в
результаті якого в 1772 р. вся територія Галичини увійшла до Австрійської імперії. В першу чергу
австрійська влада обмежила
вплив поляків в усіх сферах життя. Як писав згодом М.Грушевський: «Австрійське правительство,
побачивши, як польська шляхта
поневолила український народ,
взагалі задумалося над способами, щоб йому допомогти». А початок зробили сам імператор
Йосип ІІ та його цісарева МаріяТереза. Вже в 1774 році австрійський уряд зрівняв у правах
римо-католицьку та греко-католицьку церкву, останню заборонено було називати греко-уніатською, а українські священики
мали титулуватися так само, як
латинські, і заборонено називати їх попами. Саме греко-католицька церква згодом відіграла
основну роль не лише в питанні
розвитку шкільництва, а й в національному пробудженні всього галицького українського люду.
У 1774 році Марія-Тереза дає
розпорядження прийняти двох
учнів-русинів до закладу при
церкві Святої Варвари у Відні
(Barbareum), де вони мали вивчати вищі науки, потрібні для духовного стану. За 10 років там
навчалося 29 вихованців з Галичини.
Всередині 70-х років ХVІІІ століття австрійський уряд розпочав
реформи в галузі освіти. Не лише
наш гірський край, а й уся Галичина в цьому питанні знаходилася у важкому стані і різко відрізнялася від західних провінцій Австро-Угорщини, де майже не було
дітей шкільного віку, які б не навчалися.
А перед показувала пруська
держава, де за організацію шкіл
взявся талановитий організатор
народного шкільництва Іван
Фельбігер. Саме він і був запрошений до Австрії налагодити
шкільну справу. У 1774 році він
був уже у Відні і очолив двірську
освітню комісію. Згідно плану
Фельбігера, Марія-Тереза 4 грудня 1774 року видала патент про
запровадження трьох типів народних шкіл: тривіальних, нормальних і головних.
Для організації шкільництва в
Галичині в 1776 році була створена Краєва шкільна комісія. До
цієї комісії, крім світських осіб,
входили представники римо- та
греко-католицької консисторій.
Але, на жаль, акції цієї комісії

були надто повільними, бо її урядовці не знали стану справ на
місцях. Закладання шкіл майже
не відбувалося. До того ж для

функціонування шкіл не було вчителів. У 1783 році Йосиф ІІ наказав прискорити роботу над
шкільним законом для Галичини. У цьому ж році було закладено зразкову нормальну школу у
Львові з 6-ма класами, згодом її
реорганізовано
в
Старопігійський інститут для підготовки вчителів. Було також організовано чотири головні (окружні)
школи в Ярославі, Перемишлі,
Красному та Станіславові. У 1783
році декретом Йосифа ІІ засновано у Львові духовну семінарію,
в якій навчання велося на рідній
для українців мові. В 1784 році
було відкрито Львівський університет з латинською мовою навчання, а при ньому у 1787 році
«Studium Rutenum» з українською мовою викладання, який готував вступників до університету
з числа української молоді. Завдяки «Studium Rutenum», який
проіснував до 1809 року, університет підготував 470 висококваліфікованих священиків, які внесли
значний вклад у національне
пробудження Галичини. В ті часи
найбільше
відзначилися
львівські єпископи П.Білянський
та М.Рило, які своїми курендами
наказали деканам і священикам
засновувати парафіяльні школи
з українською мовою навчання.
Тоді було засновано ряд парафіяльних шкіл і на Турківщині, в
тому числі й у Лімні.
Курендами
єпископ
П.Білянський зобов’язував священиків забезпечити вимогу уряду щодо відкриття народних шкіл,

особливо в селах. Він також висунув пропозицію, щоб у кожному селі була школа і свій власний
учитель, і щоб кожний священик
наголошував у своїх церковних
проповідях на значенні освіти. У
ті роки уряд намагався досягти
охоплення дітей освітою не з допомогою примусу, а шляхом роз’яснення потреби в освіті, заохочував священиків до освітньої
праці.
1792 рік став історичним для
Самбірської округи, до якої входили і наші гірські села. Тоді, за
розпорядженням Львівської
шкільної Краєвої комісії засновано головну школу (гімназію) в
Самборі, а також головну школу
в Лаврові при монастирі Святого
Онуфрія, а також головну школу
(гімназію) в Дрогобичі. З їх стін
щорічно почали виходити кадри
освічених бойків і лемків, з котрих одні поверталися додому і
поширювали освіту у своєму селі,
другі продовжували освіту вищого порядку. Боротьба за народну
школу призвела до того, що
шкільний статут від 22 березня
1787 року визнав українську мову
краєвою, а 24 жовтня 1789 року
уряд вимушений був дати дозвіл
на відкриття народних (тривіальних) шкіл з українською мовою
навчання.
На жаль, після цісаря Йосифа
ІІ та його наступника Леопольда
ІІ, під польським тиском, почався наступ на українське відродження в Галичині. Зокрема
рішенням Галицької надвірної
Канцелярії було обмежено українське шкільництво і наказано
вчити дітей їх рідною мовою лише
двічі в тиждень, і був запроваджений шкільний примус.
Під кінець ХVІІІ ст. (1798 р.) в
Галичині було близько 247 шкіл
– одна нормальна, 3 – тривіальні,
9 – головних, 18 – окружних, 102
– міських, 114 – сільських (парафіяльних). Оскільки більшість
цих шкіл були польськими, то
навчання в них відбувалося в основному польською і німецькою
мовами, а дуже рідко – українською (хоча даних таких не знайдено).
Незважаючи на безліч виданих
розпоряджень в справі організації шкіл, але через відсутність
підручників, вчителів, байдужість
населення і його проводирів з
боку священиків, український
люд вступив у ХІХ століття малоосвіченим, без почуття освітніх
потреб.
Велику шкоду справі поширення освіти наносили місцеві урядники з числа поляків, які поширювали слухи, що хлопові перевернеться в голові, що той не схоче працювати на землі, зледащіє.
Хлопців лякали тим, що коли стануть письменними, їх заберуть до
війська на 25 літ, підуть на війни,
звідти вернуться каліками або
взагалі пропадуть.
В результаті люди самі зламали шкільний примус і в 1812 році
він був скасований законом. Українське населення перестало
посилати дітей до школи. Тому
церква, як і раніше, залишалася
для селян єдиною школою,
звідки вони одержували елементарні знання, що містилися в
проповідях, Богослужіннях, церковній науці та катехизмі. Вчителем залишався дяк, мовою навчання залишалася церковнос-
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лов’янська.
Наступним етапом національного відродження в Галичині, в
нашому краї зокрема, була активна діяльність греко-католицької
церкви і Перемишльської єпархії
зокрема. А початок поклав
шкільний закон 1805 року, відомий під назвою «Політична устава шкільна». Цей закон до 1850
року був перевиданий з доповненнями 9 разів і діяв до 1873
року. Він мав 23 розділи і 478
параграфів.
Закон підготував реформи наступних років, привчивши батьків
посилати дітей до школи,
збільшивши число шкіл і
збільшивши охоплення дітей
шкільним навчанням. У відповідності з законом, існуючі або утворювані школи мали бути трьох
типів: школи тривіальні, школи
головні і школи реальні. Крім тих
шкіл, у більших містах створювались школи нормальні, поєднані
з так званими «припарандами»
для підготовки вчителів.
Детальніше слід сказати про
тривіальні (народні) школи, оскільки були найбільш поширеними. Вони мали три курси: підготовчий, перший і другий клас. Навчальні плани для тривіальних
шкіл до 1855 року були двоступеневі. Діти першого і другого року
навчання утворювали перший
клас, а дальших 4 роки навчання
становили другий клас. Класи
формували не так по віку, як по
рівню підготовки, а навчання розподіляли так, що діти першого
класу навчалися до полудня, а
другого – після полудня. На одного вчителя мало бути не більше
80 учнів; якщо дітей було 100, то
вводили посаду помічника вчителя і їх вчили уже у двох приміщеннях.
Вчителем ставав лише той кандидат на посаду вчителя, який
пройшов тримісячний педагогічний курс, що відбувався при головній школі, і склав успішно екзамени в присутності окружного
наглядача шкільного, якими як
правило були декани римо- чи
греко-католицької церков, що
були представлені через ординарію церковну і затверджені через
губернію.
Згідно шкільного закону, держава залишала за собою загальний нагляд за школою, а спеціальний віддала духовенству, зокрема в селі контроль за школою
вів священик. Це мало чи не найбільше значення в подальшій
долі народного шкільництва в
середовищі українців.
По селах залишалися також і
парафіяльні школи, передані
цілком сільським громадам. Утримання тривіальної школи було
на 2/3 за рахунок громади, і 1/3 –
за рахунок фінансової Краєвої
Дирекції у Львові.
Через те, що нестача вчителя
була велика, шкільне правління
призначило для вчителів тривіальних шкіл дуже гарну зарплатню – до 250 флоринів річно.
Такий самий заробіток мав
комісар староства, а повітовий
староста мав 300 флоринів на
рік. Крім того, мав учитель безплатне помешкання в шкільному будинку, паливо, обслугу. Учителям було присвоєно ранг державних службовців, при державних святах вони носили мундир
із шаблею при боці. Учитель міг
заможно жити, виховувати своїх
дітей. Дружина його також мала
грошове забезпечення, бо по
закону діставала 1/3 заробітку
чоловіка. Однак таку високу зарплатню мали лише вчителі тих
шкіл, які закладала камера (влада цісаря), а де школи закладали домінії (місцева влада), там
зарплата вчителя була вдвічі, а
то й утричі меншою.
(Закінчення на 5 стор.)

Адміністрація і профспілкова
організація Турківської КЦРЛ
щиросердечно вітають із ювілейним днем
народження молодшу медсестру
ФАПу (хутір Смерічка) – Оксану
Федорівну Сподарик – і бажають шановній ювілярці
здоров’я, великого людського
щастя, миру, благополуччя,
Божої ласки на многії літа.
Хай Мати Пречиста Вас
оберігає,
Ангел Господній на крилах
тримає.
А Бог хай дарує надію й тепло –
На многії літа, на щастя й
добро.
Адміністрація і профспілкова
організація Турківської КЦРЛ
щиросердечно вітають із ювілейним днем народження санітара ФАПу с. Ліктів –
Івана Миколайовича Ільницького
– і бажають шановному ювіляру
міцного-міцного
здоров’я, невсипущої життєвої енергії,
родинного благополуччя, щедрих Божих благословінь.
Творчого Вам вогнику, віри
й наснаги,
Щедрості серця, людської
поваги.
На довгих стежках Вашої
ниви
Будьте завжди Ви здорові й
щасливі.

Педагогічний колектив Либохорської ЗОШ І-ІІІ ст. щиросердечно вітає з ювілейним днем
народження
вчителя початкових класів –
Марію Степанівну Курій – і
бажає їй радості, натхнення, всіх
земних благ.
Живіть з любов’ю до людей,
І ця любов хай Вам воздасться
Здоров’ям, радістю в душі,
Роками довгими віддасться.

Коханого чоловіка, дорогого
тата і люблячого дідуся – Володимира Євстахійовича Прика –
вітають з 55річчям дружина Ніна, син Роман, дочка Наталя, зять Мар’ян
та внучки Аня і
Тетяна та бажають йому міцного
здоров’я,
мирного
неба,
здійснення всіх мрій і довгих
років життя.
Нехай життя Твоє щасливим буде,
Хай Тебе завжди поважають
люди.
Над головою голубіє небо
мирне,
А поруч Тебе – наша любов
щира.
У серці хай весна буяє
квітом,
У домі – затишок із теплим
літом.
Нехай Господь здоров’я посилає,
А добрий ангел дім охороняє.
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÒÀÊÈÉ ÒÅÐÍÈÑÒÈÉ
ØËßÕ ÄÎ ÇÍÀÍÜ
(до 200-річчя заснування перших народних шкіл на Турківщині)
(Закінчення.
Початок на 4 стор.)
Оскільки школу обслуговувала
громада і більшу частину платні
вчителю давала громада, то за їх
роботою вів нагляд і місцевий
громадський надзирач. У
більшості випадків ця людина не
була компетентна в шкільних
справах, то в кращому випадку він
слідкував, щоб шкільний будинок
перебував у доброму стані.
Після середньовічних «дяківок» тривіальні школи були
організованими, їхня діяльність
опиралася на закон, вони мали
хоч і примітивну, але розроблену
державну програму навчання,
влада ці школи «люстровала».
Науки відбувалися у визначені
години, відбувалися прилюдні
іспити, на котрих учитель демонстрував свою працю.
Але одна справа написати закон, інша справа – організовувати такі школи, тим більше в умовах зняття шкільного примусу.
Самого старання вищих урядників щодо заснування шкіл було
замало. Потрібне було бажання
сільських громад і родичів, які,
однак, не могли ніяк зрозуміти
намірів вищого керівництва і передової інтелігенції та духовенства. Потрібна була кропітка, але
лагідна робота, насамперед духовенства, яке найближче стояло
до народу.
А початок боротьби за національне відродження українців
поклали молоді представники
української інтелігенції – випускники греко-католицьких семінарій, богословського факультету Львівського університету та університету у Відні. Ця боротьба
почалася з Перемишля, який у
другому десятилітті ХІХ ст. став
центром наукового та просвітницького руху в Галичині.
У 1813 році львівський канонік
М.Левицький
став
Перемишльським єпископом. Було
реорганізовано місцеву консисторію, шкільним наглядачем
справ став Іван Могильницький
– канонік, випускник Віденського університету. За словами Івана
Франка, «була це перша людина
на Галицькій Русі, яка намагалася пануючу тут у погляді на народну справу єгипетську темряву
розвіяти з допомогою світла і
науки».
Найбільшою заслугою І.Могильницького є те, що освіта в
Галичині одержала русько-народний напрям. Він видав п’ять
шкільних підручників, у праці
«Відомість о руськім язиці» він
визнав українську мову за одну із
східнослов’янських мов, а українців – за окремий народ. За

час його перебування на посаді
наглядача створено в Перемишльській єпархії 410 українських шкіл. А які школи були першими?
Перемишльська єпархія вибрала для цього благородного
початку Самбірську економію.
Самбірська королівська економія була одною з найбагатших і
займала майже цілий Самбірський округ. Ділився він на 16
доміній, в які входили і села теперішньої Турківщини.
Шкільну тему тут порушив перемишльський владика М.Левицький під час канонічної візитації Самбірської округи у 1816
році. Було домовлено, що крім
шкіл парафіяльних, в кожному
деканаті необхідно закласти 1-2
тривіальні школи. А Львівська
Краєва шкільна комісія запропонувала села колишньої королівщини, які належали віденському
двору, щоб найбільше догодити
цісарю.
До тих щасливих сіл не лише
Перемишльської єпархії, а й всієї
Галичини, які у 1817 році одержали перші державні (тривіальні)
школи, належать п’ять сіл
Самбірськї округи – с. Бабино
Самбірського повіту, села Пруси
і Дорошів –Дрогобицького повіту,
село Стрільбичі Старосамбірського повіту і село Лімна Турчанського повіту. Зроблено це з надії,
що згідно шкільних приписів вивчена дитина не може бути зла,
не може зледащіти, не може її
перевернутися в голові, а навпаки – стане твердим і побожним
християнином і буде корисніше
на ґрунті працювати.
Прослідковуючи український
прогрес, поляки почали поспішно відкривати і свої школи. У
1817 році була відкрита
польська школа в Турці, яка ще
не мала статус міста, але де проживало багато поляків і євреїв.
Тоді ж польські школи були
відкриті і в інших великих селах
Самбірської округи, з них в Рудках, Хирові, Старому Самборі.
Краєва шкільна комісія зробила
це для доказу рівності римо-католицької і греко-католицької
консисторій в питанні закладання шкіл. Хоча ця рівність була на
користь поляків, якщо взяти до
уваги людність цих населених
пунктів і їх значення.
Проба школи в с.Лімна, як і в
інших 4-х селах, виявилася вдалою. Вже наступного 1818 року в
Східній Галичині було закладено 383 народні школи, в тому
числі в Західній Бойківщині – 22,
з них 19 – у передгірській частині
і 8 – у гірській. Серед новозакладених шкіл в горах, 6 розмістилися в селах теперішньої Турківщини. Зокрема в далекій Либохорі,

Людина з великої літери
«Змінюйте світ на краще, піклуйтеся про нього ,тому що
ви в ньому живете!», – так говорив відомий український співак,
письменник, телеведучий, актор, продюсер, і просто хороша
та щира людина Андрій Кузьменко – Кузьма, соліст гурту
«Скрябін». Наш земляк, бойківчанин, бо народився в місті
Самбір, а через декілька років переїхав у Новояворівськ . Саме
в Новояворівську 2 лютого, два роки після смерті співака, був
проведений вечір пам’яті Андрія Кузьменка .
Вечір-реквієм був організований Новояворівським районним учнівським парламентом, за допомогою учасників учнівського самоврядування Львівщини. Президент Турківського районного учнівського самоврядування Христина Косолович – учениця Турківської
ЗОШ I-III ст. №1 і активний учасник районного парламенту Василь

Бітлі, дещо ближче – Нижній та
Верхній Яблінці, а також сусідніх
до Лімни – Вовчому та Хащові. Всі
ці села належали цісарському
Двору.
Через брак даних, не відомі
імена не те що учнів тодішніх
шкіл, але й перших сівачів знань.
Можна припустити, що на самих
початках ними могли бути місцеві
парохи, які людей закликали до
освіти, а люди їм довіряли найбільше. В Лімні першим вчителем
тривіальної школи міг бути о. Николай Гриневецький, який в цей
час був парохом села.
У першому учительському шематизмі, який видала Перемишльська греко-католицька
консисторія в 1836 році, в Лімні
вчителем був Данило Лобовський, в Хащові – Данило Карпінський, у Вовчому – Григорій Скрипух. Ці села належали до Жукотинського деканату.
У селах Височанського деканату вчителями тривіальних шкіл
були: в Либохорі – Андрій Мінкович, у Бітлі – Михайло Ільницький,
у Яблінці Нижній – Петро Фединський, у Яблінці Вижній – Филип Квичола. Найдовше беззмінно, від року 1822 до 1880-го,
працював у Вовчому – Григорій
Скрипух. Найвищий ступінь –
магістра – мали Данило Лобовський та Петро Фединський.
При відсутності примусу, школу відвідувала невелика кількість
дітей. В цьому ж шематизмі за
1836 рік дізнаємося, що в Либохорі тоді навчалося 5 дітей, в Бітлі
– 2, Яблінці Нижній – 8, Яблінці
Вижній – 19. Дещо більші показники так званої фреквенції були
в селах Жукотинського деканату:
у Вовчому – 51, Лімні – 73, а в
Хащові аж 86 учнів, що було одним з найвищих показників існуючих на цей час шкіл Самбірської округи. Не випадково, що з
Хащівської школи згодом вийшли найбільш відомі особистості
краю – о. Микола Боберський –
відомий громадський діяч та Захар Павлюх – перший генерал
Бойківського краю.
Чого вчила тодішня тривіальна школа?
Про це говорить «Інструкція
для місцевих шкільних дозорців
по селах і містечках (1817 р.)». В
ній зокрема говориться: «Найвищий уряд прагне того, щоби
школи засновувалися не лише у
більших містах, але також у селах і містечках. Однак, наміром
його не є, щоб діти селян заохочувалися до вищих наук, і щоб
через це вони ухилялися від робочого стану своїх батьків, і через це щоби не дали їм помочи в
старости літ. В своєму заложенні
уряд хоче, щоби молоде покоління через науку, набуту в школі,

виросло на добрих горожан і добрих християн, щоби молодь після
закінчення школи була проворними господарями, добрими мужами, мудрими батьками,
згідливими сусідами, чесними
людьми, що вдовольняються
малими заробітками, вірними
підданими для свого монарха й
дідича та ревними виконавцями
всякого закону. Діти шкільні повинні вчитися тільки читати, писати і рахувати – переважно по
пам’яті, ніж на папері.
Головним предметом їх відомостей є катехизм, себто релігія,
котра кожній людині повинна
бути свята».
Навчальний план доводився
зверху. Окрім теоретичних дисциплін, дітей вчили щеплення
дерев, обробітку ґрунту, простому ремеслу. В другому класі як
предмет вводилася польська
мова, з 1832 року можна було
вибирати німецьку. По годинах
навчання було організовано так:
більші діти ідуть до школи взимку на 3 години, менші – на 2, а
влітку старші діти вчаться тільки
2 години, молодші – 3 години.
Навчальний рік тривав 10
місяців і 24 дні, і він ділився на
два півріччя – по 5 місяців і 12
днів (з 5 вересня до 17 лютого і з
21 лютого до 29 липня). Було
встановлено, що впродовж року
учні мали висповідатись 5 разів:
до Успення Пресвятої Богородиці, Собору Архистратига Михаїла, Різдва Христового, перед
Пасхою і Зісланням Святого Духа.
Проте після 1820 року розгін в
закладенні цього типу шкіл був
зупинений. За 30 наступних років
на Західній Бойківщині було закладено всього 5 шкіл, і ні однієї –
в гірській Турківщині. Тут школи
почали знову закладатися, але
вже іншого типу, аж наприкінці
ХІХ – на початку ХХ століття, коли
почалася нова хвиля українського відродження. Причиною було
те, що більшість населення так і
не відчуло потребу в освіті. Оскільки, як вони казали, «священиками всі не стануть», та й для
здобуття освіти у вищих школах
перспективи були мізерні для
переважної кількості до краю
збіднілого люду. Священики на
звернення про заснування шкіл
часто відповідали, що з того нічого не вийде, бо «хлопські діти
півроку пасуть худобу, а другу половину, коли холодно, сидять на
печі». Ніякі строгі приписи з боку
консисторії до деканів і парохів,
навіть під страхом покарання,
нічого не допомагали. А влада,
після декількох повстань селян,
переконалася, що наука в школі,
хоч і мізерна, але доводить людину до думання.
А сім шкіл Турчанського повіту,
закладені у 1817 і 1818 роках із
значними труднощами, пропрацювали протягом всіх часів і лихоліть, змін влади і реформ,
навіть переходячи з однієї держави до іншої, дійшли до наших
днів.
Ярослав ТИРИК,
с. Лімна.

Будз – учень Лімнянської ЗОШ, також взяли активну участь в цьому
заході. Вони чудово виконали пісню «Люди, як кораблі».
Прекрасно виступили представники різних районних парламентів
На концерті панувала невимушена, справжня дружня атмосфера,
можливо тому що його підготували учні. Всі учасники відповідально
і старанно поставились до цього заходу і ще раз довели, що ми
пам’ятаємо Андрія Кузьменка . Всі його вислови, пісні, інтерв’ю,
фото і відеозаписи для багатьох з нас є актуальними сьогодні. Він
був волонтером і часто матеріально і морально підтримував наших
воїнів АТО. Кузьма – патріот, людина, яка висловлювала свою думку
і завжди говорила правду . Про нього можна ще багато говорити ,
але головне це те, що він назавжди залишиться в нашій пам’яті і в
наших серцях.
Марія ФЕРЕНЦ,
учасниця Турківського районного учнівського самоврядування.
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9 лютого відзначила свій ювілей – 45-річчя від дня народження – жителька с. Лосинець
– Іванна Іванівна Ільницька.
Від щирого
серця, з великою любов’ю
вітають ювілярку чоловік
Іван, мама,
тато, сестра
Світлана з чоловіком Василем, брат Микола, сестра
Оксана з чоловіком Іваном, племінники Юрій, Марія, Соломія і
Ростислав.
Хай Твоя життєва нива, дорогенька, квітує добром і достатком, а літа минають у здоров’ї
та джерельній насназі під Божим і людським благословенням.
Нехай цвітуть під небом синьооким
Твої щасливі дні і радісні
літа.
Любов у серці, чиста і висока,
Щоденно хай до хати заверта.
Хай здоров’я завжди добрим
буде,
Нехай в роботі ладиться
усе,
За добре серце хай шанують люди,
Хай доля Тобі затишок несе.
Хай Господь дарує многії
літа,
А в серці довіку живе доброта.
Дорогу, щиру, люблячу і турботливу дружину, матусю, бабусю,
жительку с. Матків – Поліну Миколаївну Созанську – із 60річчям щиросердечно вітають
чоловік Іван, сини
Федір і Михайло,
дочка Іванна, невістка Оксана; онуки: Соломія, Іван,
Марія, Надія, Христина, Назар і
Дмитро – та бажають їй міцного здоров’я.
Повиростали діти,
Як квітки у дворі.
І 60-ліття вже стало на
порі.
Не збавилось любові,
Не збавилось тепла.
Мудріше стало слово,
Щирішою – душа.
Дозвольте ж привітати
Вас з ювілеєм щиро
І щастя побажати,
І спокою і миру.
12 лютого буде святкувати
своє 77-річчя, добра матуся,
мила і щира бабуся – Олександра Іванівна Ф аш,
жителька с. В.Висоцьке. Дорогій людині щиро бажаємо:
Хай Господь Бог
здоров’я
Вам
додає,
А Мати Божа береже Вас всюди.
Зозуля сотню літ хай
накує,
Біди і смутку хай не буде.
Води Вам – з чистої криниці,
Хліба – з української пшениці,
Щастя і здоров’я
На довгі і многі літа.
З великою вдячністю і повагою
до Вас – син Микола, невістка
Люба, онучки Роксолана і Леся.
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÃÐ²ÕÎÂÍÅ ÑÅÐÖÅ –
ÍÀÉÒßÆ×À ÕÂÎÐÎÁÀ
…Мужчина відчув легке головокружіння, спіткнувся і впав. Та коли підвівся, списав усе на нове взуття,
яке тиснуло ногу. Вдома приліг, і аж через кілька годин близькі побачили, що він мертвий.
Щоб запобігти інсульту чи інфаркту, люди не повинні нехтувати найменшими симптомами захворювання. Якби цей чоловік вчасно звернувся до лікарів, можливо його можна було б спасти. Дійсно, смертельні хвороби підбираються до нас непомітно, людина живе і навіть не думає, що скоро її життя може
обірватися. Ми стараємося про таке не думати, вважаючи, що від таких думок про смерть можна просто втратити розум. Але якщо навіть знати про важку недугу, не завжди можна з нею справитися.
Немає такої чарівної кнопки, на яку натиснувши, - всяка недуга минає. Та як не лікуй,- рано чи пізно тіло
мусить померти.
Все набагато складніше, тому що хворіє не тільки
том, одного дня ви помічаєте над отвором напис ВЕЛИКИлюдське тіло, а хворіє людина значно глибше і серйознМИ БУКВАМИ : «Заглядати в дірочку ЗАБОРОНЕНО». От
іше. Людина представляє собою не лише те, що ми батоді у вас появиться велике бажання дізнатися, а що ж
чимо. Є те, що сховане від очей,- душа, яка теж болить,
там за огорожею.
але очима цього не побачить ніхто. Проте душа і є безМи маємо таку природу – нам хочеться порушувати
цінна в Божих очах, душа вічна, а тіло, як тимчасове позаборону. І це симптом того, що в нас живе гріх. Та цей
мешкання для людської душі - дочасне, тобто смертне.
діагноз не остаточний. Прочитаймо ще раз: «…серце
Та, на жаль, люди думають лише про тіло і не думають
найлукавіше над все та невигойне…». НАЙЛУКАВІШЕ,про душу, а вона вічна, і де буде проходити ця вічність,
це означає найгірше , далі нема куди. У будь-якої смерзалежить від нашого вибору сьогодні, залежить, як ми
тельної хвороби є декілька стадій, і цей текст каже, що
дбаємо про її порятунок, про її спасіння.
ми знаходимося на крайній. А найсумніше те, що ми не
Колись Сократ сказав своєму учневі: «Заговори, щоб
можемо поставити самі собі правильний діагноз. І нея тебе побачив», а ще він сказав, що не можна лікувати
даремно пророк вигукує: «…хто пізнає його?..». Інша
тіло, не лікуючи душі. І коли ми кажемо про душу, то не
людина не може поставити нам правильний діагноз,
зможемо показати якийсь конкретний орган. Ми обми самі не можемо цього зробити. Спитайте будь-кого:
стежимо всі органи і нічого не знайдемо, проте оця,«Чи відчуваєш ти, що перед Святим Богом знаходишся в
невидима для очей частина людського єства, і є, по суті,
жахливому становищі, що ти настільки грішник, що далі
ЛЮДИНА в Божому розумінні цього слова. І Боже Слово
вже смерть», і ви почуєте у відповідь : «Та перестань, я
каже, що вся ЛЮДИНА хвора з часу гріхопадіння в
нічого подібного не відчуваю». ПИСАННЯ нам ставить
Едемському саду, хворе її серце, совість, хвора душа.
діагноз, а Воно не помиляється, і неважливо, що ви відчуТаким чином, успішно лікувати її може лише БОГ, ТОЙ,
ваєте. За духовним діагнозом не треба звертатися ні до
ХТО знає правильний діагноз людської недуги.
кого: ні до лікарів, ні до психологів, ні до цілителів, якиЧитаючи Біблію, починаєш вірити словам стародавніх
ми б хорошими спеціалістами своєї справи вони не були,
пророків, починаєш вірити і бачиш, що ці давні старенькі
вони бачать лише частинку картини. Всієї істини їм бадідусі знали, що кажуть. Вони доносили вістку від Бога
чити не дано. Ми часто схильні робити поспішні висновдо людей про їх стан. Прочитаймо , що Бог говорив чеки, ми судимо поверхово.
рез пророка кілька сотень років до народження Ісуса
Тому друга істина про те, що відбувається з нашим
Христа.
серцем, стосується нашого діагностичного центру. І ми
Єремії 17:9-14: «…Людське серце найлукавіше над
читаємо далі: «…Я Господь, що досліджує серце, що
все та невигойне, хто пізнає його? Я Господь, що досвипробовує нирки, щоб кожному дати згідно з путтю
ліджує серце, що випробовує нирки, щоб кожному дати
його, за плодом учинків його..». Ми бачимо, що лише
згідно з путтю його, за плодом учинків його…. Ті, що
Бог може поставити нам правильний діагноз тому, що
Мене покидають, на піску будуть списані, бо вони поБог проникає до глибин людської душі, Він випробовує
кинули Господа, джерело живої води. Єремія сказав:
нас на наявність внутрішньої гнилизни, Він може не упе« Уздоров мене, Господи, і буду оздоровлений я, спареджено судити нас за наші вчинки. Про Бога говорить
си Ти мене, і я буду спасений…»
ПИСАННЯ: «…Ти один знаєш серце людських синів…
Кожен з нас хворий, невиліковно хворий з народжен2Хр.6:30». Бог дав нам багато тисяч років тому найдосня. І цю хворобу пророк Єремія називає хворобою серконаліший тест на нашу гріховність, і цей тест називаєтьця. Звичайно, він не має на увазі орган, що перекачує
ся Десять Заповідей. Давайте і ми пройдемо цей тест.
кров по нашому тілу. Пророк має на увазі всю нашу внутПерша заповідь: Я Господь, Бог твій, хай не буде
рішню сутність, яку й прийнято умовно називати – сертобі інших богів при Мені! Повт.Зак.5:6.
це. І найбільше вражає те, що духовне зцілення можлиУ людини насправді дуже багато богів, адже те, чому
ве і безкоштовне. І Спеціаліст по духовному зціленню
ти найбільше відданий в своєму житті, і являється твоїм
завжди готовий допомогти, не треба стояти в черзі на
божеством. Багато людей про цигарку згадують двадприйом, не треба збирати гроші на операцію, не треба
цять раз на день, про мобілку – сто разів, а про Бога
їхати в інститут серця, а там сьогодні свої проблеми, треможуть згадати два рази на рік - на Пасху і на Різдво. То
ба тільки дати згоду на оперативне втручання кращого
хто ж справжній Бог для такої людини?
із Хірургів, небесного Хірурга - БОГА. Нам всім необхідДруга заповідь: Не роби собі різьби й усякої подона така операція на серці, де головним хірургом може
би…Багато людей сьогодні кажуть: «А в мене свій Бог, я
стати лише БОГ. І в цих словах, які ми щойно прочитали,
в Бога вірю по-своєму». Вони може й не роблять дересловах пророка Єремії, вміщаються чотири дуже важв’яного чи кам’яного ідола, але вірять в такого Бога,
ливих істини про нашу хворобу і лікування.
якого собі уявляють.
По-перше, тут знаходиться істина про наш діагноз.
Третя заповідь: Не присягай Іменем Господа, Бога
Прочитаймо ще раз: «…Людське серце найлукавіше
твого, надаремно.
над все та невигойне, хто пізнає його?.. ». Ми бачимо,
Люди сьогодні богохульствують і не соромляться цьощо пророк говорить тут про наше лукаве і зіпсоване серго, упоминають Бога надаремно багато разів на день. А
це. Слово найлукавіше, яке перекладено українською
потім нарікають, чому ж Бог забуває про них.
мовою, буквально означає нерівну, або криву поверхЧетверта заповідь: Пам’ятай день відпочинку . Сьоню. Слово лукавий означає обманливий, заплямовагодні не модно віддавати Богу один день в тижні, сьоний. Слово – невигойне буквально значить – хворе, негодні люди живуть для себе. Якщо ви не рубали дрова і
виліковне. І назва цієї невиліковної хвороби, яка вразине прали білизни, то це ще не значить, що ви віддали
ла всю нашу внутрішню сутність – гріх.
цей день Богу. І що вже говорити про Новозаповітний
У Псалмі 37 читаємо: «Господи, не карай мене в гніві
стандарт, за яким ми маємо все життя посвятити Богу,
Своїм, і не завдавай мені кари в Своїм пересерді, бо
якщо навіть один день віддати так важко. Краще на рипрошили мене Твої стріли, і рука Твоя тяжко спустибалку, по гриби, на природу…А читати Біблію, ходити до
лась на мене... Від гніву Твого нема цілого місця на
церкви? Потім, коли вийду на пенсію…
тілі моїм, немає спокою в костях моїх через мій гріх,
П’ята: «Шануй свого батька та матір свою». Погляньбо провини мої переросли мою голову, як великий тяте на будинки для пристарілих, і це в християнській країні,
гар, вони тяжчі над сили мої, смердять та гниють мої
де кожен, коли стає дорослим, повинен утримувати своїх
рани з глупоти моєї... Скорчений я, і над міру похилебатьків. Не рідко бачимо, що син вигнав батька з дому!
ний, цілий день я тиняюсь сумний, бо нутро моє повне
Сьогодні всі надіються на Пенсійний фонд, який тріщить
запалення, і в тілі моїм нема цілого місця.. Обезсилепо швах, але забули, що Біблія вчить, - діти найперше
ний я й перемучений тяжко, ридаю від стогону серця
повинні піклуватися про своїх немічних батьків.
свого....» Так описує свій гріховний стан досить забез«Не вбивай!», дехто зітхне з полегшенням і скаже,
печений і здоровий цар Давид. Із цих слів ми бачимо,
ось тут то вже я не згрішив проти Бога, але не спішіть з
що гріх вразив усю людину, ми живемо тілом, але духом
висновками. ПИСАННЯ каже нам, якщо ти ненавидиш
ми вже мертві чи помираємо повільно. І симптоми хвоближнього свого, то ти вбиваєш.
роби, яка називається – гріх, такі, що Божі Заповіді вик«Не чини перелюбу!». Немає такої людини, яка хоч
ликають у нас майже непереборне бажання їх порушудумкою не порушувала б цієї заповіді.
вати.
«Не кради!». Двісті років тому історик Карамзін побуНаш народ навіть приказку придумав: «Заборонений
вав у Франції. Російські емігранти запитали його:
плід солодкий». Гріховне людське серце просто прагне
- Що, в двох словах, відбувається на батьківщині?
порушувати заборони. Це можна довести на прикладі.
Карамзіну і двох слів не знадобилося.
Уявіть собі, що ви йдете по вулиці біля нової огорожі. А
- Крадуть, - відповів Карамзін ... Ви скажете, а що сьов цій огорожі є маленька дірочка- випав сучок із дошки,
годні щось змінилося?
і ніхто ніколи не звертає увагу на цей недолік. І ось, рап«Не свідчи неправдиво». Напевно цей гріх наймо-
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лодший. Бісмарк сказав, що найбільше брешуть під час
війни, після полювання та перед виборами. Кажуть, що
середньостатистична людина говорить неправду до
двохсот раз на день. Сьогодні, коли неправду говорять
найбільше, прийнято казати, що вони просто інтерпретують. Гібридна війна, гібридний мир, гібридна правда.
У кожного своя правда - в результаті правди немає
зовсім. І це стає нормою.
«Не пожадай чужого». І не кажіть, що ви не заздрили
і не бажали чужого хоча б раз в житті.
Бачимо, що наш діагностичний центр, – Закон Господній , показує нам, що ми всі в смертельній небезпеці.
Тому настав час перейти до третьої істини про нашу
загибель і наше спасіння.
«…Ті, що Мене покидають, на піску будуть списані,
бо вони покинули Господа, джерело живої води…».
Бог каже, що в нас є лише два варіанти розвитку нашої
хвороби, або бути написаним на піску, що означає – загинути, або прихилитися до джерела живої води, щоби
одужати і прийняти життя від Бога. Бути написаним на
піску, на поросі,- означає дбати лише про земне життя і
до землі повернутися, як написано: «Бо ти порох, і до
пороху вернешся». Бути написаним на піску,- означає
жити лише тим земним життям, без радості і без надії.
Але це ще означає - бути приреченим на вічні муки:
«…безбожні, вони як полова, що вітер її розвіває! Ось
тому то не встоять безбожні на суді, ані грішники у зборі
праведних..» Псалми 1:4.
Біблія описує жахливі картини вічних мук. «Смерть же
та ад були вкинені в озеро огняне. Це друга смерть,
озеро огняне. А хто не знайшовся написаний в книзі
життя, той укинений буде в озеро огняне...» Об’явлення 20:14-15. Як бачимо, Писання говорить , що гріх приводить нас на вічні муки. Та невже Бог настільки гнівається, що карає нас за найменший гріх? Ну, наприклад,
проїхав у трамваї без квитка, - відразу в пекло. І ось тут
якраз ми повинні зрозуміти одну істину. Ми вважаємо,
що причина нашої гріховності – це наші гріхи, а насправді
наші гріхи з’являються через те, що ми грішники по своїй
природі. Ми не тому грішники, що грішимо, а грішимо
тому, що ми грішники. І інакше не можемо. Людині грішити, так само природно, як рибі плавати. Бог карає нас
не за симптоми хвороби. Можна деякий час приховувати, маскувати гріхи. Та наша хвороба – ГРІХ роз’їдатиме
нас із середини. Наївно думати, що можна вилікувати
туберкульоз чи пневмонію, закриваючи рот, стримуючи
кашель. Треба лікувати хворобу, а не її прояви. І Бог показує нам шлях.
Припасти до джерела живої води, - це зцілення, яке
дає Господь. Він є нашим Спасителем. Як хворому на
грип ніколи не одужати, поки не вбити вірус грипу, так і
грішник не стане праведником, поки не знищить бацилу гріха. Бог для цього став людиною, щоби взяти на
Себе мої і твої гріхи і прибити їх до хреста. Ісус Христос
помер на хресті за мої і твої гріхи.
«Він погорджений був, Його люди покинули, страдник, знайомий з хоробами, і від Якого обличчя ховали,
погорджений, і ми не цінували Його... Направду ж Він
немочі наші узяв і наші болі поніс, а ми уважали Його
за пораненого, ніби Бог Його вдарив поразами й мучив... А Він був ранений за наші гріхи, за наші провини
Він мучений був, кара на Ньому була за наш мир, Його
ж ранами нас уздоровлено! Усі ми блудили, немов ті
овечки, розпорошились кожен на власну дорогу, і на
Нього Господь поклав гріх усіх нас!» Iсая 53:3-6.
Писання каже, що Ісус Христос очистив наше серце,
взявши на себе наші хвороби, наші гріхи. Тому жертва
Ісуса Христа сьогодні повинна стати найдорожчою для
кожної людини. На голгофському хресті він знищив усі ці
симптоми і всі хвороби, Він дав нам Нове життя.
Остання істина, про яку говориться, - це істина про
наше зцілення. «…Уздоров мене, Господи, і буду вздоровлений я, спаси Ти мене, і я буду спасений, бо Ти
слава моя!» Пророк каже, що кожен із нас повинен
взивати до Господа: «Господи, зціли мене!». Це означає, що ти сам не можеш себе зцілити, що тільки Бог
може дати тобі нове серце. Взивай до Господа і почуєш
у відповідь: «І дам вам нове серце, і нового духа дам у
ваше нутро, і викину камінне серце з вашого тіла, і дам
вам серце із плоті» Єзекiїль 36:26.
Як Він це зробить, я не знаю, я знаю, що Він повністю
преображає людину. Це чудо, яке важко описати. Людина стає новою. «Бо кожен, хто покличе Господнє Ім’я,
буде спасений.» Рим.10:13.
Зауважте, не кожен, хто зробить багато добрих справ,
не кожен, хто піде в монастир, не кожен, хто закінчить
духовну семінарію, але кожен, ХТО ПОКЛИЧЕ ГОСПОДНЄ ІМ’Я, БУДЕ СПАСЕНИЙ. Для того, щоб бути спасенним від гріха, ти повинен промовити із свого серця:
«Господи, прости і спаси мене». Призови Ім’я Того, хто
помер за тебе на хресті. Але так молитися може лише
той, хто розуміє, що гине в гріхах. Ось в тому найбільша
проблема людей - вони бачать гріх у всіх, але не у себе.
Людина помічає гріхи чужі, а свої намагається не бачити, скрити, оправдати. Та без молитви про прощення,
що й називається покаянням, не буде спасіння. Христос не спасе того, хто думає, що у нього з гріхами все
нормально. Христос спасе лише тих, хто усвідомив свою
потребу у спасінні і прагне його. Поки ти ще живеш в тілі,
покайся, віддай своє життя, душу свою в руки Ісуса Христа і знайдеш спасіння і вічне життя. «Бо хто хоче спасти свою душу, той погубить її, хто ж за Мене свою
душу погубить, той знайде її». Матв.16:25.
Микола ЯЦКУЛЯК.
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ПОНЕДIЛОК, 13
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
15.00, 21.00, 05.10 Новини
06.45, 07.45, 08.25 Смакота
07.20, 23.35 На слуху
08.35 Паспортний сервiс
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Тенiс. Матч чемпiонату
свiту. Свiтова група Кубка
Федерацiї. Україна - Австралiя
13.10 Борхес
14.00 Д/ф «Трипiлля. Забута
цивiлiзацiя Старої Європи»
15.20 Фольк-music
16.30, 03.55 Т/с «Анна Пiль»
17.30 Твiй дiм-2
17.50 Вiкно в Америку
18.15, 01.20 Новинний блок
18.50 Що там з Євробаченням?
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.20 Перша шпальта
19.50 З перших вуст
19.55 Вересень
20.20, 04.40 Про головне
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Епоха честi»
22.35 Обличчя вiйни
22.55, 05.50 Вiчне
23.15 Пiдсумки
КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 00.15 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
09.30 «Чотири весiлля - 3»
10.55, 12.20 «Мiняю жiнку - 3»
12.55, 00.30 «Лiга смiху»
16.00 «Сказочная Русь»
17.15 Т/с «Кохання проти долi»
20.30 Т/с «Останнiй москаль»
22.00 «Грошi»
23.15, 03.15 Т/с «Теорiя брехнi
- 3»
ІНТЕР
06.00 Мультфiльм
06.20, 13.25 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.15, 08.10 «Ранок з
IНТЕРом»
09.20, 12.25 Х/ф «Кохання з
випробувальним термiном»
15.15 «Чекай мене»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 00.50, 05.00
«Подробицi»
21.00 Т/с «Рiдкiсна група
кровi»
23.00, 03.15 Т/с «Впiзнай
мене, якщо зможеш»
01.45 Х/ф «Ти будеш моєю»

ВIВТОРОК, 14
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
15.00, 21.00, 05.10 Новини
06.45, 07.45, 08.30 Смакота
07.25, 23.35 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Україна на смак
09.25, 18.50 Що там з Євробаченням?
09.35 Д/с «Джон Фiтцжеральд
Кеннедi»
10.35 Концертна програма
«Україна колядує»
12.15 Суспiльний унiверситет
12.40, 21.30, 05.35 Новини.
Спорт
13.15 Уряд на зв’язку з громадянами
14.00 Книга.ua
14.30 Вересень
15.20 Театральнi сезони
15.45 Д/ф «Клоун iде на
манеж. М. Яковченко»
16.15 Мистецькi iсторiї
16.30, 03.15 Т/с «Анна Пiль»
17.30 Хто в домi хазяїн?
17.45 М/с «Попелюшка»

18.15, 01.20 Новинний блок
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.20 Утеодин з Майклом
Щуром
19.50, 22.45 З перших вуст
19.55 Нашi грошi
20.20, 04.40 Про головне
21.50 Т/с «Епоха честi»
22.55, 05.50 Вiчне
23.15 Пiдсумки
КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 01.30 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
09.30 «Чотири весiлля - 3»
10.55, 12.20 «Мiняю жiнку - 3»
12.55, 01.45 «Лiга смiху»
15.35 «Сказочная Русь»
17.15 Т/с «Кохання проти долi»
20.30 «Секретнi матерiали»
21.00 Т/с «Останнiй москаль»
22.00 «На ножах»
23.30 «Тiна Кароль. Сила
любовi та голосу»
ІНТЕР
06.00 Мультфiльм
06.20, 14.00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.15, 08.10 «Ранок з
IНТЕРом»
09.20 «Давай одружимося»
11.20, 12.25, 21.00 Т/с «Рiдкiсна
група кровi»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 00.50, 05.00
«Подробицi»
23.00, 03.00 Т/с «Впiзнай мене,
якщо зможеш»
01.45 Х/ф «Випадковий запис»

СЕРЕДА, 15
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
15.00, 21.00, 05.10 Новини
06.45, 07.45, 08.25 Смакота
07.20, 23.35 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Україна на смак
09.25, 18.50 Що там з Євробаченням?
09.35 Д/с «Джон Фiтцжеральд
Кеннедi»
10.35 Д/ф «Марко Вовчок.
Таємнича зiрка»
11.00 Засiдання Кабiнету
Мiнiстрiв України
13.15 Нашi грошi
14.00 Вiйна i мир
15.25, 02.10 Бiатлон.
Чемпiонат свiту. Iндивiдуальна
гонка 15км. (жiнки)
17.25, 03.55 Т/с «Анна Пiль»
18.15, 01.20 Новинний блок
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.20 Д/ф «Простiр
толерантностi. Корiння, кров i
душа»
19.50 З перших вуст
19.55 Слiдство. Инфо
20.20, 04.40 Про головне
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Епоха честi»
22.40 Мегалот
22.55, 05.50 Вiчне
23.15 Пiдсумки
КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 00.30 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
09.30 «Чотири весiлля - 3»
10.55, 12.20 «Мiняю жiнку - 3»
12.55 «Лiга смiху 2015»
15.30 «Сказочная Русь»
17.15 Т/с «Кохання проти долi»
20.30 «Секретнi матерiали»
21.00 Т/с «Останнiй москаль»
22.00 «Одруження наослiп 3»
23.30, 03.00 Т/с «Теорiя брехнi 3»
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ІНТЕР
06.00 Мультфiльм
06.20, 14.00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.15, 08.10 «Ранок з
IНТЕРом»
09.20 «Давай одружимося»
11.20, 12.25, 21.00 Т/с
«Рiдкiсна група кровi»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 00.50, 05.00
«Подробицi»
23.00, 03.15 Т/с «Впiзнай мене,
якщо зможеш»

ЧЕТВЕР, 16
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
15.00, 21.00, 05.10 Новини
06.45, 07.45, 08.30 Смакота
07.25, 23.35 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Україна на смак
09.25, 18.50 Що там з Євробаченням?
09.35 Д/с «Джон Фiтцжеральд
Кеннедi»
11.45 Орегонський путiвник
12.15 Суспiльний унiверситет
12.40, 21.30, 05.35 Новини.
Спорт
13.15 Слiдство. Инфо
14.00 Надвечiр’я. Долi
15.25, 02.10 Бiатлон.
Чемпiонат свiту. Iндивiдуальна
гонка 20км. (чоловiки)
17.25 Т/с «Анна Пiль»
18.15, 01.20 Новинний блок
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.20 Д/ф «Гайдамацьким
шляхом»
19.50 З перших вуст
19.55 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
20.20, 04.40 Про головне
21.50 Т/с «Епоха честi»
22.35 Обличчя вiйни
22.55, 05.50 Вiчне
23.15 Пiдсумки
КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 00.30 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
09.30 «Чотири весiлля - 3»
11.00, 12.20 «Мiняю жiнку - 3»
13.00, 00.45 «Лiга смiху»
15.30 «Сказочная Русь»
17.15 Т/с «Кохання проти долi»
20.30, 02.55 «Секретнi
матерiали»
21.00 Т/с «Останнiй москаль
2»
22.00 «Чотири весiлля 6»
23.00 «Право на владу 2017»
ІНТЕР
06.00, 05.40 Мультфiльм
06.20, 14.00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.15, 08.10 «Ранок з
IНТЕРом»
09.20 «Давай одружимося»
11.20, 12.25, 21.00 Т/с
«Рiдкiсна група кровi»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 00.50, 05.00
«Подробицi»
23.00, 03.10 Т/с «Впiзнай мене,
якщо зможеш»

П’ЯТНИЦЯ, 17
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
15.00, 21.00, 05.15 Новини
07.20, 23.35 На слуху

08.35 Територiя закону
08.40 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Свiт на смак. Д/с «Легенди тофу»
09.25, 18.50 Що там з Євробаченням?
09.40 Д/ф «Кенгiр. Сорок днiв
свободи»
11.10 Д/ф «Мiй Майдан»
12.15 Суспiльний унiверситет
12.40, 21.25, 05.35 Новини.
Спорт
13.15 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
14.00 Вiра. Надiя. Любов
15.20 Обличчя вiйни
15.40, 03.10 Бiатлон.
Чемпiонат свiту. Естафета
14х6км. (жiнки)
17.25 Т/с «Анна Пiль»
18.15, 01.20 Новинний блок
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.25 Вiйна i мир
20.20, 04.40 Про головне
21.40 Розмова в студiї з автором фiльму «Герої не вмирають» Володимиром
Чистилiним
21.55 Д/ф «Герої не вмирають»
22.55, 05.50 Вiчне
23.00 Золотий гусак
23.15 Пiдсумки
КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
09.30 «Чотири весiлля - 3»
10.55, 12.20 «Мiняю жiнку - 3»
13.00 «Лiга смiху»
15.30 «Сказочная Русь»
17.15 Т/с «Кохання проти долi»
20.20 «Лiга смiху -3 2017»
22.25 «Вечiрнiй квартал»
00.20 Х/ф «8 перших побачень»
01.55 Х/ф «За взаємною
згодою»
ІНТЕР
06.20, 14.00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.15, 08.10 «Ранок з
IНТЕРом»
09.20 «Давай одружимося»
11.20, 12.25 Т/с «Рiдкiсна група
кровi»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00, 02.00 «Подробицi»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.00 Х/ф «Американський
дiдусь»
00.40 Х/ф «Миленький ти мiй»

СУБОТА, 18
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 У просторi буття
08.35 Тепло. Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.25 М/с «Книга джунглiв»
09.50 Хто в домi хазяїн?
10.10 Хочу бути
10.30 Що там з Євробаченням?
10.50 Фольк-music
12.10 Т/с «Незнайомка з
Уайлдфелл-Холлу»
15.10 Книга.ua
15.40, 02.20 Бiатлон.
Чемпiонат свiту. Естафета
4х7,5км. (чоловiки)
17.15 Чоловiчий клуб. Спорт
18.25 Чоловiчий клуб
19.00 Нацiональний вiдбiр
учасника вiд України на
Мiжнародний пiсенний конкурс
«Євробачення-2017» 3 тур
21.30, 05.35 Новини
22.00 Мистецький пульс
Америки
22.30 Нацiональний вiдбiр
учасника вiд України на
Мiжнародний пiсенний конкурс

«Євробачення-2017» 3 тур
(продовження)
22.50 В ПЕРЕРВI: Мегалот
23.00 Свiт on line
23.25 Життєлюб
23.50 Золотий гусак
КАНАЛ 1+1
06.00 Х/ф «За взаємною
згодою»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 «Грошi»
11.15, 23.10 «Свiтське життя»
12.15 «Одруження наослiп 3»
14.00 «Голос країни 7»
16.30, 21.15 «Вечiрнiй квартал»
18.30 «Розсмiши комiка»
19.30 ТСН
20.15 «Українськi сенсацiї»
00.10 «Лiга смiху -3 2017»
ІНТЕР
06.10 Мультфiльм
06.40, 20.00, 01.55
«Подробицi»
07.40 Х/ф «Суєта суєт»
09.30 «Україна вражає»
10.00, 04.05 Док.проект «Юрiй
Богатирьов. Iдеальний виконавець»
10.50, 04.40 Х/ф «Нежданонегадано»
12.20 Х/ф «Рiдня»
14.20 Т/с «Генеральська
невiстка»
18.00, 20.30 Т/с «Знахарка»
22.20 Х/ф «Тiльки повернись»
00.05 Х/ф «Палаючий острiв»

НЕДIЛЯ, 19
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 Свiт православ’я
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Нацiональний вiдбiр
учасника вiд України на
Мiжнародний пiсенний конкурс
«Євробачення-2017» 3 тур
12.25 Бiатлон. Чемпiонат свiту.
Мас-старт 12,5км. (жiнки)
13.30 Спогади
13.55 Мистецькi iсторiї
14.10 Фольк-music
15.40 Бiатлон. Чемпiонат свiту.
Мас-старт 15км.(чоловiки)
16.40 Твiй дiм-2
17.00 Т/с «Епоха честi»
20.30 Перша шпальта
21.00, 05.35 Новини
21.30 Д/ф «Небо падає»
22.20 Китайський вiкенд. Д/с
«Легенди тофу» ф.5
23.00 Свiт on line
23.20 Територiя закону
КАНАЛ 1+1
06.00 Х/ф «Влада вогню»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-забава»
09.40 М/ф «Маша i ведмiдь»
10.05 «Українськi сенсацiї»
11.00 «Свiт навиворiт - 3:
танзанiя»
12.10 «На ножах»
13.55 Т/с «Останнiй москаль»
17.45 Х/ф «8 перших побачень»
19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос країни 7»
23.15, 02.00 Х/ф «Погана
компанiя»
ІНТЕР
06.00 Мультфiльм
06.35 «Подробицi»
07.00 Х/ф «Рiдня»
09.00 «Готовимо разом»
10.00 «Орел i решка. Рай i
пекло»
11.00 «Орел i Решка. Шопiнг»
12.00 Т/с «Знахарка»
16.00 Т/с «Своя правда»
20.00 «Подробицi тижня»
21.30 Т/с «Генеральська
невiстка»
01.15 Х/ф «Для родинного
огнища»

8 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

×È ÂÈÃÐÀª ÔÊ “ÁÎÐÈÍß”
ÑÐ²ÁÍÓ Ë²ÃÓ,
çàëåæèòü â³ä îñòàííüîãî ìàò÷ó ç “Ëåâàíä³âêîþ”
Минулої неділі пройшов черговий тур чемпіонату Львівської
області з футзалу серед команд Срібної ліги. Суперником ФК
“Бориня” цього дня був ФК “Сокіл” із с.Великі Глібовичі Перемишлянського району. Наші хлопці без проблем здолали опонента з рахунком 5:3.
Із ще переконливішими рахунремоги у середу, 8 лютого. По 5
ками боринчани здобули дві песухих м’ячів вони вручили “Га-

лицькій здобі” зі Львова та ФК
“Мостиська-2”.
Такі хороші результати в останніх трьох матчах дуже тішать
як гравців, так і вболівальників
нашої команди, проте дещо засмучує успіх суперника – найближчого переслідувача боринчан – МФК “Левандівка”. Хлопці
зі Львова, маючи гру в запасі,
відстають від нас лише на 2 очка.
ФК “Бориня” залишилось зіграти останній матч саме з “Левандівкою”. Тож нашим футболістам, щоб виграти Срібну лігу, потрібно лише перемагати.
Костянтин МАЛЕТИЧ.

Турнір пам’яті Небесної Сотні
У неділю, 28 січня, в Либохорі відбувся п’ятий чемпіонат села з шашок. Цьогорічний турнір
був присвячений пам’яті Героїв Небесної Сотні.
У змаганнях взяли участь багато як молодих, так і досвідчених шашкістів. У кожному турі точилася
цікава та безкомпромісна боротьба. Переможця було визначено лише в додатковому матчі, де Микола Прищ переміг Володимира Гафича. Третє місце виборов Іван Малетич. Після змагань учасники та
глядачі подякували педагогу-організатору Либохорської ЗОШ І-ІІІ ст. Василю Цянцю за гарну організацію змагань, а сільський голова Василь Комарницький вручив призерам грамоти та грошові премії.
Андрій ПРИЩ,
вчитель фізичного виховання Либохорської ЗОШ І-ІІІ ст.

ÏÎÄÀÒÊ²ÂÖ² ÃÎÒÓÞÒÜÑß ÄÎ
ÄÅÊËÀÐÓÂÀÍÍß
Про дотримання антикорупційного законодавства йшлося
під час професійного навчання-практикуму з працівниками Турківського відділення Самбірської ОДПІ.
Відповідно до Закону України
від 14 жовтня 2014 року №1700VII «Про запобігання корупції»,
починаючи з січня 2017 року,
особи,
зазначені
у пункті
1, підпункті «а» пункту 2 частини
першої статті 3 цього Закону, зобов’язані щорічно до 1 квітня
поточного року подавати шляхом заповнення на офіційному
веб-сайті Національного агент-

ства з питань запобігання корупції (НАЗК) декларацію особи,
уповноваженої на виконання
функцій держави або місцевого
самоврядування, за минулий
рік.
Саме тому в поточному році
питання порядку заповнення та
подання Е-декларацій, використання особистих ключів електронного цифрового підпису

(ЕЦП), термінів декларування
стосуються всіх працівників
відділення.
Під час навчання головний
державний інспектор Ігор
Яворський розповів про технічні
кроки авторизації та заповнення вказаної декларації на вебпорталі НАЗК.
Захід відвідали не тільки нині
працюючі фахівці інспекції, а й
співробітники, що знаходяться у
відпустці по догляду за дитиною,
та колишні податківці, які припинили діяльність, пов’язану з
виконанням функцій держави
або місцевого самоврядування
протягом звітного року.
Андрій ІЛЬНИЦЬКИЙ,
ГДІ Турківського відділення
Самбірської ОДПІ.

Загублене пенсійне посвідчення – ААГ №131905, видане УСЗН Турківської РДА на ім’я Володимира
Семеновича Гембеця, вважати недійсним.
ЗНИЖКИ на роботу + матеріали до 20.02 до 20%. РЕМОНТИ
будинкiв, квартир, балконiв пiд ключ. Перепланування, пiдвiснi стелi,
гiпсокартон. Опалення, тепла пiдлога, водопровiд, каналiзацiя.
БУДIВНИЦТВО- будинки, прибудови, павiльони, гаражi, навiси, альтанки, банi, басейни. Ворота, паркани будь-якої складностi. Доставка матеріалiв (068)1455866, (095)5523950
ЗАМОВЛЯЙТЕ на ВЕСНУ роботу + матерiали зi ЗНИЖКОЮ до
30% . ПОКРIВЕЛЬНI РОБОТИ пiд ключ. Мансарднi дахи. М’яка
покрiвля, металева, бітумна, полімерна, керамiчна черепиця. УТЕПЛЕННЯ, облицювання будинкiв, квартир. Сайдiнг, фактурна штукатурка, короїд, термопанелi. Доставка матеріалів. (068)1455866,
(095)5523950.

Загублене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї – ВС
019514 від 24.09.2010 р., видане відділом у справах сім’ї, молоді та спорту на ім’я Руслана
Васильовича Дністряна, вважати недійсним.
Загублений студентський квиток № 10582119, виданий
Львівським коледжем інфокомунікації НУ «Львівська політехніка» на ім’я Андрія Миколайовича Кузьмака, вважати недійсним.
Охоронники(чоловіки,жінки).
Тел.: 067-541-62-58, 095-23041-81, 067-541-62-24
Зарплата – від 3000 грн.
Робота
Проводимо набір на роботу в
туристичну компанію в м. Турка
осіб, віком від 20 до 40 років.
Телефон для довідок:
0673704254. Олег Ігорович.

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

Тираж 2498 Індекс 68486

Редактор Василь ВАСИЛЬКІВ.
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ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Колектив рентгенслужби глибоко сумує з приводу смерті колишнього завідувача оргметодкабінету Турківської КЦРЛ Іванни Микитівни Черчович і висловлює щире співчуття лікарю-стоматологу Любі
Володимирівні та в.о. головного лікаря Костянтину Федоровичу Коробовим з приводу смерті матері і тещі.
Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ глибоко сумують з приводу смерті колишнього завідувача оргметодкабінету Іванни Микитівни Черчович і висловлюють щире співчуття
лікарю-стоматологу Любі Володимирівні та в.о. головного лікаря
Турківської КЦРЛ Костянтину Федоровичу Коробовим з приводу
смерті матері і тещі.
Колектив стоматологічних працівників, колеги по роботі висловлюють щире співчуття лікарю-стоматологу Любі Володимирівні та
в.о. головного лікаря Турківської КЦРЛ Костянтину Федоровичу Коробовим з приводу великого горя – смерті матері Іванни Микитівни
Черчович, багатолітнього працівника медичної галузі району. Вічна
їй пам’ять.
Колектив Турківської райполіклініки глибоко сумує з приводу
смерті колишнього медичного працівника Іванни Микитівни Черчович і висловлює щире співчуття лікарю-стоматологу Любі Володимирівні та в.о. головного лікаря Турківської КЦРЛ Костянтину Федоровичу Коробовим з приводу смерті матері і тещі.
Колектив анестезіологічного відділу Турківської КЦРЛ висловлює
щире співчуття в.о. головного лікаря Костянтину Федоровичу Коробову та лікарю-стоматологу Любі Володимирівні Коробовій з приводу тяжкої втрати – смерті матері – Іванни Микитівни Черчович.
Колектив хірургічного відділу Турківської КЦРЛ висловлює щире
співчуття в.о. головного лікаря Костянтину Федоровичу Коробову та
лікарю-стоматологу Любі Володимирівні Коробовій з приводу тяжкої втрати – смерті матері – Іванни Микитівни Черчович.
Педагогічний та учнівський колективи Нижньовисоцького НВК
щиро співчувають учню 4 кл. Максиму Миколайовичу Хабалю та учениці 5 кл. Діані Миколаївні Хабаль з приводу трагічної загибелі батька – Миколи Миколайовича Хабаля.
Педагогічний колектив Либохорської ЗОШ І-ІІІ ст. висловлює щире
співчуття вчителям Миколі Івановичу та Надії Йосипівні Коліщакам з
приводу тяжкої втрати – смерті батька та свекра.
Сім’ї – Борисенко і Кінь – висловлюють глибоке співчуття лікарюстоматологу Любі Володимирівні Коробовій та в.о. головного лікаря Турківської КЦРЛ Костянтину Федоровичу Коробову з приводу
великого горя – смерті матері і тещі – Іванни Микитівни Черчович.
Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ висловлюють щире співчуття начальнику служби матеріального постачання Турківської КЦРЛ Богдану Васильовичу Бліхарю та його
рідним з приводу великого горя – смерті сестри.
Колектив дитячого відділення Турківської КЦРЛ глибоко сумує з
приводу смерті колишнього медпрацівника Іванни Микитівни Черчович і висловлює щире співчуття лікарю-стоматологу Любі Володимирівні Коробовій та в.о. головного лікаря Турківської КЦРЛ Костянтину Федоровичу Коробову з приводу смерті матері і тещі.
Колектив медпрацівників неврологічного відділу Турківської КЦРЛ
глибоко сумує з приводу смерті колишньої працівниці оргметодкабінету Іванни Микитівни Черчович і висловлює щире співчуття лікарю-стоматологу Любі Володимирівні Коробовій та в.о. головного
лікаря Турківської КЦРЛ Костянтину Федоровичу Коробову з приводу смерті матері і тещі.
Колектив медпрацівників терапевтичного відділу Турківської КЦРЛ
висловлює щире співчуття лікарю-стоматологу Любі Володимирівні
та в.о. головного лікаря Турківської КЦРЛ Костянтину Федоровичу
Коробовим з приводу великого горя – смерті матері – Іванни Микитівни Черчович.
Сім’я Манюхів глибоко сумує з приводу смерті Іванни Микитівни
Черчович і висловлює щире співчуття родині покійної.
Колектив Ільник-Закіпчанської ЗОШ І ст. висловлює щире співчуття техпрацівниці Оксані Василівні Дяківнич з приводу тяжкої втрати
– передчасної смерті брата Василя.
Турківська міська рада висловлює щире співчуття депутату міської
ради Світлані Романівні Матківській з приводу великого горя – смерті
батька.
Колектив і депутатський корпус Кривківської сільської ради висловлюють глибоке співчуття депутату сільради Миколі Миколайовичу Ляху і техпрацівнику сільської ради Любові Степанівні Лях з приводу тяжкої втрати – смерті матері і свекрухи.
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Комп’ютерна верстка – Костянтин МАЛЕТИЧ.
Відповідальна за випуск – Ольга ТАРАСЕНКО.
– матеріали рекламного характеру.

