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ÂÈÊËÈÊÈ ÒÀ ÏÐÎÁËÅÌÈ ÌÅÄÈ×ÍÎ¯
ÒÀ ÎÑÂ²ÒÍÜÎ¯ ÐÅÔÎÐÌ
обговорювали на засіданні Асоціації місцевих рад «Ради Львівщини»
У процесі впровадження медичної та освітньої реформ в Україні, зазвичай виникає багато непорозумінь та неузгодженостей. У різних районах області по-своєму тлумачать ці чи інші
пункти законів, а відтак виникають іноді дивно казусні ситуації.
райони приймають рішення на
З тим щоб напрацювати єдисвій розсуд й на своє розуміння
ний алгоритм, за яким мала б
проходити реформа, з
ініціативи голів районних рад Львівщини,
скликано Асоціацію
місцевих рад, на яку,
окрім районних очільників, було запрошено
голів ОТГ, голову
Львівської ОДА Олега
Синютку, голову обласної ради Олександра
Ганущина, ну й, зрозуміло, керівника департаменту освіти Любомиру Мандзій та керівника департаменту
медицини – Ірину Микичак. Власне вони й
мають у найближчий
закону. Для прикладу, що робитермін розробити оту дорожню
ти з відділом освіти, в якому стакарту, за якою й втілюватимутьтусі він повинен існувати і т. ін. А
ся реформи в нашій області. Забуде консолідована, узгоджена
раз, коли вона відсутня, деякі

позиція, тоді значно менше виникатиме проблемних ситуацій,
а відтак і конфліктів, адже досить
часто мова йде про людські долі.
Після, так би мовити, пленарного засідання, члени Асоціації
відвідали Яворівський полігон,
де ознайомилися з його роботою, мали можливість
постріляти з усіх видів
стрілецької зброї,
здобути медичні навики, зокрема в наданні
першої допомоги. І це
досить
важливо,
адже
може прийти
час,коли тим же головам районних рад доведеться полишити
свої керівні крісла і
йти захищати Батьківщину. До речі, голова
Турківської районної
ради Володимир Лозюк (на фото) показав один з найкращих
результатів у стрільбі. За це був
відзначений організаторами навчань.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÀÂÒÎÁÓÑ ÑÒÐÈÉ-ÊÐÈÂÊÀ ÇÀ¯ÆÄÆÀª Ó ÂÅÐÕÍª ÂÈÑÎÖÜÊÅ
Стараннями Верхньовисоцького сільського голови Богдана Черепанина, рейсовий автобус, що курсує із Стрия в с. Кривка, з 5 лютого заїжджає і у Верхнє Висоцьке. Зранку, їдучи до сусіднього райцентру,
– о 7.20 год. а ввечері, повертаючись звідти, – о 19.20 год. Це стало можливим завдяки домовленості
Богдана Миколайовича з начальником Стрийського автопарку. Зараз голова веде перемовини, щоб і
в обід (о 13.20 год.) автобус заїжджав у їхнє село. Наразі в обідню пору він курсує лише зі Стрия до с.
Матків. Цей автобусний маршрут дуже вигідний для студентів, а тому віриться що він буде функціонувати довго й безперебійно.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Ç íàéêðàùèìè ïîáàæàííÿìè!
Вітаємо із 60-річним ювілеєм, який відзначатиме 12 лютого, нашого дорогого
і люблячого, чуйного і турботливого чоловіка, тата і дідуся, турківчанина – Василя Йосиповича Копитчака.
Ми дякуємо Богу за те, що Він
дав нам таку людину, як Ви, з
якою знаходимо відчуття дому,
затишку, любові. Дай Боже Вам
в здоров’ї, радості, мирі, гараздах і достатку зустріти ще й 100літній ювілей. Великого людського щастя, вічної молодості і
Господнього Вам благословення.
Журавлиним ключем відлітають літа,
Сивина посріблила вже скроні.
Але в Вашій душі та ж струна золота,
Те ж тепло незгасиме в долонях.
Тож нехай це тепло зігріває нас всіх
І ніколи Вас не покидає.
І нехай все життя, хай весь Ваш довгий вік
Ангел Божий охороняє.
З любов’ю – дружина Лідія, дочки Галина і Тетяна, зяті Іван та Іван, онуки Владислав, Юліана, Іван
та Єлизавета.

Висловлюючи щиру подяку за бездоганну,
сповнену великою любов’ю
працю на благо нашої церкви, щиросердечно вітаємо із
60-річним ювілеєм, який
святкуватиме 12 лютого, нашого парафіянина, щиру і
добропорядну людину, члена церковного комітету – Василя Йосиповича Копитчака.
У цей прекрасний зимовий день
прийміть від нас побажання міцного здоров’я, радості, миру та ласки й Милості
Божої, безмежного людського щастя, злагоди і
добробуту Вам та Вашій родині, душевної краси, святкового настрою та перемог на життєвих
стежинах.
Хай Господь кріпить Вас – Його благаєм,
Бо ж віра – найдорожче, що ми маєм.
Ми вдячні Вам за працю й простоту,
За Ваше серце, щирість, доброту.
Уся родина хай в здоров’ї й мирі проживає,
Небесна зірка шлях Вам осяває,
Всевишній кожен крок оберігає
На многії і благії літа.
З повагою – настоятель о. Ігор, церковний комітет, хор і парафіяни храму Св. Миколая м. Турка.

Від щирого серця і з великою любов’ю вітаємо із 70-річчям від
дня народження, яке святкувала 5 лютого, дорогу, люблячу, турботливу і лагідну нашу милу матусю, бабусю, найніжнішу прабабусю і
сестру, жительку Борині – Софію Федорівну Савчак.
Бажаємо Вам, люба, й надалі залишатися такою енергійною і
невтомною, завзятою і неспокійною душею,
щирою і турботливою, щедрою на добро. Від
щирого серця бажаємо Вам сімейного благополуччя, щоб сонце завжди яскраво світило у Вашому домі, щоб на Вашому життєвому шляху не було ніяких перешкод. Нехай
Господь Бог щедро дарує Вам щастя, здоров’я, світлу радість та родинні гаразди. Многая і благая Вам літ!
Люба матусю, бабусенько мила.
Спасибі велике, що Ви нас зростили.
Що Ви нас любите, завжди помагаєте
Молитесь за нас, добра нам бажаєте.
Щоб здоров’я було, щоб жили – не тужили
Ви найбільшого щастя в житті заслужили.
Багата душею, метка, роботяща.
Живіть довго, мамо, бо Ви в нас – найкраща.
З великою любов’ю – син Віктор, невістка Оксана, онук Мар’ян з
дружиною Мариною, онучка Наталя та правнук Максимко, брат Роман, сестра Марія. До привітань приєднується сім’я Томинець з
Турки.

Вчора завітав прекрасний і славний ювілей – 80 років з дня народження – до жителя с. Вовче – Миколи Васильовича Улича.
З нагоди ювілейного свята, дорогого і люблячого, щирого, доброго і турботливого батька і
дідуся сердечно вітають сини Василь, Михайло
і Микола; невістки Галина, Валентина і Ярослава; онуки Василь, Мар’яна, Микола, Петро,
Михайло і Юлія та бажають дорогій їм людині
доброго здоров’я, життєвих сил і енергії, родинного тепла, мирного неба над головою, опіки і
ласки від Господа.
Щоб міцним було здоров’я і приємними новини,
Щоб достатком хата повна у всіх нас була
щоднини.
Щоб частіше зустрічались із приємної нагоди,
І щоб міцно всі тримались гілочки одного роду.
Щоб раділи все внучатам, вони Вас не забували,
Щоби Вам, наш любий тату, вони настрій піднімали.
Здоров’я, сили, витривалості бажаємо Вам, наш любий тату і дідусю, на многії, многії літа!

Дорогу, люблячу маму, бабусю, дружину, дочку – Марію Василівну Сипливу – жительку с.
Либохора, із ювілеєм – 50-річчям вітають
мама і батько, чоловік Михайло, син Іван, невістка Павліна, син Василь, невістка Андріана, дочка Мар’яна, зять Мар’ян, онук Юрій і
онучка Світлана, свати з Н.Висоцька і родина
з Харкова і бажають ювілярці міцного здоров’я, миру, добра, достатку, щасливого довголіття і Божого благословення.
Сьогодні ювілейну стоптано стежину,
Та спокою нема для Ваших ніг.
Бо пройдено життя лише частину –
Попереду багато ще доріг.
Бажаєм Вам століття ще прожити,
Здоров’я доброго на всю ту сотню літ.
Щоб внуків встигли одружити
Й благословити правнуків у світ.

2 стор.
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²ÊÎÍÈ Ç ÀÔÎÍÓ –
Â ÍÈÆÍ²É ßÁËÓÍÜÖ²
Відомий громадсько-політичний діяч, знаний юрист, наш земляк Ігор Пукшин, будучи на Афоні, привіз із цього святого місця
й подарував нещодавно збудованій церкві Різдва Пресвятої
Богородиці в його рідному селі дві чудові великі ікони – Господа
нашого Ісуса Христа та Божої Матері – «Скоропослушниця»,
оздоблені дорогоцінним матеріалом. Як розповів сам меценат,
вони були прикладені до афонських аналогічних ікон і матимуть для тих, хто вірує, чудодійну силу.
Щодо ікони Ісуса Христа, то ми про неї багато знаємо, а ось ікона
Божої Матінки – «Скоропослушниця» – для нас невідома. Вона
відноситься до типу одігітрії – Дитятко сидить на руці Богородиці й
своєю правою рукою благословляє, а в лівій тримає згорток. Сама
ж Богородиця, також своєю правою рукою благословляє молільників.
У 1664 році ікона була розміщена в спеціальній ніші, що знаходилася на зовнішній стіні перед входом в монастирську трапезу. Одного разу монах Ніл, вночі, проходив повз ікону і так близько наблизився до неї, що кіптява від запаленої свічки потрапила на лик
Богородиці. В цей момент Ніл почув голос: «В майбутньому не
підходь сюди із запаленою свічкою і не копти мого образа!» Але
монах, після почутого, заспокоїв себе, подумав, що хтось жартує з
ним з братії і продовжив свідомо коптити лик Богородиці. Тоді він
знову почув голос: «Монах, недостойний цього імені, чи довго ти
будеш безпечно й безсоромно коптити мій образ?» Після цього

Ніл осліп. І тільки тоді зрозумів, звідки насправді походив невідомий голос. Але, будучи монахом, сприйняв покарання як належне.
На ранок брати-монахи побачили Ніла, що лежав у молитві перед
образом, й самі поклонились іконі, запалили лампадки. А сам монах щодня молився, не відходячи від ікони Богородиці, просячи
прощення. Через якийсь час його молитви були почуті і одного дня,
коли він плакав біля Богородиці, почув голос: «Ніл, твоя молитва
почута. Прощаю тобі й повертаю зір». Ця звістка швидко розійшлася по Афону, а ікона заслужила постійне і особливе поклоніння.
Минулої неділі в храмі с. Нижня Яблунька собор священиків
УПЦ КП, на чолі з о.деканом Романом, освятив ікони.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ХОЧУТЬ, ЩОБ ЇХ
ПОЧУЛИ В СТОЛИЦІ
Уже тривалий час ветерани Збройних Сил України та органів
внутрішніх справ домагаються, щоб влада перерахувала їм пенсію. Виходить дивна ситуація: ті правоохоронці, що вийшли на
заслужений відпочинок в час, коли Міністром внутрішніх справ
був Микола Білоконь, отримують непогані гроші (5-6 тис. грн.),
але є чимало й таких, в кого пенсійне забезпечення – 1700-1800
гривень.
Щоб відновити справедливість, ветерани уже неодноразово в різних
регіонах України збиралися на протестні акції. А минулого тижня їх
підтримали й на Турківщині. Біля райдержадміністрації невелику групу колишніх міліціонерів та відставних військових, що зібралися на
пікет, підтримали й учасники АТО, громадські активісти. Мітингувальники вручили заступнику голови РДА Юрію Лилу та голові районної
ради Володимиру Лозюку відповідне звернення (див. стор. №6) з тим, щоб представники влади, після ознайомлення, підготували подібне
від сесії районної ради на адресу Верховної Ради та Кабінету Міністрів України. Голова райради Володимир Лозюк сказав, що підтримує
вимоги протестувальників, і вже найближча сесія прийме відповідний документ.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

До Дня закоханих –
ÇÐ²ÇÀÍÅ ÄÅÐÅÂÎ –
дня Святого Валентина ÇÀ ÎÄÍÅÊÐÈÌ²ÍÀË

Любка дволиста, або як її називають в народі дика орхідея,
«Люби мене».
Росте така магічна, цілюща, духмяна квітка високо в горах.
Де ліси, явори, де поляни і полонини в буйних травах.
У час, коли «Любка» зацвітає, своїм чародійним ароматом
приваблює всю фауну, а пахощі з гір заполонюють гори і доли.
Цю чудесну білу квітку знайти нелегко.
Ходить за квітку, орхідею, багато легенд. Хто її шукає – серце має мати чисте, але гаряче, освітлене палким коханням,
наміри сміливі. Та хто її добуде, то сильним стане, жити довго
буде, і любов на все життя стріне, подарує її своїй єдиній, найпрекраснішій у світі – коханій, і вірно в парі жити повік будуть.
Як мед із квітки зіп’ють удвох – одну любов їм подарує Бог. На
все життя їм гір і неба синь заспіває: «Квітку із Карпат закохані шукають».
Для всіх закоханих дарую нову пісню:

«КВІТКА З КАРПАТ»
Божественна «Любка» в гори
зове –
Чарівна квітка з полонин в дарунок.
Незрівнянна твоя краса орхідейна,
Душевний мій скарб, цілющий
трунок.
Приспів:
Світить сонце, сяє зоря,
То «Люба» чарівна, – зваба моя.
Ти на роки, ти на віки,
В моєму серці ти назавжди.
Ти мелодія гір, – літо й весна,
Недоспівана пісне мого життя.
Врода твоя – неземна, зоресяйна –
Дарує мені любов і страждання,
Така мила, ніжна, чарівна,
Ти муза моя, – моя ти царівна.
Я люблю ті очі бездонні, чудові,
Що зачаровують, як смереки
красою,

Днями проти жителя с. Дністрик Дубовий працівники Турківського відділення поліції відкрили кримінальне провадження
за те, що він зрізав одне сухостійне дерево в лісовому масиві,
що належить до природно-заповідного фонду регіонального
ландшафтного парку «Надсянський». Окрім звичайного адміністративного покарання, у вигляді штрафу 1050 гривень,
він нестиме й кримінальне.
Очевидно, не всі жителі Турківщини знають, що за таке лісопорушення у лісових угіддях не
природно-заповідного фонду
на порушника накладають лише

штраф, а коли йдеться про заповідний фонд, сума штрафу
збільшується вдвічі й наступає
кримінальна відповідальність.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Посміхаються сонцем ромашок
у полі,
Як мальовничі Карпати в полоні
весною.

ÇÀÂÅÐØÅÍÎ ÁÓÄ²ÂÍÈÖÒÂÎ
ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄÓ Â ñ. ÏÐÈÑË²Ï

Коли орхідеї духмяні зацвіли,
Запашним ароматом заполонили ліси,
Почуття неземні до нас прийшли –
Місце коханню у серці знайшли.

Понеділок, 5 лютого, став для присліпчан святковим днем. Вони нарешті дочекалися, що в їхнє село подано газ. Саме в цей день, за участі голови Турківської
РДА Олександра Лабецького, Присліпського сільського голови Онуфрія Ляховича, представників ПАТ
«Львівгаз» та ТзОВ «Вогонь Прометея», виконавців
робіт, було проведено врізку газопроводу середнього
тиску у загальну мережу. Протяжність його – 8 км 200
м. У даний час у селі вже зроблено 120 врізок і, схоже,
що з настанням весни їх буде значно більше. Адже газопровід охопив усе село – до останньої хати.
Його будівництво розпочато ще в 2007 році, але тоді , з
різних причин, роботи проводили не надто інтенсивно, і лише
в 2016-2017 роках, згідно спеціальної програми, обласна
адміністрація виділила кошти, а районна рада надала
співфінансування, і об’єкт завершено. Велика заслуга в цьому, окрім місцевої влади, депутата Львівської обласної ради
Михайла Дзюдзя, який практично тримав на контролі цей
об’єкт.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

І сині гори пісню співають
Про полонянку – у серці єдину,
Найпрекраснішу в світі царівну–
«Любку» милу – квітку чарівну.
Приспів:
Світить сонце, сяє зоря,
То «Люба» чарівна, – зваба моя.
Ти на роки, ти на віки,
В моєму серці ти назавжди.
Ти мелодія гір – літо й весна,
Недоспівана пісне мого життя.
Оксана ПАВЛИК,
м. Турка.

Парафіяни та настоятель о.
Володимир церкви Святого Вознесіння Господнього с. Багнувате щиросердечно вітають із ювілейним днем народження свого
дяка – Євгена Михайловича Цюцика,
який
святкував його
2 лютого. Бажаємо
Вам
міцного здоров’я, поваги від
людей, любові
від рідних, невичерпної життєвої
енергії та оптимізму; внуків одружити та правнуків благословити і 100-річний ювілей зустріти
таким, яким Ви є зараз – повним
енергії, здоров’я, життєвих сил.
Нехай за Вашу працю та церковні піснеспіви Бог благословить здоров’ям на многії літа.
Нехай спливає благодать
небесна
На Вас завжди, усюди, повсякчас.
Хай ангелів заступництво
небесне
На всіх шляхах оберігає Вас.

Колектив лікарської амбулаторії с. В.Висоцьке щиро вітає з
ювілейним днем народження головного лікаря амбулаторії – Ларису Петрівну Гартман –
і
бажає
міцного здоров’я, щастя,
радості, Божого
благословення.
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.
Продається житловий будинок в м. Турка, біля Турківської
ЗОШ №1 (вул. В.Стуса). Біля будинку – 15 арів земельної ділянки. Ціна – договірна.
Телефони:
0507502555;
0954911400.
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Ó ÉÎÃÎ ÑÅÐÖ²
ÆÈÂÅ ÌÓÇÈÊÀ
Скрипка аж заходиться плачем,
До плеча притиснулась і грає.
Хто кому з нас підставля плече?
Я не знаю, скрипка, я не знаю…
Л.Талалай.
Коли старенька скрипка оживає в руках 90-літнього скрипаля, то наповнює мелодією увесь його затишний і гостинний дім. Бо там, де лунає гарна, милозвучна українська пісня,
або ж дотепна бойківська коломийка, немає місця для смутку
та неприязні. Лосинчани уже звикли до того, що в оселі господаря Михайла Ільницького часто звучить мелодія, адже в
ній живе музикант, якого знають не тільки в рідному селі, а
всюди, де йому випадало забавляти людей на весіллях у
складі сільських троїстих музик.
Народився Михайло Григорович у святковий , а тому й пам’ятний день – день вшанування
трьох Вселенських учителів і
святителів – Василія Великого,
Григорія Богослова та Іоанна
Золотоустого, 1928 року, у
простій селянській сім’ї в мальовничому гірському с. Лоси-

нець. Нелегким було його холодне, голодне і босоноге дитинство, де про навчання в школі
й гадки не мав. Бо треба було
тяжко працювати, допомагати
батькам, аби якось вижити, заробити, як мовиться, на хліб насущний. Разом з однолітками
пережив Другу світову війну, нелегкі роки колективізації, відслужив у війську. За дружину взяв
собі роботящу дівчину з сусіднього села Ільник. Разом трудилися в тутешньому колгоспі ім. Маяковського. Виростили четверо
добрих, розумних і працьовитих дітей – три дочки і одного
сина, дочекалися онуків і правнуків. Десять років тому Ганна
Петрівна померла. Тяжко пережив Михайло Григорович цю
втрату, адже з дружиною прожили гарно – рука об руку. Все
ділили навпіл – і радість, і невдачі. Левову частину свого жит-

тя віддав ковальській справі.
На всю округу Михайло Григорович заслужив слави доброго,
вправного і вмілого майстра,
бо виконував замовлення
швидко і якісно. Ковальство –
одна з найдревніших професій.
Ковалі завжди вважалися майстрами на всі руки. Таким май-

стровитим ковалем був і Михайло Ільницький. Згадуючи про
ковалів, у нашій уяві вимальовується образ кремезного дядька в кузні з кувалдою в руках, але
насправді це далеко не так. Герой моєї розповіді – невисокий
на зріст, звичайної статури чоловік. Дивишся на нього й думаєш: як могла ця людина працювати із розпеченим залізом?
Та, крім цієї, Михайло Григорович має ще одну професію
(про яку я уже згадувала вище) –
професію музиканта.
Грі на
скрипці навчився самотужки, бо
прекрасний має слух, а стати
скрипалем послужив ось такий
випадок.
Якось один із
сільських музик викинув на узбіччя стару понищену скрипку.
Михайло, тоді ще будучи юнаком, якраз після армії, йшов у
цей час вулицею, побачив, що
на дорозі валяється скрипка,

підійшов,
акуратно підняв
інструмент із землі і приніс до
хати. Відремонтував скрипку,
гарно поклеїв її, почистив, і спробував заграти. Торкнувся смичком до струн – скрипка ожила.
З тих пір він не розлучається зі
своєю красунею, і до сьогоднішніх днів вона вірно служить йому. Також п. Михайло
самотужки змайстрував бубон.
Зараз він дідусеві уже став не
конче потрібен, зберігається
десь на горищі. А ось у великі
свята – на Різдво, Великдень
чи на інші сімейні празники,
коли до рідної оселі з’їжджаються діти, онуки і правнуки, дідусь
виймає зі схрону свою стареньку скрипку і починає грати.
– Тато дуже любить співати,
колядувати, має чудовий голос.
Як заграє на скрипці, як заспіває – аж серце крається. Буває,
коли онук Любомир приїжджає
до діда на свята, то деколи бере
з собою акордеон. Сядуть разом
з татом, як заграють, а ще гарну
українську пісню гостям подарують – у хаті дійсно справжнє свято, – розповідає донька Марія.
Михайло Григорович – вроджений музикант. Життя не дало
йому можливості вивчитися на
скрипаля, зате Господь дав талант, і він щедро скористався
цим даром.
– Скрипка – дуже гарний музичний інструмент, – каже старий музикант. – Вона може сумувати разом зі мною і плакати
від щастя, вона й до танцю покличе, і «на добридень» молодятам заграє. Мабуть, сам Всевишній створив ці прекрасні звуки, щоби об’єднати в одно і
радість, і смуток.
– Михайла Григоровича дуже
поважають односельці, – каже
Завадівський сільський голова
Мар’ян Сакаль. – За віком – він
найстаріший у своєму селі чоловік. Люди його шанують за
добре серце, за привітність і
людяність, працьовитість та веселий настрій. Незважаючи на
свій похилий вік, допомагає
дітям по господарству та , попри це, не забуває про скрипку.
І тоді злітає звук скрипки високо-високо, у синє піднебесся.
А Михайло Григорович цього
наче й не помічає, бо повністю
віддається музиці, яка заполонює його до глибини душі.
Ольга ТАРАСЕНКО.

Шана Героям Небесної Сотні
У переддень відзначення пам’яті Героїв Небесної Сотні, 6 лютого голова райдержадміністрації Олександр Лабецький провів зустріч з активними учасниками Революції Гідності та з
тими, що отримали травми та поранення. Обговорено план заходів щодо гідного відзначення
дня пам’яті.
Так 20 лютого, о 12 годині, учасники Майдану, бійці АТО, представники молоді, владних структур міста
і району, громадськості зберуться біля стенду Героїв Небесної Сотні у м. Турка, де відбудеться покладання квітів, запалення лампадок. Учасники заходу спільною молитвою вшанують пам’ять Героїв
Небесної Сотні, борців за волю України та полеглих захисників східних рубежів української землі,
покладуть квіти до меморіальної дошки великого патріота Романа Сеника, який 4 роки тому загинув на
Майдані.
Героїв Небесної Сотні вшанують в загальноосвітніх школах району, установах, бібліотеках і народних
домах. Зокрема буде розгорнуто тематичні виставкові експозиції, організовано навчально-виховні та
художньо-мистецькі заходи. У храмах району відбудуться поминальні богослужіння.
Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та молодіжної політики апарату Турківської РДА.

3 стор.

10-А клас 1975 року випуску Турківської середньої школи сердечно вітає із ювілейним днем народження, яке відсвяткував 7 лютого,
однокласника – Віктора Цолигана – і бажає йому міцного здоров’я
– з роси і води, невичерпної життєвої енергії, Божої опіки у всіх справах.
Летять роки, мов ластівки стрімкі,
Та серце молодим хай завжди буде,
Щоб все робилось легко, залюбки,
Щоб вірні друзі зустрічались всюди.
Хай мудрість літ не стане
тягарем,
Нехай душі не вигасне зірниця.
І повниться до краю день за
днем
Добра і щастя золота криниця.

Дочка Стефанія з чоловіком Ярославом, онучка Лєна з чоловіком Павлом, онук Сергій з дружиною Дашею, правнучки Марина і
Анна, свати з Полтави від щирого серця вітають із 90-річним ювілеєм свого дорогого і люблячого татуся, дідуся, прадіда і свата –
Михайла Григоровича Ільницького – і бажають дорогій
їм людині доброго здоров’я, радості, добра, достатку, рясних Божих благословінь.
Наш славний і рідний, найкращий у світі,
З Вами нам завжди затишно й світло.
Ви – гарний господар і батько чудовий,
Даруєте турботу і море любові.
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що вмієте підтримати словом і ділом,
Що в рідному домі надійно і щиро,
Живіть нам на радість у щасті і мирі.

ÃÀÐÍÎ ÏÎÃÎÑÒÞÂÀËÈ
ÍÀ ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍ²
З ініціативи Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ, було
організовано щорічну акцію «Різдво для дітей зі Сходу». Суть її
в тому, що на святкування цьогорічного Різдва Христового
були запрошені діти старших класів Донецької та Луганської
областей.

У нашому районі гостей прийняла парафія Дністрика Дубового
(адміністратор церкви Серця Христового о. Андрій Батіг). Ця парафія була вибрана не випадково, адже в кінці 80-х років, ще в часи
радянської влади, яка дозволила існуванню лише не багатьох церков і то московського патріархату, в Дністрику Дубовому першою
вийшла з багаторічного підпілля. А відважився на цей сміливий крок
тодішній настоятель о. Назарій.
Парафіяни села радо зустріли групу дітей з Донбасу, прийняли до
своїх домівок, створили для проживання кращі умови. Завдяки о.
Андрію та сільському голові Боберки та Дністрика Дубового Миколі
Копанишину, була добре продумана програма майже тижневого
перебування. Діти відвідували Богослужіння, спільно з сільською
молоддю колядували, знайомилися з особливостями побуту, звичаями і традиціями цього невеликого бойківського села.
Кінними підводами було організовано виїзд на околиці села, звідки
гості милувалися природою верхів’їв Дністра.
«Школяриком», який був наданий відділом освіти, з донеччанами було здійснено екскурсійну поїздку на Ужоцький перевал.
З історією та природою краю дітей ознайомив директор Лімнянського НВК Ярослав Тирик. Супроводжували гостей в поїздці о. Андрій
та сільський голова Микола Копанишин, які під час мандрівки організували для дітей смачний обід.
Прощаючись з парафіянами Дністрика Дубового, гості дякували
всім за теплий прийом і гостинність, а особливо господарям – Анатолію Пшеницькому, Миколі Мотичаку, Володимиру Дністрянському, Степану Мотичаку та Ярославу Осташу.
Вирішено встановити постійні зв’язки між селами Дністрик Дубовий та селищем Іванівка Волноваського району Донецької області.
Лише такими заходами можна зламати стереотипи багатьох мешканців зрусифікованого Сходу.
Я.ДНІСТРОВИЙ.
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ÇÂ²Ò
Дорогу і люблячу, щиру і турботливу дружину, маму, бабусю,
онучку, доньку і сваху – Наталію
Володимирівну Середич із Нижньої Яблуньки – із 40-річчям від
дня народження щиросердечно
вітають чоловік Михайло, дочки Ольга,
Соломія і Марія,
зяті Андрій і Юрій,
онуки Марія і
Юля, баба Розалія, мама Ольга,
свати з Верхнього
Турова і Житомира
і бажають дорогій їм
людині міцного здоров’я – з роси
і води, світлої радості в житті,
сімейного благополуччя, родинного тепла, миру, добра, любові,
рясних Божих благословінь.
В 40 літ розквітає життя
І душа ніби пташка співає.
Хай у юність й нема вороття,
Та у серці вона оживає.
Ви ж ще зовсім у нас молода,
Добра, щира, привітна і
мила.
Залишайтесь такою завжди
І щоб завжди усі Вас любили.

Дорогу і люблячу доньку, сестричку, онучку, племінницю і хресну маму, чарівну
турківчанку –
Ольгу Тарасівну Бакай –
із 20-літтям
від щирого
серця і з великою любов’ю
вітають
мама
Ірина, тато Тарас,
братик Олежик; бабусі
Ірина Миколаївна та Ірина Романівна, тітка Світлана, вуйко Олександр; двоюрідні брати – Олександр з сім’єю, Андрій з сім’єю,
похресниця Аліна і бажають дорогій ювілярці міцного-міцного
здоров’я, вірних і надійних
друзів, сповнення усіх мрій і
планів, щасливої долі, Божої опіки і ласки на довгі-довгі і щасливі роки життя.
Ніжність небес нехай Ангел
дарує,
Пензлем чарівним хай в
серці малює
Світлі надії, мрії прекрасні,
Щире кохання, радість і щастя!
Щоб серце Твоє зігрівало
тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро.
Краси і наснаги, здоров’я без
ліку
І довгого мирного щедрого
віку!

Дорогу, чуйну, турботливу маму
і бабусю – Олександру Іванівну
Фаш – із днем народження, яке
вона святкуватиме 12 лютого,
вітають дочка
Оксана, зять
Іван, онуки Микола, Леся, Михайло, Віталій і
Володимир та
бажають їй:
Здоров’я міцного, щастя
без краю –
Усього найкращого щиро
бажаєм.
Хай Матінка Божа – Цариця
Свята –
Дарує щасливі і довгі літа.

ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
АНДРІЯ ЛОПУШАНСЬКОГО В 2017 РОЦІ
(ТУРКІВСЬКИЙ РАЙОН)
У своїй депутатській діяльності я завжди керуюся Конституцією України, іншими державними законодавчими актами та
інтересами громадян, які для мене є джерелом для праці, які
довірили мені депутатський мандат. Упродовж 2017 року вирішувати всі питання я намагався в тісній співпраці з
Львівською обласною держадміністрацією, Львівською обласною радою, Турківською райдержадміністрацією та районною
радою, головами сільських рад.
ДЕПУТАТСЬКІ ОБОВ’ЯЗКИ
У Верховній Раді України я є
голова підкомітету з питань газової, газотранспортної галузі та
політики газопостачання комітету Верховної Ради України з
питань паливно-енергетичного
комплексу, ядерної політики та
ядерної безпеки.
Я є членом постійної делегації
України в парламентській асамблеї Ради Європи, членом груп
міжпарламентських зв’язків з
Республікою Польща, Азербайджанською Республікою, Китайською Народною Республікою, Французькою Республікою,
Сполученими Штатами Америки, Королівством Нідерландів,

надіслано до Кабінету Міністрів
України, і всі вони були розглянуті. 24 червня до Кабміну скеровано депутатський запит
щодо зміни умов оплати праці
за роботу в установах та організаціях, розташованих на території населених пунктів, що мають статус – гірських. 7 квітня я
звертався з питання доповнення дохідної частини бюджетів
гірських територій. 26 травня –
щодо забезпечення учасників
АТО земельними ділянками.
Враховуючи численні звернення
громадян, як в письмовій, так і в
усній формі, 9 червня я скерував до Кабінету Міністрів депутатський запит щодо питань

Республікою Індонезія.
ЗАКОНОДАВЧІ ІНІЦІАТИВИ
У 2017 році мною було подано на розгляд Верховної Ради 38
законодавчих актів, що стосуються різних сфер господарської,
культурної та соціальної діяльності. На мою думку, найважливішим для жителів гірського
краю є законопроект про статус
та розвиток гірських населених
пунктів в Україні. У разі його
прийняття, цим територіям буде
надано ряд нових пільг, які стануть добрим стимулом для розвитку, а сам регіон буде привабливим для інвесторів.
Цілий ряд законопроектів стосується врегулювання газопостачання для населення. На моє
переконання, люди мають платити не за куби використаного
газу, а за отримані кілокалорії.
Декілька законопроектів стосувалися вшанування видатних
українців. Зокрема про відзначення 80-річчя від дня народження Василя Стуса (6 січня
2018 року); про відзначення 65річчя з дня народження Квітки
Ціси (у 2018 році); про відзначення 240-річчя від дня народження Григорія Квітки-Основ’яненка (20 листопада 2018р); про
відзначення 140-річчя від дня
народження Станіслава Людкевича (24 січня 2019 року) та цілий
ряд інших.
ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ
Упродовж минулого року
мною було подано 121 депутатський запит, 120 з яких – розглянуто. Зокрема 28 запитів

розбудови прикордонної інфраструктури та під’їзних доріг до
пунктів пропуску, створення нових пунктів пропуску через державний кордон України з Республікою Польща.
Два запити я направив голові
Верховної Ради України та керівникам комітетів Верховної
Ради України, стільки ж – Генеральному прокурору України. 61
запит – керівникам міністерств
та відомств. І лише на один з них
я не отримав відповіді. 28 запитів було скеровано місцевим
органам влади, й на всі отримав
відповіді.
РОБОТА У ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ (ТУРКІВСЬКИЙ РАЙОН)
За мого сприяння, у 2017 році
в район було скеровано 7
мільйонів 600 тисяч субвенції з
державного бюджету для потреб
різних галузей господарства.
Враховуючи звернення керівників, субвенцію було розділено
наступним чином:
Освіта – 42 об’єкти:
– придбання обладнання та
музичної апаратури для Либохорської ЗОШ І-ІІІ ст. – 40 тис. грн.;
– придбання апаратури та обладнання для Турківської ЗОШ
І-ІІІ ст. – 30 тис. грн.;
– придбання апаратури та обладнання для Турківського НВК
І-ІІ ст. №1 – 30 тис. грн.;
– капітальний ремонт приміщення Боринського НВК
(ДНЗ) – 50 тис. грн.;
– реконструкція Сигловатського НВК (ЗНЗ І-ІІ ст. ДНЗ) – 100
тис. грн.;
– влаштування огорожі для

спортивного майданчика на території Бітлянського НВК – 150
тис. грн.;
– заходи з енергозбереження
по Боберківському НВК (капітальний ремонт по заміні вікон
та дверей) – 100 тис. грн.;
– капітальний ремонт приміщення Верхненського НВК
(заходи з енергозбереження) –
40 тис. грн.;
– капітальний ремонт приміщення Явірської ЗОШ І-ІІ ст. –
50 тис. грн.;
– капітальний ремонт приміщення та твердопаливного
котла Верхньогусненського НВК
– 80 тис. грн.;
– капітальний ремонт приміщення Верхньояблунського
НВК (ЗНЗ-ДНЗ) – 50 тис. грн.;
– придбання обладнання та
інвентаря для Лосинецької ЗОШ
І-ІІ ст. – 50 тис. грн.;
– капітальний ремонт приміщення Ільник-Закіпчанської
ЗОШ І ст. – 40 тис. грн.;
– капітальний ремонт приміщення Радицької ЗОШ І-ІІ ст. –
40 тис. грн.;
– капітальний ремонт Ісаївського НВК – 100 тис. грн.;
– закупівля апаратури та
обладнання для Вовченського НВК – 30 тис. грн.;
– закупівля апаратури та
обладнання для Комарницького НВК – 30 тис. грн.;
– закупівля апаратури та
обладнання для Красненської ЗОШ І-ІІ ст. – 30 тис. грн.;
– капітальний ремонт
приміщення Кривківської
ЗОШ І-ІІ ст. – 50 тис. грн.;
– закупівля апаратури та
обладнання для Жукотинської ЗОШ І-ІІ ст. – 30 тис. грн.;
– придбання апаратури та
обладнання для Лімнянського НВК – 60 тис. грн.;
– капітальний ремонт Матківського НВК – 50 тис. грн.;
– капітальний ремонт приміщення Яблунівської ЗОШ І-ІІ ст.
– 50 тис. грн.;
– закупівля апаратури та обладнання для Нижньовисоцького НВК – 30 тис. грн.;
– закупівля апаратури та обладнання для Нижньотурівського НВК –30
тис. грн.;
– закупівля шкільного обладнання для
Ни жнь оя блунсь ко го
НВК – 100 тис. грн.;
– закупівля апаратури та обладнання для
Розлуцького НВК –30
тис. грн.;
–капітальний ремонт приміщення філії
Хащівської ЗОШ І-ІІ ст.
– 50 тис. грн.;
–
влаштування
спортивного майданчика на території Шум’яцької ЗОШ І-ІІ ст. – 50
тис. грн.;
– реконструкція даху
Явірської ЗОШ І-ІІІ ст. –
200 тис. грн.;
– капітальний ремонт системи опалення Ясеницького НВК –
80 тис. грн.;
– роботи з влаштування системи водопостачання в Шандровецькому НВК – 80 тис. грн.;
– встановлення твердопаливного котла у Верхньовисоцькому НВК – 90 тис. грн.;

– придбання комп’ютерної
техніки для Присліпського НВК
– 60 тис. грн.;
– облаштування спортивного
майданчика зі штучним покриттям на території Турківського
НВК – 300 тис. грн.;
– капітальний ремонт покрівлі
в Турківській загальноосвітній
школі-інтернаті І-ІІ ст. – 200 тис.
грн.;
– реконструкція навчального
корпусу Лімнянського НВК ім.
Романа Мотичака – 320 тис. грн.;
– реконструкція даху Верхньовисоцького НВК – 170 тис. грн.;
– реконструкція Бітлянського
НВК – 50 тис. грн.;
– облаштування огорожі
спортивного майданчика зі штучним покриттям на території
Бітлянського НВК – 50 тис. грн.;
– капітальний ремонт приміщення Карпатського НВК ім.
Михайла Іваничка – 260 тис. грн.;
– капітальний ремонт системи опалення Ясеницького НВК
– 50 тис. грн.
Медицина – 6 об’єктів:
– придбання санітарного автомобіля для Турківської КЦРЛ
– 500 тис. грн.;
– капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту в
с. Сигловате – 40 тис. грн.;
– капітальний ремонт СЛА в
с. Бітля – 40 тис. грн.;
– капітальний ремонт приміщення фельдшерсько-акушерського пункту в с. Жукотин –
30 тис. грн.;
– придбання обладнання для
СЛА в с. Лімна – 50 тис. грн.;
– капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту в
с. Присліп – 40 тис. грн..
м. Турка – 1 об’єкт:
– виконання робіт з облаштування дитячого майданчика в м.

Турка, по вул. С.Стрільців,3 – 50
тис. грн..
Культура – 24 об’єкти:
– капітальний ремонт приміщення Народного дому в смт.
Бориня – 100 тис. грн.;
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– закупівля музичної апаратури для Народного дому в с. Боберка – 30 тис. грн.;
– капітальний ремонт приміщення Народного дому в с.
Боберка – 50 тис. грн.;
– капітальний ремонт приміщення Народного дому в с.
Кринтята – 40 тис. грн.;
– закупівля музичної апаратури для Народного дому в с. Завадівка – 30 тис. грн.;
– придбання апаратури для
Народного дому в с. Ісаї – 20 тис.
грн.;
– закупівля музичної апаратури для Народного дому в с. Вовче – 30 тис. грн.;
– влаштування огорожі приміщення Народного дому в с.

Вовче – 40 тис. грн.;
– капітальний ремонт Народного дому в с. Ластівка – 80 тис.
грн.;
– придбання апаратури та музичних інструментів для Народного дому в с. Лімна – 60 тис. грн.;
– придбання апаратури для
Народного дому в с. Ропавське
– 30 тис. грн.;
– капітальний ремонт приміщення бібліотеки в с. Н.Турів –
200 тис. грн.;
– придбання апаратури для
Народного дому в с. Н.Яблунька
– 30 тис. грн.;
– закупівля музичної апаратури для Народного дому с. Риків
– 30 тис. грн.;
– закупівля музичної апаратури для Народного дому с. Багнувате – 30 тис. грн.;
– капітальний ремонт приміщення Народного дому в с.
Сянки – 100 тис. грн.;
– придбання музичної апаратури для Народного дому в с.
Хащів – 30 тис. грн.;
– капітальний ремонт Турківського районного Народного
дому «Просвіта», м. Турка – 280
тис. грн.;
– реконструкція Народного
дому в с. Карпатське – 290 тис.
грн.;
– капітальний ремонт Народного дому в с. Сянки – 80 тис.
грн.;
– капітальний ремонт приміщення Народного дому с.
Бітля – 100 тис. грн.;
– капітальний ремонт Народного дому в с. Ластівка – 100 тис.
грн.;
– капітальний ремонт Народного дому в с.Хащів – 50 тис. грн.;

– капітальний ремонт Народного дому в с. Шандровець – 60
тис. грн..
Сільські ради – 8 об’єктів:
– капітальний ремонт дороги
по вул. Олекси Довбуша в с. Зубриця – 20 тис. грн.;
– капітальний ремонт комунальної дороги по вул. Шевченка в с. Карпатське – 100 тис. грн.;
– влаштування сільського стадіону в с. Вовче – 30 тис. грн.;
– капітальний ремонт комунальної дороги по вул. Лесі Українки в с. Красне – 50 тис. грн.;
– закупівля металевих конструкцій автобусних зупинок для с.
Лімна – 40 тис. грн.;
– капітальний ремонт дороги
по вул. Заріки та дороги Лімна-

Дністрик (до межі Старосамбірського району) – 290 тис. грн.;
– капітальний ремонт дороги
по вул. Горішній кінець в с. Лопушанка - 290 тис. грн.;
– капітальний ремонт дороги
від с. Боберка до с. Дністрик-Дубовий – 290 тис. грн..

Я доклав багато зусиль, щоб
капітальний ремонт дороги
Львів-Ужгород – від Самбора до
Ужоцького перевалу розпочали
робити в першу чергу.
Багато уваги я приділяв питанням виділення коштів на продовження будівництва Нижньояблунського, Либохорського та
Лосинецького загальноосвітніх
навчальних закладів.
Важливим у плані транскордонного співробітництва стало
те, що нам (моїй команді,
спільно з місцевими жителями)
двічі в с. Лопушанка вдалося
провести Дні добросусідства, які

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»
відвідали делегації Республіки
Польща, а також представники
Кабінету Міністрів України та керівництво Львівської держадміністрації. В цьому контексті важливим є й те, що розпочато будівництво під’їзної дороги до кордону від кінця с. Лопушанка та
дороги, що з’єднує села
Дністрик-Дубовий та Боберка,
дороги між селами Лімна та
Дністрик Старосамбірського
району. З відкриттям пункту пропуску чи то в Боберці, чи то в
Лопушанці – ці дороги стануть
надзвичайно важливими в плані
доступності до митних переходів.
У своїй діяльності я багато
уваги приділяю обдарованій молоді. Так у 2017 році було проведено конкурс «Гордість Прикарпаття». Діти, які здобули перемогу, разом зі своїми педагогами мали можливість побувати в
столиці нашої держави, ознайомитися з роботою Верховної
Ради України.
Важливим і надзвичайно потрібним є конкурс учнівських
творчих робіт «Тепло душі – Героям від нащадків». Він розкриває можливості учнів, і, що головне, показує їхнє відношення до
нашої героїчної історії як минулої, так і теперішньої.
У 2017 році виділено більше
200 сімейних путівок на поїздку
в спацентр м. Трускавець та
більше 30 групових путівок на
поїздку в спацентр м. Хирів.
Багатьом сім’ям, в основному
малозабезпечених та учасників
АТО, надано матеріальну допомогу. Особлива увага – сім’ям
загиблих учасників АТО. Вони також були скеровані на відпочинок в санаторій м. Трускавець. А
з нагоди Великодніх свят, їм було
надано солодкі подарунки.

У минулому році я особисто
провів більше 30 зустрічей з виборцями Турківщини.
Вищевказане далеко не вичерпний перелік всього того, що
вдалося зробити мені і моїй команді у 2017 році. Я переконаний, що у поточному році всі
добрі справи буде продовжено
як у фінансово-господарському,
так і в культурному напрямках.
Я завжди відкритий до спілкування й готовий до співпраці на
благо нашого гірського краю.
Щиро ваш – Андрій Лопушанський, депутат Верховної
Ради України.

ДОБРОДІЙНИКИ – АКТИВІЗУВАЛИСЯ
Як зазначає волонтер Марія Матківська, останніми днями стало надходити значно більше
допомоги від благодійників для наших захисників, які знаходяться на передових позиціях в зоні
проведення антитерористичної операції. Окрім школярів, свої пожертви складають працівники
установ та організацій міста і району.
Так Турківська райдержадміністрація разом з фінансовим управлінням Турківської РДА, зібрали для
українських воїнів 2350 гривень і продукти, Турківський територіальний центр – 900 грн., управління
соціального захисту – 1475 грн., відділ культури – 1500 грн., Розлуцький НВК – 625 грн., Турківська КЦРЛ
– 4885 грн., а продукти передали мешканці села Яблунів і Яблунівська загальноосвітня школа, Ясеницька сільська рада, Явірський НВК, Турківський професійний ліцей (на суму 2773 грн.), працівники Пенсійного фонду і земельного відділу, а працівники поліції – шкарпетки (на 600 грн.). Волонтерська служба
висловлює щиру подяку меценатам за допомогу нашим солдатам. Допомогу передадуть в Авдіївку.
Ольга ТАРАСЕНКО.
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Жителя м. Турка – Йосипа Йосиповича Костьовича –
З днем народження вітають
син, донька, зять, невістка, онуки і дружина.
Здоров’я доброго йому бажають
Брат і сестри та його родина.
В цей день – на Стрітення Господнє –
Йому буде вісімдесят!
Велике свято це народне,
Яке він буде відзначать.
Дай Боже йому прожити
Ще багато щасливих літ.
Про це у Господа будуть просити
Вся його родина і сам дід.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ щиросердечно вітають із ювілейним днем народження молодшу медичну сестру терапевтичного відділу – Ганну Миколаївну
Себій – і бажають їй міцного здоров’я, щастя,
добра, Божої опіки на життєвій стежині.
Хай ладиться скрізь – і в житті, і в
родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас.
Все світле і гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас.

Щиру і добропорядну людину, жительку смт. Бориня – Софію Федорівну Савчак, яка 5 лютого відзначила 70-річний ювілей, щиросердечно вітають друзі і бажають шановній ювілярці
доброго здоров’я, родинного благополуччя, світлої
радості в житті, миру, усіх земних гараздів.
Хай щастя і доля всміхаються Вам,
Хай буде здоров’я багато.
З роси і води хай ведеться все Вам,
Хай повниться радістю хата.
Хай Господь з неба осяває
Промінням сонця золотим,
А Матір Божа покриває
Своїм Покровом Пресвятим.

6 лютого відсвяткував свій 50-річний ювілей житель м. Турка –
Іван Іванович Імгрунт.
Коханого чоловіка, люблячого і турботливого батька, доброго зятя і дорогого свата з нагоди ювілею від щирого
серця і з великою любов’ю вітають дружина Галина, син Олександр, дочка Марія, зять Богдан, сім’я Пазюків та свати Іванік з Борині і
бажають ювіляру доброго здоров’я, світлої
радості в житті, родинного тепла, достатку, довголіття.
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.

Дочка Марія, зять Ігор, онучка Мар’яна з чоловіком Андрієм, правнуки Іван та Володимир; онучка Оксана з чоловіком Михайлом, свати з Турки – Володимир, Іра, Михайло, Ольга – сердечно вітають дорогу їм людину – Михайла Григоровича Ільницького із с. Лосинець – із 90річчям!
Рідні бажають турботливому і чуйному татові, дідусю і прадіду, дорогому свату міцного здоров’я, радості від життя, Божої ласки.
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.
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍÀ ÏÎÄÀËÀ 40 ÇÀßÂÎÊ
НА КОНКУРС ПРОЕКТІВ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ ОБЛАСНОЇ РАДИ
2 лютого 2018 року закінчився термін приймання заявок
на конкурс проектів місцевого розвитку Львівської обласної ради. Наші громади знову проявили пасивність та не
подали багато проектів на обласний конкурс. Зазвичай вони
шукають причини, через які це неможливо зробити. Основна
причина - громади не можуть зібрати кошти для обов’язкового фінансового внеску, а можливо не хочуть! Хто хоче —
шукає можливості, хто не хоче — шукає причини. Половину поданих проектів розділили між собою освітяни та культура,
6 проектів – на освітлення вулиць та два – від медичної
галузі. 35 заявок зареєстровано, а п’ять ще чекають на
підтвердження успішної реєстрації, бо подані в останній
день. За кількістю поданих проектів, ми напевно будемо
останні в області. Але маємо надію, що наші виявляться
якісними та багато з них стане переможцем обласного конкурсу.
Розвиток місцевої громади та її поліпшення - це продукт
участі та роботи самих громадян. Іншими словами: ефективність вирішення місцевих проблем значно підвищується,
якщо в цьому процесі беруть добровільну участь і пересічні
громадяни. Обласний конкурс проектів місцевого розвитку
- це такий собі «старт» для тих людей, громадських організацій, керівників установ, які хочуть щось зробити для свого
села, міста та району. Подаємо інформацію про громади нашого району, що підготували заявки на конкурс, а відтак хочуть щось на своїй території зробити.
№64. «Капітальний ремонт
приміщення спортивного залу
Турківського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ
ступенів – дошкільний навчальний заклад» Турківської районної ради Львівської області (заміна покрівлі) -299.736 тис. грн.
ГО “Агенція регіонального розвитку Турківщини”.
№307. «Капітальний ремонт
(заміна вікон та дверей) в Головській ЗОШ –I-IIст. с. Головське
Турківського
району
Львівської області» -131.538 тис.
грн. ГО “Агенція регіонального
розвитку Турківщини”.
№514. «Капітальний ремонт
покрівлі Радицької ЗОШ I-IIст. в
селі Радич Турківського району
Львівської області» -259.321 тис.
грн. ГО “Агенція регіонального
розвитку Турківщини”.
№659. «Капітальний ремонт
Народного дому с. Закіпці Турківського району Львівської області»-272.962 тис. грн. Ініціативна група мешканців села Закіпці.
№573. «Капітальний ремонт
даху школи с.Ластівка Турківського району Львівської області»
-299.928 тис. грн. ГО “Агенція
місцевого розвитку “Відродження”.
№1068. «Капітальний ремонт
Присліпського НВК Турківського району Львівської області –
186,283 тис. грн. ГО “Агенція регіонального розвитку Турківщини”.
№1081. «Капітальний ремонт
освітлення (з використанням
енергозберігаючих ламп) вул
Центральна с. Вовче Турківського району Львівської області» 299,903 тис. грн. ГО “Агенція
місцевого розвитку села Вовче”.
№1146. «Реконструкція контори під Народний дім в с.Присліп
Турківського району Львівської
області» - 299,998 тис. грн. Ініціативна група мешканців села
Присліп.
№1373.
«Реконструкція
лікарської амбулаторії в селі
Ясениця Турківського району
Львівської області – 283,237 тис.
грн. ГО “Громада за відродження”.
№1527. «Капітальний ремонт

даху та фасаду будівлі Турківської центральної районної бібліотеки для дітей» -399,755 тис. грн.
Турківська міська рада.
№1546. «Будівництво вуличного освітлення по вул Зарічна в
місті Турка» -266,814 тис. грн.
Турківська міська рада.
№1590 «Капітальний ремонт
приміщення Народного дому
села Жукотин Турківського району Львівської
області» -299,970 тис.
грн. ГО “Агенція місцевого розвитку села Жукотин”
№1831. «Реконструкція Народного дому
с. Кіндратів Турківського району Львівської
області» -297,418 тис.
грн. ГО “Громада за
відродження”.
№1986. «Капітальний ремонт вуличного
освітлення ( з використанням енергозберігаючих ламп) в с. Жукотин Турківського району Львівської області-277,573 тис. грн. ГО “Агенція місцевого розвитку села Жукотин”.
№2090 «Капітальний ремонт
покрівлі НВК с. Явора Турківського району Львівської області»
-268,049 тис. грн. ГО “Агенція
місцевого розвитку села Явора”.
№2020. «Капітальний ремонт
Вовченського НВК Турківського
району Львівської області» 241,676 тис. грн. ГО “Агенція
місцевого розвитку села Вовче”.
№2109. «Капітальний ремонт
вуличного освітлення (з використанням світлодіодних ламп) по
вул Центральна, вул. Середня,
вул Потік с Завадівка Турківського району Львівської області –
196,736 тис. грн. ГО “Агенція
місцевого розвитку села Завадівка”.
№2558. «Капітальний ремонт
системи водопостачання та каналізації з влаштуванням
внутрішніх туалетів Лімнянського НВК ім. Романа Мотичака в
с.Лімна Турківського району
Львівської області» -299,879 тис.
грн. ГО “Агенція регіонального
розвитку Турківщини”.
№2660. Капітальний ремонт

²ÍÎÌÀÐÊÀ Â’¯ÕÀËÀ ó ÌÎÒÎÁËÎÊ
У перший день лютого, близько 17.00 год., трапилася чергова
дорожньо-транспортна пригода на автодорозі Львів-Ужгород, неподалік с. Явора. Водій автомобіля «Пежо Партнер», 42-річний
житель с. Розлуч, рухаючись з боку м. Турка, вчинив зіткнення з
мотоблоком, який прямував у попутному напрямку й не був оснащений світлоповертальними елементами. Керував ним 63-річний
житель с. Мала Волосянка. На причепі мотоблоку, окрім сіна, він

(заміна віконних та дверних
блоків) у приміщенні, за адресою: вул. Центральна, 50 с.
Закіпці Турківського району для
cтворення реабілітаційно-методичного центру -299,986 тис. грн.
Ініціативна група мешканців
села Закіпці.
№409. «Капітальний ремонт
приміщення Народного дому с.
Ропавське Турківського району
Львівської області» -100,000 тис.
грн. ГО “Агенція регіонального
розвитку Турківщини”.
№456. «Капітальний ремонт
(заміна вікон та дверей) Сигловатського НВК Турківської районної ради Турківського району
Львівської області» -99,852 тис.
грн. Ініціативна група мешканців
села Сигловате.
№545. “Капітальний ремонт
Сянківської ЗОШ І-ІІ ступенів (заміна даху) Турківського району”
-299,406 тис. грн. Ініціативна група мешканців села Сянки.
№736. «Капітальний ремонт
приміщення Народного дому
смт. Бориня Турківського району Львівської області» -99,990
тис. грн. ГО “Агенція регіонального розвитку Турківщини”.
№772. “Реконструкція Народного дому «Просвіта» №2 в селі
Либохора Турківського району
Львівської області” -296,131 тис.
грн. Ініціативна група мешканців

села Либохора.
№807. «Реконструкція Народного дому села Верхнє Гусне Турківського району Львівської області» -263,237 тис. грн. ГО “Агенція місцевого розвитку сіл
Нижнє Гусне та Верхнє Гусне”.
№829. «Реконструкція Народного дому «Просвіта» №1 в селі
Либохора Турківського району
Львівської області» -296,210 тис.
грн. Ініціативна група мешканців
села Либохора (на фото).
№907. «Капітальний ремонт
даху Народного дому села
Верхнє Висоцьке Турківського
району Львівської області» —
298,952 тис. грн. Ініціативна група мешканців села Верхнє Висоцьке.
№924. “Капітальний ремонт
приміщення Народного дому
села Сянки Турківського району
Львівської області” -299,624 тис.
грн. Ініціативна група мешканців
села Сянки.
№1240. “Капітальний ремонт
Верхньояблунського НВК ЗОШ ІІІІ ст. ДНЗ Турківського району
Львівської області (заміна
покрівлі з улаштуванням пароізоляції)” -299,874 тис. грн. ГО
“Агенція місцевого розвитку села
Верхня Яблунька”.
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№1285. “Придбання апарату
ударно-хвильової терапії для
Боринської комунальної міської
лікарні Турківського району
Львівської області” -400,000 тис.
грн. ГО МО “НОРМА”.
№1338. «Заходи з енергозбереження у Боберківському НВК
(ЗНЗ І-ІІІст.-ДНЗ) (капітальний
ремонт по заміні вікон) Турківського району Львівської області» -299,811 тис. грн. Ініціативна група мешканців села Боберка.
№1435. «Капітальний ремонт
вуличного освітлення (з використанням енергозберігаючих
ламп) с.Н.Гусне Турківського
району Львівської області»299,244 тис. грн. ГО “Агенція
місцевого розвитку сіл Верхнє
Гусне та Нижнє Гусне”.
№1478. «Капітальний ремонт
Карпатського НВК ім.М.Іваничка
«Заходи з енергозбереження»
Турківського району Львівської
області» -99,263 тис. грн. Ініціативна група мешканців села Карпатське.
№1636. “Капітальний ремонт
Бітлянського НВК «Заходи з
енергозбереження» Турківського району Львівської області” 99,998 тис. грн. Ініціативна група мешканців села Бітля.
№1650. «Реконструкція системи опалення школи с. Шандровець Турківського району
Львівської області» -299,513 тис.
грн. ГО “Агенція місцевого розвитку села Шандровець”.
№1969. “Капітальний ремонт
вуличного освітлення (з використанням енергозберігаючих
ламп) с.Верхнє Висоцьке
Турківського
району
Львівської області» -298,756
тис. грн. Ініціативна група
мешканців села Верхнє Висоцьке.
№2003. «Капітальний ремонт системи опалення навчально-виховного комплексу I-II ступенів с. Нижній Турів
Турківського
району
Львівської області» -228,534
тис. грн. ГО “Агенція місцевого розвитку села Нижній
Турів”.
№2467. «Реконструкція
Народного дому села Матків
Турківського району Львівської
області» -123,012 тис. грн. Ініціативна група мешканців села
Матків.
№2685. «Капітальний ремонт
Народного дому села Кривка
Турківського району Львівської
області» - 99,995 тис. грн. Ініціативна група мешканців села
Кривка.
№2460. «Капітальний ремонт
системи опалення Ясеницького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів
дошкільний навчальний заклад» Турківської районної ради
Львівської області» -123,407 тис.
грн. ГО»Місцева громада за
відродження».
До 15 квітня конкурсна комісія має розглянути заявки й
оголосити переможців.
Нагадаю, що в 2016 році Турківщина подала 35 заявок, 34 з
яких перемогли, а в минулому
році – з 34-х поданих перемогу
здобули – 17.
Микола ЛИЛО,
головний спеціаліст з питань реалізації проектів місцевого розвитку Турківської районної ради.

віз ще і свою сестру.
Внаслідок зіткнення, водій мотоблоку та пасажирка отримали
тілесні ушкодження й були доправлені до Турківської КЦРЛ. У керманича лікарі діагностували черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом ребер та ключиці. Сестра відбулася незначними травмами.
По даному факту відкрито кримінальне провадження, призначено автотехнічну експертизу обох транспортних засобів з тим, щоб
об’єктивно оцінити вину кожного із водіїв.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Педагогічний колектив Лосинецької ЗОШ І-ІІ ст. щиросердечно вітає з 20-річчям вчителя початкових
класів – Оксану Богданівну Ільницьку – і бажає
дорогій ювілярці неба
безхмарного, настрою
гарного, здоров’я
без
ліку і довгого
–довгого
ща с л и в о г о
віку.
Хай життя Ваше буде багате
На здоров’я, і на силу.
І на доленьку щасливу.
На яскраві довгі роки –
Без турбот і без мороки.
На тепло і розуміння,
На удачу і везіння.
Словом, на усе прекрасне,
На постійне й своєчасне.

З нагоди чудового свята 90річчя, яке святкуватиме 12 лютого, сердечно вітаємо прекрасну душею, доброзичливу і чуйну,
щиру людину,
жителя с. Лосинець
–
М и хай л а
Григоровича
Ільницького.
Дорогий ювіляре! Прийміть
від нас щирі вітання і найкращі побажання великого людського щастя, добра, щасливого довголіття. Нехай Ваша життєва дорога
в’ється тільки вгору, нагороджує
здоров’ям, щастям, радістю та
всіма земними благами. Бажаєм Вам опіки у всіх життєвих
благах.
Всіх благ земних ми Вам бажаєм,
Всі квіти світу Вам даруєм,
За добре серце і добро.
Хай Мати Божа Вас охороняє,
А Господь Бог з неба Вам щастя посилає
На многії і благії літа.
З повагою – Михайло і Людмила Прик.

Колеги по роботі сердечно
вітають із ювілейним днем народження сестру-господиню неврологічного відділу Турківської
КЦРЛ – Світлану Миколаївну Черчович – жительку
с. Ільник і бажають
їй
міцного здоров’я, великого людського
щастя, радості,
миру, любові, добра, сімейного благополуччя,
Божої ласки і опіки на многії і
благії літа.
Нехай життя здається
добрим дивом –
Єдиним, неповторним і щасливим.
А всі Ваші життєвії шляхи
Благословенні будуть Богом і людьми.
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ЗВЕРНЕННЯ
ветеранів та пенсіонерів військової
служби та органів внутрішніх справ
У січні 2015 року Верховною Радою України було прийнято
поправки до Закону України за №2262/12 про пенсійне забезпечення військовослужбовців та ветеранів органів внутрішніх
справ.
11.11.2015 року була прийнята Постанова Кабінету Міністрів України, яка передбачала перерахунок пенсій ветеранам та пенсіонерам військової служби та органів внутрішніх справ з 01.01.2016
року однак дана постанова не була виконана.
30.08.2017 року Кабінетом Міністрів України було прийнято постанову, за № 704, яка передбачала перерахунок нам пенсій з
01.01.2018 року, однак і ця постанова зависла у повітрі і не виконана до сьогоднішнього дня.
27.12.2017 року Кабінет Міністрів України приймає третю постанову, за №1052, і пунктом 10 відтерміновує перерахунок нам пенсій
до 01.01.2019 року.
Тому ми наполягаємо, щоб Турківська районна рада та районна
адміністрація звернулись до Кабінету Міністрів України і повідомили про наші вимоги щодо перерахунку пенсій ветеранам та пенсіонерам військової служби та органів внутрішніх справ.
Ми рішуче вимагаємо від Кабінету Міністрів України скасувати п.10
постанови КМУ від 27.12.2017 року за № 1052 та провести нам перерахунок пенсій з 01.01.2016 року, тобто виконати Закон України
№2262/12 та постанову КМ України від 11.11.2015 року № 988.
У разі невиконання наших вимог, залишаємо за собою право вдаватись до більш рішучих заходів (дій).
За дорученням ветеранів та пенсіонерів ОВС Турківського
району – голова ради Іван СЕНЮГА.

Робота в Чехії!
Набираю чоловіків, жінок,
сімейні пари. По догляду
сільськогосподарських культур.
Роблю чеські візи.
Тел.: 0983978347.
VIBER: +380966111886.

ÏÐÎ ÏÅÐÅÍÅÑÅÍÍß
ÐÎÁÎ×ÈÕ ÄÍ²Â
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України,
розпорядження
голови
Львівської ОДА, з метою забезпечення раціонального використання робочого часу і створення сприятливих умов для святкування 8 березня – Міжнародного жіночого дня, 1 травня – Дня
праці, 28 червня – Дня Конституції України, 25 грудня – Різдва
Христового, та у 2019 році 1 січня
– Нового року, розпорядженням
голови Турківської РДА рекомендовано перенести робочі дні з:
п’ятниці 9 березня – на суботу –
3 березня; понеділка 30 квітня –
на суботу – 5 травня; п’ятниці 29
червня – на суботу – 23 червня;
понеділка 24 грудня – на суботу
– 22 грудня; понеділка, 31 грудня
– на суботу, 29 грудня.
Наш кор.

ІНФОРМАЦІЯ
ПРО ПІДСУМКИ КОНКУРСУ З ВІДБОРУ СУБ’ЄКТА ОЦІНОЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ - СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЯКИЙ БУДЕ ЗАЛУЧЕНИЙ
ДО ПРОВЕДЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ ОЦІНКИ ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОГО
МАЙНА РАЙОННОЇ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Відділ освіти Турківської районної державної адміністрації повідомляє, що 19.01.2018 р.
відбувся конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, за результатами якого було визначено:
1.Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності для здійснення незалежної
оцінки об’єктів нерухомого майна районної комунальної власності - нежитлового приміщення
площею 28,7 м кв., за адресою: Львівська обл.,
Турківський р-н, с. Буковинка визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Лібича Андрія Михайловича. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для передачі в оренду,
термін виконання роботи – 5 календарних днів,
вартість виконання роботи – 700 грн.
2.Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки об’єктів нерухомого майна районної комунальної власності - нежитлового приміщення,
площею 44 м кв., за адресою: Львівська обл., Турківський р-н, с. Ластівка визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Лібича Андрія Михайловича.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для передачі в оренду, термін
виконання роботи – 5 календарних днів, вартість
виконання роботи – 700 грн.
3.Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки об’єктів нерухомого майна районної комунальної власності - нежитлового приміщення,

площею 15,3 м кв., за адресою: Львівська обл.,
Турківський р-н, с. Сигловате визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Лібича Андрія Михайловича. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для передачі в оренду,
термін виконання роботи – 5 календарних днів,
вартість виконання роботи – 700 грн.
4.Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки об’єктів нерухомого майна районної комунальної власності - нежитлового приміщення,
площею 59 м кв., за адресою: Львівська обл., Турківський р-н, с. Ясениця визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Лібича Андрія Михайловича.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для передачі в оренду, термін
виконання роботи – 5 календарних днів, вартість
виконання роботи – 800 грн.
5.Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності для здійснення незалежної
оцінки об’єктів нерухомого майна районної комунальної власності - нежитлового приміщення, площею 58,6 м кв., за адресою: Львівська обл., Турківський р-н, м. Турка – визнано суб’єкта оціночної
діяльності – ФОП Лібича Андрія Михайловича.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для передачі в оренду, термін
виконання роботи – 5 календарних днів, вартість
виконання роботи – 800 грн.
Оксана МАНЮХ,
начальник відділу освіти Турківської РДА.

Поминаємо, пам’ятаємо!
Перестало битися серце Володимира Біликівського – односельця, сусіда, друга босоногого дитинства, багаторічного директора Либохорської школи, заступника голови сільської ради.
Мене оповив сум, болить серце, як згадую шкільні роки в с. Либохора, а згодом навчання в Бітлянській школі, до якої разом добиралися пішки. Після закінчення школи наші дороги розійшлись. Володимир обрав професію педагога і вступив у Дрогобицький педінститут, а я в м. Стрий – на електромеханіка.
В кожний мій приїзд у рідне село, обов’язково зустрічалися з Володимиром і його дружиною Марією (така була душевна потреба –
перескочити через потічок – і вже в їхній хаті), засиджувалися до
пізньої ночі, поринувши в спогади, сперечалися на політичні та футбольні теми, але завжди розходились дружньо і планували подальші зустрічі.
Невмолима смерть вирвала з нашого так званого Кудричіського
потоку, ще молодими: мого молодшого брата Богдана Казибріда,
Миколу Казибріда (Даньової), Івана Ігнатища (Горбкового), а тепер і
Володимира.
Нехай Тобі, друже, зимова земля буде пухом. Я і моя родина
будемо пам’ятати Тебе і молитися за Твою душу.
Вічная пам’ять.
Михайло КАЗИБРІД,
уродженець с. Либохора (т.з. Кудричіський потік), житель міста
Червоноград, шахтар-ветеран «Катьо».
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Робота в Польщі! Набираю
чоловіків, жінок, сімейні пари.
Вакансії на будову, заводи, готелі. Роблю візи! Тел.: 098-83561-34. Віталій.
На роботу в охорону потрібні
чоловіки та жінки (вахта). Заробітна плата – висока.
Телефони для контакту: 068
257 28 58; 050 858 91 90.
Загублене пенсійне посвідчення (ААБ №143393), видане УСЗН 1.09.2006 р. на ім’я
Людмили Степанівни Корчинської, вважати недійсним.
Продам приміщення, площею
48 кв.м., по вул. Молодіжна в м.
Турка (неподалік районного
суду). Може бути використано під
магазин чи офіс.
Детальніше
за
тел.:
0669560768 (Дмитро).

Дочка Ольга, онук Любомир з дружиною Лілею, правнуки Яна,
Микола, Ксенія, онучка Іванна з чоловіком Олегом, правнуки Тамара і Максим, свати із Завадівки сердечно вітають із 90-літнім ювілеєм дорогого і люблячого тата, дідуся, прадіда і свата – Михайла
Григоровича Ільницького – жителя с. Лосинець,
і бажають йому життєвих сил, енергії, доброго
здоров’я і Господньої опіки на многії літа.
Спасибі, рідненький, за вічну турботу,
За щире бажання добра нам усім.
Хай серце ще довго у грудях палає,
А руки, мов крила, нас пригортають.
Щоб здоров’я було, щоб жили-не тужили.
Ви найбільшого щастя в житті заслужили.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає.

Син Михайло, невістка Ніна, онук Віктор з дружиною Зоєю, онук
Анатолій і онучка Валентина, правнуки Антон і Таїсія, свати з Латвії
шлють найщиріші вітання з нагоди 90-річного ювілею дорогому
батькові, дідусю, прадіду і свату – Михайлу Григоровичу
Ільницькому – жителю с. Лосинець і бажають йому
міцного здоров’я, миру, злагоди, достатку, гарного
настрою і Божого благословення.
В цей день вітаємо зі святом,
Здоров’я зичимо багато.
Хай щастя в серце завітає,
Добром Господь благословляє.
Хай Мати Пречиста оберігає,
Ангел Господній на крилах тримає,
А Бог хай дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя й добро.

8 лютого відзначив свій 70-й день народження – надзвичайно
доброзичлива і щира людина, добрий порадник і товариш,
житель м. Турка – Йосип Володимирович Саварин.
Від щирого серця бажаємо ювіляру міцного здоров’я, невичерпної життєвої енергії, довголіття,
Божого благословення.
Щиро вітаємо зі святом,
Здоров’я зичимо багато.
Хай щастя в серце завітає,
Добром Господь благословляє.
Хай Матір Божа Вас охороняє,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії і благії літа.
З повагою – усі друзі.

Дорогу дружину, турботливу маму, добру свекруху, найдорожчу
бабусю, жительку с. В.Висоцьке – Олександру Іванівну Фаш – із
днем народження щиросердечно вітають чоловік Микола, син
Василь, невістка Наталія, онуки Микола, Марія і
Дарина-Михайліна і бажають їй:
Журавлиним ключем відлітають літа
Сивина посріблила вже скроні.
Але в Вашій душі та ж струна золота,
Те ж тепло незгасиме в долонях.
Тож нехай це тепло зігріває нас всіх
І ніколи Вас не покидає,
І нехай все життя, хай весь Ваш довгий вік
Ангел Божий охороняє.

Педагогічний колектив Либохорської ЗОШ І-ІІ ст. щиросердечно
вітає з ювілейним днем народження вчителя зарубіжної літератури – Іванну Василівну Ціко – і бажає шановній
ювілярці міцного здоров’я – з роси і води,
творчого натхнення, світлої радості в житті,
миру, добра, благополуччя, Господньої опіки.
Хай сонечко світить із ясного неба,
Бажаєм усього, чого тільки треба,
Хай обминають дім Ваш тривоги,
Цвітом і рястом проляжуть дороги.
Щоб серце Ваше зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро,
Краси і наснаги, здоров’я без ліку
І довгого, довгого щедрого віку.

Загублене посвідчення серії А №421357 громадянина, який проживає, працює (навчається) на території гірського населеного пункту, видане Бітлянською сільською радою 25.12.2006 року Мар’яну
Мироновичу Лабецькому, вважати недійсним.

8 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÒÓÐÊ²ÂÑÜÊ² ØÀØÊ²ÑÒÈ
– ÍÀÉÊÐÀÙ² Â ÎÁËÀÑÒ²
3-4 лютого в місті Турка змаганнями з шашок розпочалися
ХХVІІ обласні комплексні спортивні ігри Львівщини, ХІ обласні
ігри ветеранів спорту (вік учасників – від 40 років і старші) та
ІV спортивні ігри серед осіб з інвалідністю (за нозологіями: з
вадами зору, слуху і ураженням опорно-рухового апарату). У
програму комплексних спортивних ігор Львівщини входить 20
видів.

Позмагатись за шашківницею
прибула рекордна кількість команд міст, районів та об’єднаних
територіальних громад області
– 46, серед них: дорослих -20
команд, ветеранів - 18 команд
та 8 команд центрів «Інваспорт».
На попередніх змаганнях минулого року в Турці була 41 команда, у 2016 році у Новому Роздолі

- 27 команд.
На урочистому відкритті змагань багаточисельних учасників
привітали заступник голови Турківської райдержадміністрації
Юрій Лило, директор Львівського обласного центру «Спорт для
всіх» Вадим Климович, президент федерації шашок Львівщини Іван Ільницький, завідувач

Обчистив лоток на базарі
Слідчі Турківського відділення поліції відкрили кримінальне
провадження за фактом злому, а згодом і викрадення матеріальних цінностей, 20-річним жителем м. Турка, гр. Ж., з торговельного лотка на міському ринку.
Як з’ясували правоохоронці, напередодні, вдень, зловмисник
пішов на ринок, обдивився, оцінив ситуацію й вибрав собі об’єкт для
злочину, а вночі здійснив злий намір. Щоби його не зафіксували
камери спостереження, з ринку пішов через кладовище, де й загубив маску, в якій вчиняв крадіжку. Саме вона стала тою зачіпкою, з
допомогою якої поліція вийшла на слід крадія. Згодом він зізнався,
що хотів залучити до цього промислу ще одного жителя міста, але
той відмовився. Також розповів, що пограбувати мав намір лоток із
взуттям, але вночі, напевно, не зорієнтувався і зламав той, в якому
знаходилися дрібні речі домашнього вжитку.
По даному факту триває розслідування, призначено товарознавчу експертизу.
Наш кор.
Турківська міська рада запрошує жителів міста взяти участь у
проведенні громадських слухань щодо присвоєння найменування новоствореній вулиці, в кварталі забудови під будівництво індивідуальних житлових будинків, господарських будівель та споруд в
м.Турка, в урочищі Осовня, Турківського району Львівської області,
які відбудуться у четвер, 15 лютого 2018 року, о 17.00 год., в
залі засідань Турківської міської ради, за адресою: м.Турка,
пл.Ринок, 26.

«БОЙКІВЩИНА»
Реєстраційне свідоцтво ЛВ №134 видано 28
березня 1994 року.
Часопис виходить раз на тиждень.
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сектору молоді і спорту Турківської райдержадміністрації Василь Поточний та художній колектив Турківського районного
Народного дому «Бойківські переспіви».
Успішно завершились шашкові баталії для турківських
спортсменів, які у командному
заліку посіли два перші місця та
одно друге, завоювавши 3 кубки
та 9 медалей.
ДОРОСЛІ:
1. Турківський район (км Іван
Ільницький, км Богдан Москаль,
Ольга Малетич) - 18 командних
очок з 18 можливих (9 перемог у
9 матчах);
2. Стрийський район (мс Ігор
Ганяк, Володимир Данило, мс
Зоряна Анісімова) - 15 очок;
3. Сокальський район (км Ігор
Юхновський, Андрій Салига,
Олена Біленька) - 13 очок.
ВЕТЕРАНИ:
1. Турківський район (Ігор Комарницький, Василь Костишак,
Оксана Марич) - 17 командних
очок з 18 можливих;
2. Сихівський район м. Львова (мс Володимир Возничка, км
Василь Музика, Тетяна Осадча)
- 17 очок;
3. Місто Новий Розділ (Валерій Зінін, Йосиф Мацкула,
Людмила Тесля) - 12 очок.
ІНВАСПОРТ:
1. Стрийський район (Роман
Микитишин, Іван Вінців, Анна
Павлюк) - 12 командних очок з
14 можливих;
2. Турківський район (Олег Кулаєв, Володимир Кулаєв, Руслана Писанчин) - 10 очок;
3. Яворівський район (Ярослав Онацько, Ярослав Стасьо,
Іванна Савостіна) - 10 очок.
Усі переможці та призери
змагань нагороджені кубками та
медалями, які їм вручили директор Львівського обласного центру «Спорт для всіх» Вадим Климович, президент федерації
шашок Львівщини Іван Ільницький, завідувач сектору молоді і
спорту Турківської райдержадміністрації Василь Поточний.
Дмитро ПИСАНЧИН.

Підприємство купить на вигідних умовах кругляк або дошку
масиву горіха.
Телефон: +380677444100.
У м. Турка, по вул. Молодіжна (біля річки, чеський проект), продається 3-кімнатна
квартира на 2-му поверсі чотириповерхового будинку. Загальна площа – 70,4 м.кв., 3
кімнати, кухня, 2 лоджії, 3 кладовки, вода, газ. Терміново. Не
дорого. Тел.: 0664554809;
0982740905.
Центр візової підтримки
«Захід Віза» пропонує:
– польська робоча віза, за
ціною 2300 грн.; воєводська віза
(річна) – 370 дол.; 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.
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ÌÅÐÅÆÀ ÌÀÃÀÇÈÍ²Â Ó ËÜÂ²ÂÑÜÊ²É ÎÁË. ÇÀÏÐÎØÓª ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ÇÀÂ²ÄÓÂÀ×À ÏÐÎÄÓÊÒÎÂÎÃÎ ÌÀÃÀÇÈÍÓ. ÒÅËÅÔÎÍ: +380677444100.
У кафе-бар «Колиба» в с. Мохнате Турківського району (траса КиївЧоп) потрібні на роботу кухарі, віком від 40 до 55 років, бармени, офіціанти.
Проживання, харчування – безкоштовне. Працюємо потижнево.
Звертатися за телефонами: 0973833123, 0991228836.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Після важкої хвороби, на 79 році життя, перестало битися серце
здібного педагога, колишнього завуча та директора Либохорської
ЗОШ І-ІІІ ступенів Володимира Романовича Біликівського.
Працюючи в школі, Володимир Романович виховав не одне покоління теперішніх вчителів, навчаючи їх дисциплінованості і шанобливого
ставлення до старших людей і своїх учнів, відповідальності і самовідданості у щоденній клопіткій
праці.
Колектив Либохорської ЗОШ І – ІІІ ступенів висловлює щире співчуття родині і близьким покійного. Нехай милосердний Бог упокоїть його душу,
де немає ні болю, ні печалі, ні страждань, а життя вічне.
Пам’ять про нього вічно буде жити у наших
серцях.
Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ висловлюють щире співчуття лікарю-терапевту Галині Михайлівні
Ільницькій з приводу великого горя – смерті матері.
Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ висловлюють щире співчуття молодшій медсестрі неврологічного
відділення Ірині Михайлівні Маслиган з приводу тяжкої втрати –
смерті чоловіка.
Колектив Турківської районної філії Львівського обласного центру зайнятості висловлює щире співчуття провідному фахівцю – Наталії Йосипівні Монастирській з приводу тяжкої втрати – смерті свекрухи.
Педагогічний колектив Либохорської ЗОШ І-ІІ ст. глибоко сумує з
приводу смерті колишнього директора Володимира Романовича
Біликівського і висловлює щире співчуття родині покійного.
Колектив неврологічного відділення Турківської КЦРЛ висловлює
щире співчуття молодшій медсестрі Ірині Михайлівні Маслиган з
приводу тяжкої втрати – смерті чоловіка.
Терапевтичне відділення Турківської центральної районної поліклініки висловлює щире співчуття лікарю-терапевту Галині Михайлівні Ільницькій з приводу тяжкої втрати – смерті матері.
Педагогічний колектив Ільницького НВК висловлює щире співчуття заступнику директора з виховної роботи і вчителю української
мови та літератури Вірі Михайлівні Андрущакевич з приводу тяжкої
втрати – смерті матері.
Турківський районний відділ Державної виконавчої служби ГТУЮ
у Львівській області висловлює щире співчуття начальнику відділу
Віктору Володимировичу Максимовичу з приводу тяжкої втрати –
смерті батька – Володимира Миколайовича.
Родина Канарєєвих висловлює щире співчуття лікарям – Галині
Михайлівні та Івану Миколайовичу Рапіям – з приводу великого і
непоправного горя – смерті матері і тещі.
Вічна їй пам’ять і лебединим пухом свята землиця.
Дирекція, керівники гуртків, вихованці гуртків районного Будинку
дитячої та юнацької творчості висловлюють щире співчуття керівнику гуртка «Юний журналіст» Марії Михайлівні Яворській з приводу
великого горя – смерті батька.
Колектив Турківського територіального центру та профспілковий
комітет терцентру висловлюють щире співчуття соціальному робітникові Марії Йосипівні Будз і сторожу терцентру Миколі Вікторовичу
Будзу з приводу великого горя – смерті чоловіка та батька – Віктора Васильовича Будза – колишнього працівника терцентру.
Колектив Турківського відділення Самбірської ОДПІ висловлює
щире співчуття колезі по роботі Наталії Михайлівні Шкрамко з приводу великого горя – смерті матері.
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