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Вчора, на сесії районної ради, депутати дали старт реорганізації турківської вторинки, прийнявши рішення про перетворення Турківської центральної комунальної лікарні в комунальне некомерційне підприємство «Турківська ЦРЛ». Дякувати
Богу, все відбулося спокійно, як кажуть, без істерик та взаємних звинувачень, хоча ще не так давно медики активно виступали проти реорганізації: збирали збори, на яких звинувачували районну владу в тому, що вона хоче знищити медицину.
Рішенням сесії покроково визначено процедуру реорганізації,
із зазначенням, хто і в які терміни має займатися ліквідацією
існуючого підприємства та створенням нового. Як передбачає
законодавство, депутати створили комісію, що вирішуватиме всі
процедурні питання. Очолив її
т.в. обов’язків головного лікаря
Турківської КЦРЛ Костянтин Коробов. Заступником голови став
заступник голови Турківської
районної ради Василь Костишак, а членами – заступник головного лікаря Турківської КЦРЛ
Петро Ігнацевич, заступник голови Турківської РДА Юрій Лило,
директор КНП «Боринська районна лікарня», депутат районної
ради Ігор Маркін, головний бухгалтер Турківської КЦРЛ Світлана Павлик, спеціаліст-бухгалтер
Турківської КЦРЛ Лідія Копитчак,
начальник відділу кадрів Турківської КЦРЛ Галина Анохіна,
юрисконсульт Турківської КЦРЛ
Марія Яворська.
Перед прийняттям рішення
голова Турківської районної
ради Володимир Лозюк наголосив, що процедура реорганізації
не є простою, але неминучою. І,
власне тому треба провести її
швидко і якісно. Можливо уже з
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1 січня 2020 року новостворене
некомерційне підприємство на
100 відсотків запрацює, хоча кажуть, що декілька місяців наступного року можуть ще бути перехідними.
А тим часом керівник Національної служби здоров’я України Олег Петренко 10 вересня у
Львові анонсував зміни, які
відбудуться у сфері охорони здоров’я у 2020 році. Також він представив нову директорку Західного міжрегіонального департаменту НСЗУ Мар’яну Возницю,
яка допомагатиме втілювати ці
зміни у 8 областях Західної України.
Керівник НСЗУ анонсував
лише деякі зміни на вторинці,
хоча уже розроблена конкретна
програма медичних гарантій, де
вказано, які послуги буде оплачувати НСЗУ та скільки вони
коштуватимуть. Ця програма
вперше буде включена у держбюджет на 2020 рік. Та оскільки
її мають затвердити депутати
Верховної Ради України, офіційно відкрити всі карти НСЗУ планує можливо наступного тижня.
Що зміниться для пацієнта?
За словами Олега Петренка,
у програму медичних гарантій
(гарантований пакет медичних

Від щирого серця і з великою любов’ю вітаємо із 55-річчям
дорогу нам людину, доброго, чуйного, турботливого чоловіка,
батька, дідуся, зятя і свата – Миколу Юрійовича Іваніка.
Бажаємо Вам, дорогенький, міцного здоров’я, великого
людського щастя, наснаги, Божої опіки на щодень та довгий
вік.
Щоб спокій і мир панували в родині,
Щоб сонце всміхалось при кожній годині
Хай обминають Вас болі й тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога.
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все множиться, вміється і удається.
Здоров’я міцного і щастя без краю –
Усього найкращого ми Вам бажаєм.
З повагою дружина Оксана, син Микола,
невістка Богдана, син Богдан, невістка Марія, син Юрій, невістка
Діана, любима дідусева онучка Ліліана, теща Олександра, свати з Борині –Михайло і Леся, свати з Турки – Іван і Галина,
Ярослав і Мар’яна.

послуг) включені послуги первинної,
амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної медичної
допомоги, а також екстреної,
паліативної і реабілітації, де
чітко визначено, скільки за конкретну послугу НСЗУ заплатить
медзакладу, який її надає.
Зараз визначено пріоритетні
напрямки, за якими медичні
послуги у стаціонарах українцям
буде оплачувати держава: лікування гострого мозкового інсульту, гострого інфаркту міокарда,
пологи, складна неонатальна
допомога та ендоскопія і дослідження, спрямовані на виявлення онкологічних захворювань на ранній стадії. Таке лікування для пацієнтів буде безкоштовним, точніше за них медзакладам заплатить НСЗУ.
За попередніми даними, пологи коштуватимуть 8500 гривень, лікування інсульту – 19500
грн., інфаркту – 15500 грн.
«Якщо заклад уклав договір з
НСЗУ на надання пріоритетних
послуг і отримуватиме оплату за
цим договором, у пацієнта не
мають права вимагати гроші за
це, чи пропонувати купити ліки
за власні кошти. Якщо таке трапиться, пацієнт може звернутися в контакт-центр НСЗУ, за номером 16-77 і поскаржитися.
НСЗУ вивчить цей випадок і буде
вживати відповідні заходи. Ми
маємо право призупинити оплату, і навіть розірвати договір», –
каже Олег Петренко.
(Закінчення на 3 стор.)
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Нарешті відділ культури
має повноправного очільника.
Тривалий час чималим колективом керували спершу Лілія
Яворська, а згодом Олег
Вільчинський з приставкою
«в.о». І лише днями, після чергового конкурсу, питання, як
кажуть, вирішиено остаточно.
Відділ культури очолила Лілія
Яворська, яка з 14 липня 2017
–го по 20 листопада 2018 року
уже виконувала обов’язки начальника цього відділу.
Наш кор.

Парафіяни та настоятель о. Тарас Більо УГКЦ св. апостолів
Петра і Павла м. Турка сердечно вітають о. Мар’яна Тупичака з
ювілейним днем народження.
Отче Мар’яне, вітаємо Вас у цей святковий день! Дякуємо
Богові за дар Вашого життя та покликання. Хай кожен Ваш
день буде сповнений Дива! Нехай Батько наш Небесний тримає у своїй опіці всі Ваші справи, кожен Ваш крок, Вашу родину,
додає Вам мудрості, терпеливості, сили. Хай Господь благословляє Вас у щоденному житті, дарує здоров’я, свою ласку, так
необхідних для праці в його винограднику,
за Вашу науку з дітьми. Бажаємо заступництва Пречистої Діви Марії, усіх святих та ангелів на многії і благії літа!
І хай Вам, отче, допоможе
Всевишній труднощі долать.
І хай Вам ангел-хоронитель
Дарує Божу благодать!
І ми, що з Вами і за Вами
Йдемо день в день, і рік у рік,
Благаєм Господа в молитвах,
Щоб дарував Вам много літ!

Дорогу і люблячу братову – Руслану Онуфріївну Пацкан, жительку с. Ільник, із золотим ювілеєм – 50-річчям від дня народження, яке святкувала 10 вересня, сердечно вітає братова
Катерина з с. Радич – з чоловіком Іваном та дітьми – Іванною,
Михайлом, Олександрою, Оксаною та Іваном – з сім’ями. Бажаємо Вам, рідненька, щастя і здоров’я, родинного затишку,
достатку і добра, Божої опіки і благословення. Хай буде тепло
від усмішок і щирої шани. Многая і благая Вам літ!
Хай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаєм Вам здоров’я, сили,
Радості земної і тепла.
Шануєм Вас за людяність і щирість.
Тож хай Господь пошле Вам з неба
милість.
Пречиста Діва хай в житті допомагає,
Ангел Господній на крилах Вас тримає

19 вересня святкує свій 50-річний ювілей чудовий сім’янин,
добрий, люблячий, дбайливий чоловік і батько, хороший зять,
найкращий дідусь – Мар’ян Іванович Лоневський з Лосинця. Із
золотим ювілеєм його вітають дружина
Ольга, син Василь, дочки Іванна та Ілона,
невістка Оксана, зять Сергій, люблячі дідусеві онуки Станіслав, Сергій, Мар’янчик,
Сабіна, тесть Микола, родина Ільницьких і
просять у Господа, аби дарував дорогій їм
людині міцне здоров’я, світлу радість, добро, мир, благополуччя на довгі і щасливі
роки життя.
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.

Педагогічний колектив Присліпського НВК І-ІІ ст. щиросердечно вітає заступника директора Ярославу Миколаївну Муху з
ювілеєм і бажає їй міцного здоров’я, довгих та щасливих
років життя та Божої опіки.
Від щирого серця бажаєм здоров’я,
Без нього не милі всі добрі діла,
В здоров’ї – багатство і радість, і
сила,
А більшого щастя на світі нема.
Здоров’ям міцніти, життю радіти,
Хай радість приносять онуки і діти.
Хай Ваша родина росте, розквітає,
На добрі діла хай Господь наставляє.

2 стор.
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Світла пам’ять та вічний спомин про Героя, який віддав своє життя за незалежність України, – Івана Сакаля з с. Завадівка – завжди житиме в серцях його односельців. А для рідних – це
вічний невимовний біль і незагоєна рана.
Минулої неділі на фасаді Завадівського НВК було освячено
меморіальну дошку Герою, який
у травні загинув у боротьбі з
московськими окупантами. В
рідному селі його завжди пам’ятатимуть як надзвичайно добру людину. Він повсякчас готовий був прийти на допомогу,
незалежно від обставин, часу.
Виняткове почуття відповідальності, щирість, виконавська
дисципліна, наполегливість –
це ті риси характеру, які Іван успадкував, як кажуть, з материнським молоком. І впродовж
свого короткого, але яскравого,
життя розвивав їх, будучи прикладом для наслідування. На
війні він завжди переживав за
своїх батьків, часто забуваючи
про себе, цікавився, чим живе
село та його знайомі. А коли
приїздив до рідної домівки, був
небагатослівним. Його часто
бачили на березі річки, де на
лоні чудової карпатської природи про щось мріяв. Очевидно, про мир в Україні, про те, щоб живими й неушкодженими повернулися з
фронту його бойові побратими.
Про це говорили на поминальному заході директор навчально-виховного комплексу Іван Нанівський,
сільський голова Мар’ян Сакаль, перша вчителька Героя Марія Яворська. А учні НВК, під керівництвом
педагога-організатора Ольги Журавчик, підготували патріотичний виступ, де було багато віршів та пісень.
Освятив меморіальну
дошку місцевий парох
Іван Лепкий.
З нагоди цієї поминально-вшанувальної
події, в класі, де вчився Іван, організовано
патріотичну виставку.
На парті, за якою
сидів, – світлини Героя,
запалена свічка. Педагоги кажуть, що виставка буде постійно
нагадувати учням про
те, що тут здобував
знання та формував
характер і волю випускник школи. А учениця
9 класу Марія Ілинич
намалювала картину,
присвячену світлій пам’яті Івана Сакаля.
Коли виступаючі розповідали про Героя, дякуючи батькам – Руслані та Володимиру Сакалям – за зразкове виховання сина, присутнім
на очі наверталися сльози. Плакали дорослі й
діти, плакали й дякували за те, що він був, за те,
що дав приклад, як треба жити і як треба любити Україну. Коли йшлося про те, що він був найкращим у школі, у спорті, у звичному сільському
житті, щирим і добрим порадником для брата
Михайла, його бойовий побратим і вірний товариш, що приїхав в цей день разом з сім’єю з
Мостиського району Михайло Данилишин, з гордістю сказав: «Іван був найкращим в батальйоні, в підрозділі морської піхоти його всі любили, поважали як командира-наставника». Власне, Михайлові та однокласникові Героя Андрію
Сакалю було надано почесне право зняти національний прапор зі встановленої меморіальної дошки перед освяченням.
А заступник директора НВК Оксана Гав’як, яка
в мережі Фейсбук спілкувалася з Іваном, розповідала, що він мав величезні плани на майбутнє. Хотів учитися, вдосконалювати себе, але
невблаганна смерть перервала його орлиний
політ, і він став небесним воїном поряд із сотнями таких же Героїв.
За час служби в 137-му батальйоні морської
піхоти 35-ої окремої бригади морської піхоти в
Івана Сакаля були три ротації в зону АТО. На
жаль, остання стала трагічною. На одному з
бойових завдань снайперська куля увійшла в
районі правої вилиці, а вийшла в зоні лівої лопатки. Було пошкоджено всі життєво важливі
органи. П’ять діб за його життя боролися кращі
хірурги та реаніматологи військового госпіталю
в м. Дніпро, але поранення не залишило шансів на життя.
На вшанування світлої пам’яті учня-Героя колектив Завадівського НВК прийняв рішення звернутися
до Турківської районної ради про присвоєння навчальному закладу імені Івана Сакаля.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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На початку цьогорічної теплої осені відзначила свій ювілей людина щедрої і великої душі, найдорожча матуся, найкраща сестра, найтепліша в світі бабуся, хороша дружина та
невістка – турківчанка Ольга Іванівна Матківська. У ці святкові дні ювілярку щиро вітають чоловік Іван, дочка Іванна з
чоловіком Миколою, син Микола, онучок Андрійко, сестри
Корнелія з чоловіком Миколою та Любов з чоловіком Іваном, брати Іван з дружиною Оксаною та Микола з дружиною
Ларисою; племінники Вікторія та Улянка, Інночка із сім’єю
та Оксаночка, Михайло, Христинка, Дариночка, Андрій із
сім’єю та Станіслав, батьки Люба та Степан, тітка Юлія із
сім’єю та вся велика родина і бажають їй здоров’я – з роси і
води, багато щедрих років життя та Божого благословення.
В саду кружля багряний лист,
Жоржини у росі шепочуть.
Неначе в пору щедру цю
Зі святом привітати хочуть.
В природі осінь золота,
Ключами літо відлітає…
Але в душі цвіте весна –
В ній місця осені немає.
Як і завжди, тепло долонь,
Що гріло нас в житті немало,
Ще й досі ласкою бринить –
На всю родину вистачає.
Бажаємо, щоб це тепло
Ти всім ще довго дарувала,
А Божа Матінка Тебе
Все омофором покривала.
Тож хай онуки й діточки
Від сніговіїв захищають
Й не пустять зиму у Твій дім –
Хай в нім лиш квіти розквітають!
По вишитому рушнику
Хай доля дітям йде у руки.
Бо щастя жінки – це коли
Щасливі діти та онуки.

Дорогу, люблячу матусю, бабусю і сваху – Руслану Онуфріївну Пацкан щиросердечно вітають із золотим ювілеєм –
50-річчям дочка Марія, зять Микола, онучок Михайлик та
свати Дяківничі з с. Закіпці.
У цей святковий світлий день, коли настав
Ваш ювілей, ми щиро Вас усі вітаєм, добра і
радості бажаєм.
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла й радісна дорога
Завжди Вам стелиться в житті!
Тож не старійте і не знайте
В житті ні смутку, ані бід,
У серці молодість плекайте,
Живіть до 100 щасливих літ!

«ÍÎÂÀ ÏÎØÒÀ» ÐÎÇØÈÐÞª ÌÅÐÅÆÓ

У середу, 11 вересня, у приміщенні Боринської селищної ради
відкрито відділення «Нової пошти». Таким чином ця служба
експрес - доставок стає все ближчою до споживача.
Наразі у відділенні працює двоє осіб. Сюди тричі на тиждень
приїжджатиме машина, яка привозитиме і забиратиме посилки. З
понеділка по п’ятницю відділення працюватиме з 9.00 год. до 19.00
год., а в суботу – з 9.00 год. до 17.00 год.
Телефони, за якими можна звертатися до працівників відділення: 0662218247; 0962088195.
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Шановні
працівники
лісу і ветерани лісового господарства!
В а ш а
п ро фесія
— одна з
найважливіших на
Землі. Оскільки ліси – це прекрасний,
здібний до відтворення природний комплекс, надійний екологічний щит, який захищає природу і забезпечує охорону здоров‘я людини. Для України це безцінний дар, особливе багатств.
Охорона цього безцінного
дару природи – високе покликання працівників лісового господарства.. Щоденна праця в усі
пори року, за будь-якої погоди
покликана примножувати зелене багатство країни, забезпечувати екологічну безпеку людей
та гармонійну взаємодію суспільства і природи. Спрямовуючи зусилля на зміцнення лісового фонду України, лісівники вносять вагомий вклад у захист земельних угідь та поліпшення
стану довкілля, забезпечують
потреби суспільства у різноманітній лісовій продукції.
Сподіваюсь, що ваша важка
наполеглива праця щодо збереження, невиснажливого використання та відтворення лісів України буде належно оцінена
держава. Бажаю всім лісівникам
Турківщини міцного здоров’я,
родинного благополуччя та вагомих трудових досягнень.
З повагою – голова Турківської районної ради Володимир
Лозюк.

Шановні друзі!
День працівника лісу — не лише професійне свято, яке за традицією, відзначається
золотої осені. Це, можна сказати, своєрідний іспит совісті для наших співвітчизників у
самооцінці ставлення до рідної природи і
до лісу.
Ваша благородна праця, спрямована на
примноження і раціональне використання
лісових багатств нашої держави, що виплекані багатьма поколіннями українських
лісівників, завжди користується заслуженою
шаною всього народу. Створені вашими
працьовитими руками зелені шати надійно
захищають землю від водної та вітрової
ерозії, сприяють екологічному та естетичному поліпшенню довкілля.
Шановні працівники лісу! Прийміть в цей чудовий осінній день
найщиріші слова вітання з професійним святом. Хай він для вас, як
і інші дні, буде наповнений гідним визнанням професійного внеску
в загальнодержавну справу. Щиро зичу благополуччя, щоб реалізовувались ваші кращі задуми і була щасливою доля.
З повагою – перший заступник голови Турківської РДА Микола
Яворський.

Шановні працівники ДП «Турківське
лісове господарство», ветеранилісівники!
Вітаю Вас з вашим професійним святом — Днем працівника лісу!
Ваша професія — одна з найважливіших на Землі.
Нині перед лісівниками стоїть низка
надважливих завдань. Нам належить і
надалі збільшувати лісистість території,
оберігати екологічну привабливість лісів,
запроваджувати сучасні методи ведення
сталого лісового господарства, використання лісових ресурсів та корисних властивостей лісу, боротися із самовільними
вирубками, пожежами та шкідниками.
Охорона безцінного дару природи –
лісу – високе покликання працівників лісового господарства.
Шановні працівники та ветерани лісової галузі! Дякуючи вам за
невтомність і самовідданість, щиро бажаю всім, щоб ваша робота
приносила у ваші домівки щастя, добро та надію на краще майбутнє!
З повагою –директор ДП «Турківське лісове господарство»
Василь Барабаш.

Шановні колеги!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди Дня працівника лісу!
Ліс – наше найбільше природне багатство. Збереження, примноження, дбайливе і раціональне використання цього безцінного національного скарбу – обов’язок не лише лісівників, а й громадськості, кожного жителя нашої рідної України.
Дозвольте побажати Вам мирного неба, міцного здоров’я, щастя, радості, благополуччя, впевненості у майбутньому. Хай у Ваших родинах завжди буде достаток, у серцях – доброта і милосердя, у справах – успіхи і мудрість. Хай збуваються
усі Ваші мрії і плани!
Зі святом, шановні!
З повагою – Богдан Петренко, директор ДЛГП «Галсільліс»

Шановні колеги, працівники
лісового господарства Турківщини та ветерани лісових господарств, колеги!
Благородна праця лісівників
здавна знаходиться в ряду
найбільш шанованих професій,
її вибирають люди безмежно
люблячі природу, що володіють
почуттям величезної відповідальності за збереження і примноження краси рідної землі.
Представники лісової галузі –
фахівці високої кваліфікації,
віддані своїй справі люди, які
сумлінно виконують свій обов’язок, розуміючи, що збереження
навколишньої екосистеми, насамперед, лісу, який і годує, і
поїть, і навчає нас, першочергове завдання в нашій спільній
справі. Завдяки вашій копіткій,
просвітницькій роботі, молодому поколінню вдається привити
почуття дбайливого ставлення
до природи.
У цей святковий день дозвольте висловити вам слова
щирої вдячності за вагомий внесок у розвиток лісового господарства, вірність професійному
обов’язку, а також прийміть щирі
побажання – міцного здоров’я,
стабільності та оптимізму. Хай
збувається все задумане! Миру,
щастя, благополуччя вам і вашим родинам!
З повагою – депутат
Львівської обласної ради, директор ДП «Боринське лісове
господарство»
Михайло
Ільницький.

ÑÒÀÐÒ ÐÅÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²¯
ÒÓÐÊ²ÂÑÜÊÎ¯ ÂÒÎÐÈÍÊÈ
(Закінчення. Початок на 1 стор.)
Лікаря на вторинній ланці також обирає пацієнт за
такою ж самою процедурою, як і на первинці: сімейного
лікаря, педіатра чи терапевта.
«Пацієнт отримав скерування від лікаря на планову
операцію, скажімо, у нього грижа. Він сам обирає хірурга чи медзаклад, в якому хоче прооперувати. І гроші за
операцію НСЗУ заплатить тому закладу, якого обере
пацієнт», – каже Олег Петренко.
Такий принцип діятиме і при виборі медзакладу, де
жінка хоче народжувати. Вона матиме право вибирати
лікаря і пологовий будинок сама. Без прив’язки до місця
проживання. Як і в попередньому випадку, гроші за по-
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логи НСЗУ заплатить медзакладу, який вона обрала.
«А ось візит до лікаря без скерування пацієнт оплачуватиме за власні кошти. Потрапити на прийом до кардіолога, офтальмолога, невропатолога та інших вузькопрофільних спеціалістів, минаючи сімейного лікаря, і отримати консультацію безкоштовно – не вийде. Якщо в
пацієнта є проблеми і сімейний лікар бачить, що самому з ними не впоратися, він дає пацієнту скерування до
спеціаліста, і тоді консультація буде безкоштовною. Тобто за цю медпослугу заплатить НСЗУ. Отже, якщо людина хоче потрапити на консультацію до вузькопрофільного спеціаліста без скерування, вона може це зробити, заплативши за послугу власні кошти», – наголошує
Олег Петренко
Що зміниться для медичних закладів вторинки?

Шановні лісівники! Дорогі ветерани лісової галузі!
Першими золотими барвами,
щедрими дарами родючої української землі уквітчала осінь
наше традиційне професійне
свято – День працівника лісу.
Багатотисячний колектив
лісівників Турківщини – це люди,
що працюють за покликом серця! Це професіонали, що в
складних, екстремальних умовах зберігають і примножують
лісові багатства України!
Лісу завжди потрібен мудрий і
дбайливий господар. Саме тому
професія лісівника користується народною повагою!
Ми маємо виважені пріоритети! Найголовнішим з них є
збільшення площі лісів країни
до оптимального рівня. Це завдання номер один, якому має
бути підпорядковане все – від
створення сучасної насіннєвої
бази до посадки лісу та рубок
догляду, від екологічно збалансованого, невиснажливого лісокористування до оптимізації
лісової інфраструктури.
Щира подяка працівникам
лісокультурної справи, механізаторам, майстрам лісу, лісничим,
керівникам лісогосподарських
підприємств та всім людям, причетним до кожного посадженого деревця! Ви заслуговуєте пошани і поваги за вашу важку, але
таку потрібну суспільству працю!
Шановні працівники лісового
господарства, ветерани лісової
галузі!
Бажаю кожному доброго здоров’я, миру та злагоди, благополуччя і добробуту у ваших родинах, твердої віри у краще майбутнє.
Андрій Лопушанський, депутат Верховної Ради України.

За словами Олега Петренка, уже в наступному році
буде ліквідовано зрівнялівку. Про що йдеться? Є лікарні,
які мають, для прикладу, хірургічне відділення на 30
місць, але в одній роблять 150 операцій, в другій – 50. В
одних до хірурга стоїть черга, а в іншій її немає. Але зараз вони фінансування отримують однаково. З наступного року цього не буде. НСЗУ буде платити лікарям за
надані послуги. Тож ті лікарні, які оберуть пацієнти, будуть фінансуватися краще, а ті, до кого пацієнти не підуть,
звичайно відчуватимуть фінансову скруту. Це, відповідно, відіб’єтьтся й на зарплаті медперсоналу.
Фінансування лікарень за новим принципом уже розпочнеться з квітня 2020 року, наголосив, відповідаючи
на запитання журналістів, Олег Петренко. Одночасно
він додав, що на фінансування від НСЗУ можуть розраховувати ті медзаклади, які стали комунальними некомерційними підприємствами, мають ліцензію, комп’ютери підключені до електронної системи охорони здоров’я, необхідне обладнання та персонал. На Львівщині
майже 80 процентів медзакладів готові до таких змін.
Схоже, що й Турківщина в цьому плані не пастиме задніх.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

4 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

«Ï²ÑÍß ÍÀÒÕÍÅÍÍÈÌ ÊÐÓÆËß
ÂÅÐÅÒÅÍÎÌ, ÍÀ ÂÅÐÅÒÅÍ²
ÑÐ²ÁËßÒÜÑß ÑËÎÂÀ...»*
До 85-річчя Миколи Ільницького
Гортаю «Знаки доби і грані таланту» Миколи Ільницького
(К.: TOB «Видавництво «Кліо»», 2014. - 432 с.). В душу і серце
запав розділ «Над материною піснею». Жили люди працею і
піснею, в любові та праці ростили дітей, бо ж народжуємося
для праці, щоб радіти ділами своїми: «У печі поліна потріскують - / Мовби супроводом до пісні» (с. 395). Радіти ділами своїми – це про автора книжки. Живе він у праці і з працею: «І я
бачив, – нема чоловікові кращого, як ділами своїми радіти...»
(Екклезіяста 3:22). «На веретені срібляться слова...» – це про
його веретено життя, де «зустрічається слово зі словом»
(«Образ Овідія в українській свідомості», с. 238), бо він у літературі живе, дихає словом, чує, смакує його: «Література починається зі слова - це аксіома. Бо ж література - словесність» («Співзвучності і дисонанси, або діалог О. Потебні
та Ф. де Сосюра», с. 253). Живе Микола Ільницький сьогоденням, і болить воно його: «Бо як спускаємося на грішну землю,
то бачимо цілеспрямовану політику денаціоналізації» (с. 267).
Мова –серце України, наше серце. У цьому й тайна, одна із граней проблеми самопізнання, усвідомлення свого «Я», сутності
українця. Мусимо усвідомлювати, що боротьба (словом і
ділом) за рідну мову має тривати доти, доки не запанує «В
своїй хаті своя й правда...». Найважливіша реальність полягає в тому, що ми живемо в хаосі одиничок (1) і нулів (0). Задля
захисту ідентичності українців слід прокладати містки між
науковою думкою і масовою свідомістю. Кожен мусить усвідомити, що Україна – це держава, яку потрібно будувати власними руками: «Власне, в перенаціленості на живу людину, з
«жужлів» якого (Гейдеґґера [його ідею стосовно сенсовності
життя]. -Б. Д.), за твердженнями І. Франка, викристалізовується ідея, де реалії побуту переходять у буттєвісну сферу, на
наш погляд, виявляється Шевченкове «переписування» Сковороди. Цитуючи вірш Ліни Костенко «Кобзареві»:
Кобзарю!
Знов
до тебе я приходжу,
бо ти для мене совість і закон, - Д. Козій підкреслює, що
«совість і закон промовляють до
нас у Шевченкових креаціях не
абстрактними поняттями, а словом і ділом (виділення моє. - Б.
Д) живих втілень. Шевченкові
креації не тільки промовляють,
але й діють, бо вони виросли з
глибин народного життя»» (с.
190). Наше завдання - повернути повагу до слова, повернути
його пошанування в глибини народного життя. Суспільність не
схильна заглиблюватись у роз-

думи - мислити здатні одиниці.
Багато людей уникають думання, роздумування, або ж мислять і висловлюються недбало,
через що маліють, мовби повіривши Германові Гессе: «І певна річ, вони (люди. - Б. Д.) не хочуть мислити, бо створені для
того, щоб жити, а не щоб мислити» («Степовий вовк»). Українці
ж - думаюча нація із вродженим
менталітетом господаря рідної
землі. Бог подарував нам мову,
яку ми вважаємо мовою любові,

сучасного весільного репертуару - «Горіла сосна». Не в рабстві
жити нам: «Я честь віддам титану Прометею, / що не творив своїх
людей рабами» (Леся Українка,
«В катакомбах»), бо вогонь —
символ перемоги, як символ
життя вважався і є найбільшою
святістю. В цій пісні ядром є
«міф первісних стихій вогню і
води», і він є «... віконцем у світ
космологічної свідомості, завдяки якому людина не втрачає свого містичного зв’язку із Всесвітом, зберігається єдність
мікро- і макрокосмосу» (с. 416).
Таким чином людина зберігає
своє коріння - символ вічності
родини, України!
З роси та води Вам, дорогий
наш ювіляре! Попри всі тягарі
щоденного життя, Ви завжди
були собою. Щастя, добробуту,
наснаги до праці на ниві українськості, бо час - це те, що в ньому (тобто праця, праця і праця).
Будьмо!
«І скільки б іще не накувала
зозуля літ, таким він і залишиться у нашому літературознавстві
- цей львівський «естет» Микола Ільницький, чаклун, якому

інтелектуалів, тож негоже
засмучувати нашого Небесного Отця непошануванням
Його дару.
Шевченко, Франко, Леся
Українк а, Ліна Костенко,
пісня... А як же без пісні
жити? «Пісня і праця - великі
дві сили!» (Іван Франко).
Промчали коні повз мою
в’язницю.
Копита б’ють вже десь
біля воріт.
Це вперше, Грицю, це
уперше, Грицю,
виходить полк без пісні
у похід!
Ліна Костенко, «Маруся Чурай».
Я ж, на превеликий жаль,
не пригадую материних
пісень, можливо, їх і не було.
Батьків у 1946 році переселили з Польщі в Тернопільську
область (це передувало операції «Вісла»), а також бабусю
та троє дітей. Ми з братом народилися рік за роком (уже на Тернопільщині). З собою дозволяли взяти те, що можна було довести підводою до товарняків...
Життя...
Микола Ільницький щасливий
вже тим, що записав і видав у
«Музичній Україні» 1981 року
пісні, записані від своєї мами –
Галини Іванівни Ільницької – під
назвою «Ой зацвіла черемшина». Яке то щастя! Пісні, почуті
дитиною, запам’ятовуються на
все життя. Син висловив мамі
свою вдячність віршованими
рядками. Порозмислюймо над
змістом тільки ось цих чотирьох
рядків:
Мамин голос мені лунає Мама пісню мені співає.
В тої пісні кінця немає Мамин голос в мені лунає (с.
394).
А я вдячний Миколі Ільницькому за глибинні розмисли про
одну з найпоширеніших пісень
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Профспілковий комітет та колектив Турківського територіального центру від щирого серця вітають з 45-річчям, яке
відсвяткував 9 вересня, водія Турківського терцентру, жителя м. Турка – Віталія Романовича Кузьмина – і
бажають шановному ювіляру міцного здоров’я і довголіття на многая і благая літ!
Всім колективом ми Вас вітаємо,
Довгого віку і щастя бажаємо.
Щоб горе завжди Вас обминало,
А доля лиш радість й добро дарувала.
Хай Бог милосердний з високого
неба
Дарує усе, чого лише треба.
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа!

15 вересня святкуватиме свій золотий ювілей Леся Миколаївна Слабська – добра, чудова людина.
Дорогу куму і хресну маму з нагоди ювілейного свята вітають кума Люба з чоловіком Володимиром, похресниця Марія з чоловіком Петром і дітьми. Усі вони бажають ювілярці
міцного здоров’я, миру та благополуччя рідних та близьких
людей. Господнього благословення і опіки на многії і благії літа.
Хай добро наповнить хату
І мирним буде небосхил.
Щоби на працю і на свято
Вистачало у Вас сил.
Хай доля дарує довгого віку,
Здоров’я, радості мати без ліку,
Сонечка теплого, друзів у хату,
А суму і горя ніколи не знати.

Жительку с. Верхнє Висоцьке – Любу Василівну Надич – з
80-річчям від дня народження сердечно вітають братова
Ольга з дочками Іванною і Людмилою з сім’ями, синами Русланом і Миколою з сім’ями і бажають дорогій ювілярці довгого, мирного і щасливого життя в доброму здоров’ї, Божій
опіці і благословенні.
Від щирого серця бажаєм здоров’я,
Без нього не милі всі добрі діла.
В здоров’ї – багатство, і радість, і
сила,
А більшого щастя на світі нема.
Хай радістю повниться дім,
Щастям, спокоєм, усіма благами,
Щоб жили Ви сто літ у нім,
Щоб Господь завжди був із Вами!

²ÂÀÍÀ ÑÎÁÊÀ Â²ÄÇÍÀ×ÅÍÎ
ÏÎÄßÊÎÞ ÊÀÁ²ÍÅÒÓ
Ì²Í²ÑÒÐ²Â ÓÊÐÀ¯ÍÈ
подобається «ворожити» над
художніми текстами» (Володимир Панченко, «Дослідницькі
номінанти Миколи Ільницького». В кн. «Знаки доби і грані таланту», с. 8).
P.S. Микола Миколайович
Ільницький (нар. 23 вересня
1934, с. Ільник Турківського району Львівської області) - український літературознавець,
критик, поет, перекладач.
Член-кореспондент Національної академії наук України,
доктор філологічних наук, професор кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Львівського національного університету
імені Івана Франка, провідний
науковий співробітник відділу
української літератури Інституту українознавства ім. І.
Крип’якевича НАН Украіни,
дійсний член Наукового товариства імені Шевченка (Вікіпедія).
*Богдан-Ігор Антонич, «До моєї пісні»

Богдан ДЯЧИШИН,
член НСПУ, лауреат премії
ім. Івана Огієнка, м. Львів.

Нашого земляка, уродженця с. Беньова, депутата Львівської
обласної ради Івана Собка, який є претендентом на посаду заступника голови облдержадміністрації, за вагомий особистий
внесок у забезпечення становлення і розвитку місцевого самоврядування в Україні та активну громадську діяльність, відзначено подякою Кабінету Міністрів України. Нагороду вручили йому
голова облдержадміністрації Маркіян Мальський та голова обласної ради Олександр Ганущин на сесії облради у вівторок.
Наш кор.
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

Ì²ÃÐÀÖ²ÉÍÀ ÑËÓÆÁÀ –
Â ÍÎÂÎÌÓ ÏÐÈÌ²ÙÅÍÍ²
Минулої п’ятниці урочисто відкрили нове приміщення Турківського районного відділу Головного управління Державної
міграційної служби України у Львівській області, яке знаходиться в м. Турка, по вул. Молодіжна (в приміщенні колишньої аптеки). Урочистий захід відкрила багатолітній начальник РВ ДМСУ
у Львівській області, добропорядна, відповідальна і прекрасна
душею жінка – Оксана Бабунич.
На початку, після виконання
усіма присутніми Державного
Гімну України, приміщення освятили священики Микола Різак
у співслужінні з Романом Ролем.
Затим о. Микола сказав: «Все,
що робиться доброго в місті, чи
в районі, нас радує, бо це – турбота про жителів Турківщини. Ми
сьогодні, як і належить віруючим, розпочали захід з молитви,
щоби поблагословити людей і
працю в цьому домі. Просимо у
Бога, щоб завжди у ньому панували добрий настрій, повага,

шана та взаєморозуміння. Щоби
Господь зберіг нас усіх на многая і благая літа!»
На урочисте відкриття нового
приміщення відділу міграційної
служби приїхала начальник ГУ
ДМС України у Львівській області
Лідія Котеляк – волонтер, благодійник, одна з двох жінок України, яких нагороджено орденом «За оборону Майдану», активний громадський
діяч.
Основним її завданням стало
покращення умов надання адміністративних послуг працівниками територіальних і структурних підрозділів ДМСУ у
Львівській області. Саме завдяки турботі Лідії Леонідівни, Турківський районний відділ отримав чудові офісні меблі, придбано ще одну робочу станцію.
– Мені справді приємно бути
на сьогоднішньому заході не
тільки через те, що відкриваємо
нове приміщення районного
відділу, а й через те, що присутні
на відкритті дуже багато поважних людей: представники
фіскальної служби, поліції, Пенсійного фонду, ЦНАПу та інших
підрозділів. А це свідчить, що Оксана Миколаївна користується
неабияким авторитетом і повагою, – наголосила гостя зі Львова. – Тому велика вам подяка,
Оксано Миколаївно, за те, що
змогли показати, що міграційна
служба – це структура, до якої є
довіра. А мета і основне завдан-

ня її роботи – професійно надати людині якісну адміністративну послугу. Але коли у працівників
немає гарних, світлих, просторих
приміщень для роботи, то і послуга буде недостатньо якісною.
Тому я рада, що сьогодні побачила, наскільки вагома допомога місцевої влади – як міської,
так і районної, у тому щоби зробити такий гарний подарунок як
для міграційної служби, її працівників, а заодно і для всіх жителів Турківського району. Ми
зараз в активному пошуку служ-

бових приміщень для того, щоби
покращити якість надання адміністративних послуг громадянам. З власного досвіду знаю, що
не до всіх владних структур в області можна достукатися, у вас,
я бачу, повна співпраця з владою. Турківщина – найвіддаленіший куточок нашої області, але
в рейтингу діяльності нашої служби стоїть у перших рядах. Це
подвійна радість. Велике спасибі за допомогу, і хорошої та
плідної усім роботи!
Чи не найбільше приклався, у
співпраці з головою Турківської
районної ради Володимиром
Лозюком та першим заступником голови Турківської РДА Миколою Яворським, до цього новосілля міський голова Геннадій
Когут, який не був присутній на
урочистостях. Натомість слово
для виступу взяв його заступник
Ростислав Набоков:
– Міська влада була свідома
того, що немає добротного приміщення для міграційної служби. Ми віддавна пропонували це
приміщення на Молодіжній, яке
стояло пусткою довший час, під
офіс міграційного відділу, проте
виникала проблема з фінансуванням. Але згодом, разом з
районною радою, все ж було
профінансовано усі ремонтні
роботи, які досконало і якісно
виконали будівельники ПП
«Сян» (керівник Михайло Кріль).
Мені ж залишається побажати

вам, шановні працівники міграційної служби, хай вашою працею будуть задоволені всі, хто до
вас звертається.
Зі словами щирих привітань
звернувся до присутніх заступник голови Турківської РДА Юрій
Лило. Він також побажав працівникам міграційній служби
плідної, безконфліктної та якісної роботи.
А помічник депутата Верховної Ради України Андрія Лопушанського Ірина Кіра, яка була
присутня на відкритті нового
приміщення, від імені народного обранця привітала працівників міграційної служби, запрошених на свято гостей, та вручила від благодійного фонду Андрія Лопушанського працівникам
колективу –путівки на відпочинок в м.Трускавець.
Загалом на ремонт
нового приміщення
Турківського районного відділу державної міграційної служби було витрачено
майже 1 млн. грн. До
того ж міська рада
ще й дала бруківку на
облаштування території біля приміщення міграційної служби.
Слід зазначити, що
протягом останніх
років міграційною
службою запроваджено біометричні
документи – паспорт
для виїзду за кордон
та ID-картку. Створено ряд електронних
сервісів, які дозволяють зробити отримання громадянином адміністративних послуг
більш комфортним та зрозумілим.
– У Турківському районному
відділі є дві робочі станції для
надання адмінпослуг; оформлення паспорта громадянина
України у формі ID-картки та
паспорта громадянина для виїзду за кордон, – каже начальник відділу Оксана Бабунич. –
Днями, за сприяння обласного
управління, обладнано ще одну
таку робочу станцію, що покращить нашу роботу і збільшить
кількість прийому громадян не
тільки Турківського та інших районів Львівщини, а й інших областей. Крім цього, запроваджена
у нас й електронна реєстрація,
то ж кожен бажаючий може скористатися й цією послугою –
зручно і швидко. Станом на сьогодні, з початку року нашим
відділом уже виготовлено громадянам для виїзду за кордон
3165 паспортів, а паспортів громадянина України у формі IDкартки – 1872, що значно більше
у порівнянні з минулим роком.
Тож, віриться, що нове приміщення, де є 5 затишних, світлих
кімнат, забезпечених сучасною
технікою та новими меблями,
корисними інформаційними
стендами, послужить для нормальної роботи працівників
міграційної служби, якісного
прийому громадян.
Ольга ТАРАСЕНКО.

5 стор.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ
щиросердечно вітають із ювілейним днем народження молодшу медичну сестру неврологічного
відділення Терезію Василівну Гряділь і
бажають шановній ювілярці неба безхмарного, настрою гарного, здоров’я – без ліку
і довгого-довгого щасливого віку.
Хай несуть тільки радість з собою
роки,
Хай збудуться мрії, бажання й думки.
Щоб радісний настрій у серці не гас,
А щедра доля усміхалась не раз!

Дорогому сватові і любимому татусеві Миколі Юрійовичу
Іваніку!
Сьогодні ювілейну стоптано стежину,
Та спокою нема для Ваших ніг,
Бо пройдено життя лише частину –
Попереду багато ще доріг.
Хай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом Вас завжди сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль.
В житті хай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя:
Любов, здоров’я, щастя,
Дружба та вічно не старіюча душа.
Живіть до ста років на поміч всім людям,
Здоров’я міцного Вам зичимо щиро,
Ласки від Бога, від людей добра
На многії і щасливії літа!
Від сватів з Турки –
Міклюсевич, сина Юрія та невістки Діани.

Дорогу хресну маму, жительку с. В. Висоцьке – Любу Василівну Надич – з 80-річчям від дня народження щиросердечно вітає похресниця Іванна і бажає люблячій ювілярці
доброго здоров’я, життєвих сил і енергії, благополуччя і Господнього благословення.
Хай сіяє кожен день добром,
Хай радість птахом кожну мить
співає,
Хай людська вдячність, шана і любов
Вам у житті завжди допомагають.
Боже ласкавий, в осінню цю днину
Благослови цю прекрасну людину.
Дай їй під сонцем у радості жити
Многая, многая, многая літа!

З 89-ою річницею від дня народження, яке святкуватиме
цими осінніми днями, сердечно вітають добру, мудру, щиру і
товариську людину – Віктора Теодоровича Матковського –
друзі Ярослав Дем’яновський та Валерій Височанський.
Вони бажають шановному імениннику
доброго здоров’я, невсипущої життєвої енергії і сил, родинного затишку і
тепла, Господньої опіки і благословення.
Журавлиним ключем відлітають літа,
Сивина посріблила вже скроні,
Тільки в серці у Вашім та ж струна золота,
Те ж тепло невгасиме в долонях.
Хай Ваші сили прибудуть, здоров’я зміцніє,
Хай Матінка Божа Вас обігріє.
Дай Боже Вам жити і горя не знати,
Щоб сотую осінь із нами стрічати!

Педагогічний колектив Риківської ЗОШ І-ІІ ст. щиро вітає
прекрасного вчителя, душевну і щиру людину – Наталію Миронівну Кричківську – з днем народження.
Дозвольте Вас сердечно привітати, бо
день такий буває раз у рік, здоров’я й
щастя щиро побажати на все життя, на
довгий-довгий вік.
До сотні літ дожить без горя і журби,
Від гір, від сонця, від калини,
Всіх благ земних – з роси й води!
Бажаєм Вам всі щиро нині.
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ÇÀÌÀËÎ ÌÎËÎÄÈÕ
ÏÅÄÀÃÎÃ²Â ÏÐÀÖÞª
Â ÎÑÂ²Ò²
Стрімкі злети в освітянській реформі особливо болючі для
старших за віком вчителів. Багато з них не готові сприймати
нововведення, наприклад, в тій же молодшій школі, при запровадженні в дію Концепції Нової української школи. Там вчителям доводиться багато працювати і вони втомлюються,
навіть молодим важко, не кажучи вже про літнього віку педагогів. Тут є великий обсяг роботи з унаочненням, треба багато різати, клеїти, робити заготовки, вміти користуватися
комп’ютером, Інтернетом. Саме цьому й сприяє зараз масштабне підвищення кваліфікації вчителів, їх перепідготовка.
Лише на Турківщині підвищення кваліфікації протягом минулого навчального року пройшли 245 педагогічних працівників
закладів загальної середньої освіти.
За даними відділу освіти Турківської РДА, в школах району
сьогодні працює 1047 педагогічних працівників, найвищий
відсоток з яких (48% – 393 особи) – спеціалісти вищої категорії.
А ось розподіл педагогічних працівників за віком свідчить, що
молодих вчителів, віком до 30
років, й справді є не багато – 165.
Тих вчителів, кому вже понад 60
років, найбільше – 226 (21 відсоток). Майже стільки ж відсотків
– 221 працівник – у віці від 31 до
40 років. Тих, кому від 41до 50
років – 195, у віці 51-54 роки –

106, понад 55 років – 138. До 3
років стажу мають 88 осіб, а 20 і
більше років стажу мають у своїй
трудовій діяльності 582 особи.
Чого гріха таїти, є вчителі-пенсіонери, які в 70 активно працюють, є прекрасними педагогами,
добрими наставниками для молодших колег, можуть поділитися з ними своїм досвідом роботи, а є такі, що вже не здатні працювати, не мають тої енергії і
натхнення, що молоді.
Чи планує Міністерство освіти
і науки обмежити термін перебування в школі літніх педагогів,

щоб дати дорогу молодим – таке
питання часто ставили ще перед
екс-міністром освіти України
Лілією Гриневич. На що вона
давала відповідь, що у проекті
майбутнього закону «Про загальну середню освіту» пропонують внести положення про те,
що всіх працівників пенсійного
віку, незалежно від того, вчитель
це, чи директор, переведуть на
контрактну форму. Це означає,
що з ними укладатимуть контракт – на рік чи на 5 років, в якому має бути все чітко прописано: як людина проводить навчальний процес, чи володіє сучасними методиками навчання,
чи в неї хороша результативність
роботи з учнями. В іншому випадку, якщо педагог може пропускати уроки, бути на заняттях
бездіяльним, будуть зафіксовані
прояви знущання над дітьми, це
стане підставою розірвати контракт навіть достроково. Мова
навіть йшла про запровадження для вчителів повноцінного
робочого дня.
Зараз в Україні новий Міністр
освіти і науки – Ганна Новосад,
яка досі працювала радником
міністра освіти. Тож продовжувати всі реформи в освіті, розпочаті МОН, доведеться їй. Як
буде далі, що зміниться в галузі
освіти, в оплаті праці вчителів, чи
увіллється в лави педагогів молода кров – побачимо з часом.
Ольга ТАРАСЕНКО.

ТРАВМОВАНИЙ НЕПОВНОЛІТНІЙ
ПАСАЖИР МОТОЦИКЛА
Дорожньо-транспортна пригода сталась 8 вересня, близько 4.20 год., на автодорозі БориняМохнате. Як попередньо встановили правоохоронці, вісімнадцятирічний місцевий мешканець,
керуючи мотоциклом «Viper», виїхав за межі проїзної частини та перекинувся. Внаслідок ДТП,
тілесні ушкодження, зокрема перелом стегна,
отримав чотирнадцятирічний пасажир мотоцикла. Після надання першої медичної допомоги
у Турківській КЦРЛ, потерпілого було скеровано для подальшого лікування до одного із медичних закладів м.Львів. Там його прооперовано.
За фактом відкрито кримінальне провадження за
ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього
руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження
волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Поліцейські
встановлюють обставини події.
Відділ комунікації поліції
Львівської області.

ÄßÊÓªÌÎ. ØÀÍÓªÌÎ. ÏÀÌ’ßÒÀªÌÎ.
Днями, на 71-му році життя, пішов у засвіти знаний на Турківщині управлінець, державний
службовець, багаторічний працівник органів місцевого самоврядування, колишній голова
Турківської районної ради та Турківської райдержадміністрації Василь Дребот. Усе своє
життя, починаючи від здобуття вищої освіти, він присвятив роботі длля розбудови рідного краю. З його іменем пов’язано багато інфраструктурних проектів, що успішно були
зреалізовані в різні роки, часто – в непростій фінансово-економічній ситуації.
Завдяки вмінню, професійності і наполегливості, Василь Костянтинович вмів знаходити правильні рішення, навіть в здавалося б
безнадійних ситуаціях. Більше того, маючи великий ентузіазм, він
запалював ним своїх колег, всіх тих, хто йшов поруч життєвою стежиною й готовий був працювати для розбудови рідного краю.
Усі роки, на якій посаді він не працював, демонстрував відданість
справі, безкорисливість й професіоналізм. Він умів організувати
колектив на ефективну роботу, був вимогливим, водночас справедливим. Якщо треба було, вмів і посварити, та й навіть змусити бути
ефективним на тій ділянці роботи, яку довірили.
По життю – доброзичливий, дружелюбний, компанійський. Вмів
запалити своєю енергією та завзяттям оточуючих.
За час багаторічної трудової діяльності здобув багато друзів, у
яких вчився, водночас їх і вчив, як фаховий висококласний спеціаліст на початку трудової біографії – сільського господарства, а
згодом – сфери виконавчої влади та місцевого самоврядування.
Ми вдячні Василю Костянтиновичу за щирі, мудрі поради, за добрі
настанови. За все те, що він зробив для Турківщини.
Світла пам’ять про нього як самовідданого, безкорисливого патріота назавжди залишиться в наших серцях.
Сумуємо та висловлюємо щире співчуття рідним та близьким. Хай
земля буде йому пухом, а Господь визначить гідне місце для нього у своїх величних затишних
палатах.
Колектив Турківської районної ради.
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Педагогічний колектив Красненської ЗОШ І-ІІ ст. щиросердечно вітає із золотим ювілеєм працівника школи Ярослава Богдановича Рущака і бажає шановному
ювіляру неба безхмарного, настрою гарного, здоров’я
без ліку і довгого-довгого щасливого віку.
Хай кожен день ясніє небом чистим,
Світанки сяють, скупані в росі.
У серці радість розквіта іскриста
І мрії хай збуваються усі.
Тепло й добро нехай дарує світ,
Дай Боже Вам здоров’я і натхнення,
Щоб Ви прожили ще багато
літ.
Під Божим і людським благословенням!

ÐÎÊÎÂÈÍÈ ÒÐÀÃÅÄ²¯
Â ÑÅË² ÆÓÊÎÒÈÍ
Завтра, 14 вересня, минає 80 років з дня трагедії с. Жукотин, яке поляки майже повністю спалили у 1939 році. За прагнення до волі та незалежності, а також за відкриті виступи
проти польського насилля, українці отримали жорстоку помсту від поляків і зазнали великих терпінь. Після страшного
нещастя без домівок залишилось більше тисячі селян, деяких із них жорстоко закатували. З часу цієї вогненно-кривавої
події минуло вже 80 років. Але при згадці про цей страшний
період досі моторошно та сумно, адже тоді, на початку Другої світової війни, польські шовіністи здійснили над селянами
найстрашнішу кару, спаливши все село, одних розстріляли
на місці, а тих, яких взяли з собою, жорстоко закатували. Причиною жахливої біди стала непокірність селян, відмова виконувати вказівки влади.
У цей день перелякані люди тікали з сім’ями до лісу, шукали сховища, щоб не потрапити до рук убивць. Повернутися до села вони
могли тільки дізнавшись, що поляки вже поїхали. А це було пізно
ввечері. Повернення додому стало для них важким випробуванням, адже, прийшовши, вони побачили, що втратили все, що мали.
Добре, що люди із сусідніх сіл брали до себе цілі сім’ї, щоб могли
перезимувати. Згодом, з настанням весни, почали поступово
будувати нові домівки.
Нестача коштів та матеріалів сповільнювала будівництво. Але
жителі навколишніх
сіл співчували людському горю, і кожен допомагав, чим міг.
Про цю трагічну
подію детально написано у книзі заслуженого журналіста України Павла Лехновського «Жукотин.
Відомості з історії, етнографії, фольклору,
культури бойківського
села». У цій книзі також вміщено дослідницькі статті про жукотинську трагедію
історика, ветеранапедагога Василя Костя.
Минуло
багато
років, залишилось мало очевидців цієї трагедії, але пам’ять про неї
не повинна згасати. Історію треба передавати з покоління в покоління. Батькам потрібно розповідати про неї дітям. Ця подія не має
втратити своєї значимості в майбутньому. З року в рік про неї згадують, вшановують пам’ять героїв, які проявили патріотизм і не корилися польській владі.
У жовтні 2012 року в с.Жукотин відбулося урочисте відкриття пам’ятного знака полеглим патріотам. До його спорудження долучився теперішній депутат Верховної Ради України Андрій Лопушанський. Цей пам’ятний знак завжди буде нагадувати про події того часу.
Прийдешні покоління зобов’язані знати свою історію, своїх героїв.
Мар’яна МОТИЧАК,
студентка факультету журналістики Львівського національного університету ім. І. Франка.
Загублене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї – ВС 066902,
видане 01.12.2012р. відділом у справах сім’ї та молоді на ім’я Михайла Степановича Марича, вважати недійсним.
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ßÊ ÒÀ ÊÎËÈ ÎÁÐ²ÇÀÒÈ
ÂÈÍÎÃÐÀÄ ÂÎÑÅÍÈ

Щорічне обрізування винограду восени – дуже важливий процес для отримання багатого врожаю в наступному році.
На початку обрізання лози винограду нам потрібно
визначитися, якої форми надати виноградному кущу. Чи
це шпалерна, чи це штамбова форма. Найчастіше ми
зустрічаємо, і самі надаємо перевагу шпалерній формі:
(виноградна лоза росте горизонтально до землі), яка є
найзручнішою для маскування гаражу чи бесідки,чи для
створення зеленої огорожі; штамбова форма використовується у більш професійних цілях на плантаціях виноградників. Штамб – це стовбур, як у дерева, який росте перпендикулярно до землі.
Коли ми висаджуємо в запланованому місці молоді
саджанці винограду і робимо щорічну обрізку, в такому
випадку жодних проблем не повинно виникати. Визначившись з типом формування і починаючи з 1 року після
висаджування, ми формуємо кущ так, як задумали.
Як обрізати молодий виноград

Коли обрізати виноград
Осінню обрізку винограду потрібно робити після заморозків, коли з пагонів вже облетить листя. В цей час
лоза припиняє дерев’яніти . Так на зиму слід залишити
лише ту частину, яка здерев’яніла до заморозків.
У жовтні, після листопаду, слід сформувати плодову
ланку, що складається з сучка заміщення та плодової
стрілки. Почати огляд кожного рукава виноградного
куща слід знизу догори.

На висоті вище 80 см від грунту, якщо форма винограду шпалерна (задерев’янілий стовбур), треба вибрати 2
добре розвинуті цьогорічні лози: нижній пускаємо горизонтально до землі по металевій основі, на цій гілці
залишаємо 2-3 бруньки, в нас вийде сучок заміщення.
Перший і наступний за ним сильний пагін, повинен розташовуватися з протилежного боку(сучка заміщення)
гілки, його обрізаємо так, щоб залишилося 4- 5 бруньок,
, ми сформували плодову стрілку.
Відмінність штамба від рукава, або кордону, можна
назвати формальним. І штамб, і рукав, і кордон – це
багаторічна лоза. Деякі відмітні ознаки: кордон завжди
розташовується на штамбі, штамби зазвичай ростуть із
землі. Кордон нахилений паралельно до землі, не важливо, на якій висоті від землі,а рукава – під кутом до
землі. Штамб – перпендикулярно землі, як у плодових
дерев.
Яку кількість бруньок потрібно залишити на плодовій
стрілці винограда - поради читачів – садівників
Кількість бруньок на плодовій стрілці винограда
залежить від товщини лози і від ваги грона винограду
Якщо діаметр лози 5мм, залишаємо 4-5 бруньок, при
6мм – 5-6 бруньок,….. при 10мм залишаємо 11-12 бруньок, 12мм-13-15 бруньок. Залишаючи у такій кількості
бруньки, ми перестраховуємося, бо 2-3 бруньки можуть
бути безплідними. Якщо сорт дає грона більше 500
грамів, то залишати бруньок слід мінімальну кількість –
3 (при товщині лози 10мм залишаємо 11 бруньок ), а
якщо менше 500 грамів - то по максимуму (при товщині
10мм залишаємо 12 бруньок).
Важливі моменти обрізки винограду
При обрізанні лоз винограду важливо звернути увагу
на камбій ( тканину рослини на лозах). Під корою він
може бути темно-зеленого, або навіть сірого кольору.
Кора з такого камбію легко знімається шматками. Якщо
ж камбій здоровий (він має світло-зелений колір), кору
з нього легко зняти не вийде. Тому лозу потрібно обрізати до живого камбію.

З 2-3 пагонів, які ростуть з одного місця, найкраще
залишити один (найбільш сильний), а решта - вирізати.
Так на лозі попереднього року залишають 3-4 молодих,
цьогорічних. Обрізати лозу винограду потрібно таким
чином, щоб залишалося 2-3 см над живою брунькою.
На другий і наступні роки кущ обрізають за тим же принципом: на кожному рукаві попереднього року залишають не більше 3-4 лози.

ЩОБ ПИШНО ЦВІЛИ ТРОЯНДИ
Восени всім видам троянд життєво необхідна обрізка. Завдяки осінній обрізці,
імунітет троянд стане міцнішим, підвищиться зимостійкість. За рахунок проріджування пагони отримають більше світла, покращиться циркуляція повітря і знизиться ризик виникнення грибкових захворювань. Крім того, обрізані троянди набагато
легше вкрити на зиму. Обрізку потребують і дорослі рослини, і молоді екземпляри,
посаджені в поточному році.
Коли обрізати троянди восени
Основним в обрізуванні троянд восени – це час. Обрізувати троянди до нічних
морозів не рекомендується. Надто рання обрізка троянд стимулює зростання нових
молодих пагонів, що може послабити рослину взимку. Тому обрізувати троянди потрібно тільки після остаточного похолодання, а це може бути як кінець жовтня, як і
кінець листопада, так і початок грудня – все залежить від циклонів.
Як правильно обрізати троянди на зиму
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Під час активного росту весною та рясного плодоношення дерева та кущі втрачають багато сили, тому
підживлення їм необхідне.
Вчасне підживлення саду восени підвищує його імунітет, а також гарантує успішну зимівлю та сприяє активному росту рослин весною.
Коли підживляти кущі восени
Восени рослинам теж необхідні поживні речовини.
Підживлення плодових дерев та кущів проводять після
плодоношення і під час перекопування землі в пристовбурових колах. Це дозволяє підвищити родючість грунту
навколо рослини і збагатити її поживними речовинами.
Кущі, що давали врожай до серпня, підживляють у
жовтні (агрус, смородина, малина, вишня, а також ранні
сорти яблук, груш, слив, інших плодових), інші – у листопаді .
Чим підживляти кущі восени
Видаливши зіпсовані плоди на кущах та деревах, пошкоджені гілки, можна починати підживляти кущі та
дерева восени.
Садові рослини насамперед потребують таких
мікроелементів - калію, фосфору, кальцію, магнію….
У значно меншій кількості необхідно вносити восени
мікроелементи: марганець, бор, мідь, кобальт, молібден.
Кількість добрив, які потрібно кущам восени
Саме від складу грунту залежить, якими добривами
підживляти і в якій кількості. Але найчастіше восени
рослинам не вистачає фосфору і калію.
Якщо у вашому саду супіщаний або піщаний грунт, то
добрив потрібно більше, ніж на глинистих грунтах. Справа в тому, що добрива на глинистих грунтах вимиваються довше, ніж на піщаних.
Під кожен дорослий кущ агрусу слід вносити до 10 кг
перегною і 40 г сульфату калію, а через рік – ще й по 160
г суперфосфату. Особливо ефективне внесення мікроелементів разом з органічними добривами, коли частина органіки перекопується з грунтом, а частина - використовується для мульчування пристовбурового
кола.
Малину, смородину підживляють перегноєм ( дорослі
кущі - 10кг на 1 м2), а також вносять 60 г суперфосфату
і 40 г калійної солі під кожен кущ. Добрива краще вносити в рівчаки, глибиною 20 см, викопані на відстані 20 - 30
см від куща.
Чим підживляти плодові дерева восени
Під молоді дерева (до 8 років) вносять 30 кг перегною, а під дорослі дерева (більше 9 років) - 50 кг. Добриво необхідно вкопувати в грунт на глибину 12-15 см
(вишня і слива), або 15-20 см (яблуня і груша).
Під яблуні і груші, крім органіки можна додати 300 г
суперфосфату і 200 г сульфату калію. Їх вкопують разом
з перегноєм, або розсипають навколо дерева(по діаметру крони), присипають грунтом і поливають.
Для вишні і сливи необхідно розвести 3 ст.л. суперфосфату і 2 ст.л. сульфату калію в 10 л води і добре полити дерева. На кожне доросле дерево потрібно 4 відра
такого добрива.

Для проведення процедури озбройтеся гострим і чистим секатором, садовими
пилами і ножицями. Отже, слід видалити:
- сухі і пошкоджені пагони;
- молоді невизрілі пагони;
- гілки, які загущають кущ;
- здеревілі пагони, старші 3-х років;
- недорозвинені суцвіття і бутони;
- зрізи робіть на відстані приблизно 5-6 мм над брунькою.
Після процедури повинно залишитися близько 4-5 здорових і міцних пагонів.
Щоб не занести інфекцію, після процедури обробіть великі зрізи садовим варом
або деревним вугіллям. Опале листя й інші рослинні рештки спаліть, щоб в саду не
розмножувалися шкідники.
Як обрізати плетистую (в’юнку ) троянду на зиму
Восени плетисті троянди потребують мінімальної санітарної обрізки. Видаліть
молоді пагони і листя, старі і хворі стебла - троянда буде почувати себе прекрасно.
Після обрізки троянду рекомендується вкрити. А вже навесні ви зможете провести
формуючу обрізку для створення розкішного куща.
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Ще мабуть такого не було в історії турківського футболу,
щоби тур чемпіонату пройшов без жодного зіграного поєдинку. Але так сталося минулої неділі. На два заплановані матчі
останнього туру чемпіонату Турківщини з футболу, гості
не приїхали. Зокрема Явора не з’явилася на гру з Прислопом, а
Бітля – з Либохорою.
Швидше за все, прогульники
шила чемпіонат команда з Яворозуміли, що остання гра на турри, четверті – бітляни. Команди
нірне становище вже ніяким чисіл Присліп, Вовче, Гусне та
ном не вплине, і вирішили не
Н.Яблунька зайняли, відповідно,
тратити свій час та сили на тап’яте, шосте, сьоме та восьме
кий “дріб’язок”, як виїзна гра.
місця.
Всі, мабуть, подумали про себе,
Завершився груповий етап і в
але ніхто не подумав про команчемпіонаті району серед юнаків.
ду-суперника та вболівальників,
Однак на них чекає ще фінальякі чекали футбольного свята.
на частина. По чотири кращі коТаким чином, за підсумком
манди з двох груп у неділю, 15
зіграних матчів чемпіонату Турквересня, зіграють чвертьфіівщини 2019 року, чемпіоном
нальні поєдинки. На стадіоні
стала команда с.В.Яблунька,
с.Ільник за путівки до півфіналу
срібло здобули футболісти з Липоборються Сянки з Прислобохори, на третій сходинці заверпом, Вовче з Верхнім, Бітля з

Ільником та Турка з Боберкою.
Початок матчів, відповідно, о
12.00 год., 13.30 год., 15.00 год.
та 16.30 год.
А в чемпіонаті Львівщини з
футболу серед команд другої ліги
турківські “Карпати” спіткала
невдача. У надзвичайно важливому виїзному поєдинку у смт.
Підбуж Дрогобицького району
наша основна команда програла місцевому “Тартаку”, з рахунком 1:2, і знову опинилася на
другому місці у турнірній таблиці.
Все починалося добре, зеленобілі забили першими, однак супернику вдалося зрівняти рахунок. Так було майже до кінця
поєдинку. На завершення другого тайму, через вилучення нашого гравця, турківчани залишилися в меншості. Йдучи вперед виривати перемогу, к арпатівці
пропустили контратаку суперника і на п’ятій доданій хвилині
були змушені вдруге виймати
м’яч із сітки своїх воріт. Юнаки
перемогли своїх однолітків з рахунком 5:2.
Наступний матч турківчани проведуть на своєму полі
у неділю, 15 вересня, де прийматимуть КСК “Березівці” із
Миколаївщини.
Початок матчів: юнаки – о
14.00 год., дорослі – о 16.00
год.
Костянтин МАЛЕТИЧ.

ЗМАГАННЯ НА ЛИЖОРОЛЕРАХ У ЯВОРОВІ
Минулої суботи у Західному реабілітаційно-спортивному центрі в с. Яворів спринтерськими
гонками класичним стилем завершилися змагання на лижоролерах. Змагання на лижоролерах
– це літній варіант лижних змагань. Раніше тут, на базі Західного реабілітаційно-спортивного
центру, спортсмени-параолімпійці проводили лише зимові перегони.
Проходили змагання на лижоролерах, як мовиться, на свіжій, недавно прокладеній трасі. Змагалися багато знаних в Україні спортсменів. На цій трасі є кілька підйомів, кажуть вони, які називають
«вимикачами». Долають лижники ці підйоми на останніх зусиллях. Але такі траси потрібно проходити
обов’язково, адже це є доброю підготовкою до наступних змагань, перевіркою на витривалість.
Змагання проходили під егідою Міжнародної федерації лижного спорту. Паралельно пройшов і Кубок України. Змагалися як жінки, так і чоловіки. Жінки долали вільним стилем 5 км, а чоловіки – 10 км.
Змагання на лижоролерах в Яворові стали ще й підготовкою до чергового етапу Кубка світу, який
пройде в Італії.
Ольга ТАРАСЕНКО.

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
ГОЛОВИ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
№197 від 11.09.2019р.
Про скасування карантинного режиму по регульованому шкідливому організму раку картоплі
Розпорядженням голови Турківської районної
державної адміністрації від 02 вересня 2009 року
№675 «Про запровадження карантинного режиму по регульованому шкідливому організму раку
картоплі та заходи боротьби з ним» запроваджено карантинний режим по регульованому
шкідливому організму раку картоплі на 102 присадибних ділянках в с.Верхнє Висоцьке Верхньовисоцької сільської ради, площею 16,6700 га.
Протягом 2010-2019 років проводились заходи з локалізації, ліквідації та недопущення подальшого розповсюдження регульованого
шкідливого організму раку картоплі. Після
здійснення комплексу встановлених карантинних
заходів та за результатами проведеного фітосанітарного моніторингу (акт обстеження на встановлення фітосанітарного стану від
30 серпня
2019 року №60/13-6022/000013, висновок фітосанітарної експертизи від 29 серпня 2019 року
№ФЛ-13/004161-В) регульованого шкідливого
організму раку картоплі не виявлено на 101 присадибній ділянці, площею 16,5200 га.
На підставі статті 33 Закону України «Про карантин рослин», враховуючи подання Головного
управління Держпродспоживслужби у Львівській

«БОЙКІВЩИНА»
Реєстраційне свідоцтво ЛВ №1306/560-р
видано 27 грудня 2018 року.
Часопис виходить раз на тиждень.
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області від 04 вересня 2019 року №05-2/6559
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Скасувати з 11 вересня 2019 року карантинний режим по регульованому шкідливому організму раку картоплі на 101 присадибній ділянці в
с.Верхнє Висоцьке Верхньовисоцької сільської
ради, площею 16,5200 га, запроваджений розпорядженнями голови Турківської районної державної адміністрації від 02 вересня 2009 року №675
«Про запровадження карантинного режиму по регульованому шкідливому організму раку картоплі
та заходи боротьби з ним» (список власників присадибних ділянок, на яких скасовується карантинний режим, додається).
2. Розпорядження оприлюднити протягом доби
в засобах масової інформації району.
3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Турківської районної державної
адміністрації від 02 вересня 2009 року №675 «Про
запровадження карантинного режиму по регульованому шкідливому організму раку картоплі та
заходи боротьби з ним» в частині запровадження карантинного режиму по регульованому
шкідливому організму раку картоплі на 101 присадибній ділянці в с.Верхнє Висоцьке Верхньовисоцької сільської ради, площею 16,5200 га
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної
адміністрації, згідно розподілу функціональних
обов’язків.
Юрій ЛИЛО,
заступник голови районної державної
адміністрації.
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ÏÎÖÓÏÈËÀ ÒÅËÅÔÎÍ
До Турківського відділення поліції звернувся житель м. Турка й
повідомив про те, що з магазину, неподалік залізничного вокзалу, в якому проводить ремонт, викрадено його мобільний телефон.
Майже по гарячих слідах правоохоронці встановили, що крадіжку
вчинила громадянка К., жителька с. В. Турів, 1974 р.н. Що дивно, свій
вчинок вона толком пояснити не змогла. Все виглядало, наче лихий
попутав. Жінка, кажуть, з нормальної сім’ї, одружена, виховує дітей, а
тут – на тобі…
Провівши досудове розслідування, поліціянти скерували кримінальне провадження на розгляд суду з угодою про примирення сторін.
Телефон власнику жінка повернула, ну й, очевидно, вибачилася.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÃÐÈÁÍÈÊÈ ÍÀÒÐÀÏÈËÈ
ÍÀ ÍÅÁÅÇÏÅ×ÍÓ ÇÍÀÕ²ÄÊÓ
У понеділок, 9 вересня, о 10:38 год., до Служби порятунку
«101» надійшло повідомлення, що в с. Нижнє нашого району,
під час збирання грибів у лісі, на відстані 2 км від житлових
будинків, виявлено 6 предметів, ззовні схожих на артилерійські
снаряди часів Другої світової війни. Фахівці-піротехніки оперативно вилучили та знешкодили небезпечну знахідку.
Зазначимо, що з початку року на території Львівської області було
виявлено 499 вибухонебезпечних предметів та 61 набій до стрілецької зброї в 249 місцях.
Головне управління ДСНС України у Львівській області нагадує,
що боєприпаси часів Другої світової війни, незважаючи на розміри
та значний вік, вкрай небезпечні.
Наш кор.
В. Висоцьке СТ здає в оренду
магазин в с. В. Висоцьке (потік)
та магазин № 6 в с. Либохора
(верхній кінець).
Тел.: 0978645783.

Робота в Польщі, Німеччині,
Швеції. Для спеціалістів і різноробочих, сімейних пар.
Роблю візи.
Тел. 09883356134. Віталій.

Загублене посвідчення члена сім’ї загиблого – серія ААВ №
009216, видане управлінням соціального захисту населення Турківської РДА, видане на ім’я Ганни Миколаївни Цап, вважати недійсним.
Загублене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї – ДБ –
081048, видане 14.09.2016 р.
УСЗН Турківської РДА на ім’я
Ганни Дмитрівни Луб, вважати
недійсним.

Терміново потрібен водій на
шкільний автобус «Школярик» у
Нижньояблунський НВК.
Звертатися за довідками у
відділ освіти до механіка (тел.:
0990955847).

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Відділ освіти та районна організація профспілки працівників освіти і науки глибоко сумують з приводу смерті колишнього голови
Турківської районної ради і колишнього голови Турківської райдержадміністрації Василя Костянтиновича Дребота і висловлюють щире
співчуття рідним і близьким покійного.
Колектив, виконавчий комітет і депутатський корпус Явірської
сільської ради глибоко сумують з приводу смерті колишнього голови Турківської районної ради і колишнього голови Турківської райдержадміністрації Василя Костянтиновича Дребота і висловлюють
щире співчуття рідним і близьким покійного.
Районна організація Української спілки ветеранів Афганістану
глибоко сумує з приводу смерті колишнього голови Турківської районної ради і колишнього голови Турківської райдержадміністрації
Василя Костянтиновича Дребота і висловлює щире співчуття рідним
і близьким покійного.
Колектив працівників Турківської дитячої музичної школи висловлює щире співчуття Іванні Володимирівні Дем’ян з приводу тяжкої
втрати – смерті батька.
Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ висловлюють щире співчуття Ользі Федорівні Полянській з приводу
тяжкої втрати – смерті чоловіка.
Колектив Яворівської ЗОШ І-ІІ ст. глибоко сумує з приводу смерті
колишнього працівника школи Василя Івановича Місяйла і висловлює щире співчуття рідним і близьким покійного.
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