В ЄДНОСТІ – СИЛА НАРОДУ
ÃÀÇÅÒÀ ÂÈÕÎÄÈÒÜ Ç 25 ÑÅÐÏÍß 1990 ÐÎÊÓ

ÁÎÉÊ²ÂÙÈÍÀ
ÍÀÐÎÄÍÈÉ ×ÀÑÎÏÈÑ ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍÈ

¹1

(1663)

Ï’ßÒÍÈÖß, 8 ñ³÷íÿ 2021 ÐÎÊÓ

ÒÅËÅÌÅÄÈÖÈÍÀ –
ÍÀ ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍ²
Сімейні лікарі одержали медичні засоби
дистанційного зв’язку
Цей чудовий і надзвичайно потрібний у сфері медичного
обслуговування населення подарунок Турківський районний
центр первинної медико-санітарної допомоги одержав напередодні Нового року та Різдва Христового. Здійснилася ця
приємна подія завдяки активному сприянню нашого земляка,
заступника голови Львівської обласної державної адміністрації Івана Собка. Чимало зусиль для одержання телемедичної апаратури доклав й заступник голови Турківської РДА
Василь Цибак. Він же від імені обласного керівництва й вручив медичні телезасоби сімейним лікарям.
Відтепер лікарі
первинної ланки, з
допомогою засобів
дистанційного зв’язку, матимуть можливість швидко отримати фахову консультацію вузькопрофільних колег –
порадитися з науковцем, професором,
якщо виникнуть проблеми з точної діагностики захворювання у пацієнта.
Для того сімейні
лікарі повинні добре навчитися працювати на цій апаратурі, яка стане
значною підмогою у
їхній роботі і зможе врятувати
не одне людське життя.
– Тобто можна буде передати інформацію про пацієнта, як

кажуть, «в мить ока», на далеку відстань і одержати кваліфіковану консультацію. Буквально
вчора одній із пацієнток вида-

Дорогу дружину, маму, бабусю Ірину Володимирівну Бруч з ювілейним днем народження
сердечно вітають чоловік Віктор, дочка Леся з
чоловіком Василем, син
Роман з дружиною Наталею та син Віталій з дружиною Лілею, люблячі
онуки Дарина, Вероніка,
Каріна, Денис, Владік, Аліна.
Наша люба, кохана,
мила дружино, мамо і бабусю! Вітаємо Вас з ювілеєм. Від усього серця
бажаємо бути завжди такою ж красивою, здоровою, щасливою. Дякуємо за турботу, ніжність,
увагу.
Ми Вас любимо. Дуже хочеться, щоб у Вас
все складалося якнайкраще, щоб збулися мрії,
щоб ми всі Вас тільки радували, а близькі і друзі
вносили в життя добро, тепло і щирість. Щастя
Вам!
Нехай над Вами небо завжди буде чистим,
На серці – радісно і повно – на столі.
Отож вітаєм Вас із святом урочистим
І Богу дякуєм, що Ви є на землі!
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лили зуб, рана не загоюється,
виникли нюанси, коли потрібно порадитися з обласним
спеціалістом, – каже головний
лікар первинки Микола Яцкуляк.
Слід зазначити, що на закупівлю 254 комплектів телемедичного обладнання для сільських
амбулаторій Львівщини передбачено 25 146,0
тис. грн. субвенції з
державного бюджету. Аби кожна
амбулаторія отримала такі комплекти, потрібне було
10% співфінансування із місцевих
бюджетів. У нашому регіоні таке
співфінансування
забезпечила на
той час Турківська
районна рада. Тож
Турківщина отримала
13 комплектів телемедичного обладнання
(на всі лікарські
амбулаторії)
–
найбільше серед
інших районів. До речі, вартість
одного такого комплекту –
більше 100 тисяч гривень.
Ольга ТАРАСЕНКО.

Сердечно вітаємо із золотим ювілеєм,
який святкуватиме 9 січня, дорогу і люблячу
нам людину Надію Йосифівну Юричко.
Бажаємо, рідненька, аби новонароджений Ісусик дарував Тобі свою опіку, міцне
здоров’я, щастя рясне,
світлу радість, свою
ласку і благословення.
Вітаємо Тебе із
святом пречудовим!
Хай буде день цей
винятковим,
Хай подарує купу щастя
І
радісний,
веселий
настрій.
Нехай здоров’я тільки додається,
А віднімаються невдачі і біда.
Хай множиться добро і водограєм
ллється
І щастя ділиться на многії літа!
З любов’ю і повагою –мама, тато, чоловік
Олег, дочки Аня та Іринка, брат Микола з Ларисою, свекруха Розалія з Іваном Антоновичем, Галина із сім’єю та Олена з сім’єю.

Вечір приходить, небо темніє,
Зорями небо Твоє ім’я малює.
Місяць в віконце Твоє заглядає,
Тебе з ювілеєм сердечно вітаєм!
Чудовий ювілей – 70-річчя від дня
народження – святкує найпрекрасніша,
завжди добра, турботлива, дбайлива
матуся, свекруха і теща, лагідна, щира
бабуся, ніжна прабабуся, жителька с.
Шум’яч Марія Онуфрівна Годованець.
Вітаючи з нагоди чудового свята,
рідненька наша, бажаємо: життя Твоє
хай буде чисте, уквітчане щастям і добром, любов’ю, ніжністю, теплом. Міцного Тобі здоров’я, багато радісних і щасливих днів у житті – на многії і благії, даровані
Господом, літа.
Рідненька наша, мила, добра, єдина,
З любов’ю вітає Тебе вся наша родина.
Дякуєм за серце – чуйне і ніжне,
За щиру турботу про кожного з нас.
За добру пораду, привітну усмішку –
Спасибі від кожного з нас.
Хай Ісусик новонароджений,
Що приходить спасти світ,
Дасть Тобі роки благословенні
І прожити многая-благая літ!
З великою любов’ю і теплотою – сини Олег, Микола, Василь, доньки Наталія, Світлана, невістки Наталія, Ірина, Марина, зяті Володимир, Сільвіо, 11 внуків, 5 правнуків, свати
Томинець і Прик та вся велика родина з Шум’яча.

Дорогого і люблячого, чуйного і турботливого чоловіка, батька, дідуся, жителя с. Явора Андрія Петровича Юсиповича сердечно вітаємо із 60-річним ювілеєм, який святкував 3 січня.
Бажаємо Вам, рідний, міцногоміцного здоров’я, великого людського щастя, родинного затишку і тепла,
достатку і мирного неба, Господнього
благословення.
Наш люблячий, рідний, найкращий
у світі,
З Вами нам завжди затишно й
світло.
Ви – гарний господар і дідусь чудовий,
Даруєте турботу і море любові.
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що вмієте підтримати словом і
ділом.
Із Вами у домі надійно та щиро,
Живіть нам на радість у щасті і мирі!
З любов’ю – дружина Стефа, дочка Марія, зять Микола,
дочка Анна, син Михайло, внук Матвій.

Найдобрішу, найтурботливішу, найкращу у світі дружину, матусю і бабусю – Степанію Богданівну Романчак, жительку смт.
Бориня – сердечно вітаємо із ювілейним днем народження!
Як сонцем весняним, Вами зігріті, даруємо, люба, Вам море
квітів, всі ніжні й найкращі наші слова,
ласку й любов, яка лиш бува.
Прийми, наша рідна, низенький уклін
За те, що в житті – наш надійний
заслін.
За те, що Ви – наша сімейна опора,
За те, що із Вами не знаємо горя.
За усмішку лагідну, душу просту,
За щиру й сердечну Вашу доброту,
Хай Бог посилає здоров’я і сили,
У дружній родині усі ми щасливі!
З любов’ю – чоловік Анатолій, дочка
Алла, зять Іван, онуки Марійка та Андрійко; дочка Люба, зять Василь, онуки Аня, Павло та Ілля.
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Ó ÒÓÐÊ²ÂÑÜÊÈÕ
ÐßÒÓÂÀËÜÍÈÊ²Â –
ÍÎÂÈÉ ÀÂÒÎÌÎÁ²ËÜ
Треба віддати належне – останніми роками у пожежно-рятувальній службі Турківщини
відбувалися позитивні тенденції в питанні зміцнення матеріально-технічної бази. В цьому
допомагала як районна влада, так і міська. Але, певна річ, що генератором усіх починань були
самі рятувальники, які розуміли і знали, що треба змінювати.
Безперечно, великим успіхом в цьому контексті є новий пожежний автомобіль МАЗ, який перед
Новим роком прибув на Турківщину. Він разом із наявним спецобладнанням придбаний згідно державної програми переоснащення пожежно-рятувальних
частин. Вартість автомобіля – майже 8 млн. гривень.
У комплектації – засоби індивідуального захисту особового складу, освітлення місця події; на ньому встановлено потужний насос, що дає можливість на
більшу відстань подавати воду із пожежної цистерни, об’єм якої 8 тонн. Автомобіль має підвищену
прохідність, що є важливим для нашого району. Щоправда, пожежники кажуть, що міг би бути вищим
кліренс, адже в умовах гірської території рятувальникам доводиться заїжджати у важкодоступні місця.
Цей пожежний автомобіль дасть можливість якісніше й ефективніше виконувати поставлені завдання
не тільки при гасінні пожеж, а й при ліквідації різних
надзвичайних ситуацій.
Для інформації хочемо повідомити, що останній раз турківські пожежники отримували автомобіль
в 1997 році, а до того – в 1982-му, в 1976-му, 1975-му. І лише завдяки старанням пожежної команди
ці автомобілі, які давно вичерпали свій моторесурс, завжди були в бойовій готовності.
– Важливим аргументом отримання нового автомобіля – наявність гаражного приміщення для
його утримання. Турківщина в цьому плані була підготовлена. Це сталося завдяки підприємцям, які
спонсорували будівельні матеріали, та волонтерству рятувальників, що працювали над реконструкцією існуючого гаража, – наголосила начальник районного сектору пожежно-рятувального підрозділу Світлана Мірошкіна.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÉÎÃÎ ² ÇÀÐÀÇ ÁÎßÒÜÑß ÂÎÐÎÃÈ
«Основна частина боротьби революційної організації з ворогом – це і є боротьба за душу
людини, за ідейний вплив на цілий народ, за поширення ідеї й концепції визвольної революції
серед найширших мас народу, захоплення їх цією ідеєю, і через це приєднання їх на бік визвольної боротьби». Ці актуальні й сьогодні слова належать видатному українському діячу, одному з очільників і теоретиків українського національного руху ХХ століття Степанові Бандері. Його, легендарної постаті, наші вороги бояться ще й сьогодні, хоч минуло 60 років з часу
трагічної смерті.
Щороку, 1 січня, прогресивна українська громадськість відзначає роковини з дня народження
цього Великого Українця. Цьогоріч це була 112-а річниця. Традиційно, біля пам’ятника Степану Бандері в м. Турка зібралися небайдужі містяни (на жаль, їх було надто мало), щоб вклонитися йому за
незламність та вірність українським ідеалам, за те, що надихає багатьох українців на боротьбу, на
відстоювання національних інтересів.
Після покладання квітів головою
міської ради Ярославом Паращичем та
заступником голови райдержадміністрації Василем Цибаком, у читальному
залі міської бібліотеки відбувся круглий
стіл, на якому присутні поділилися міркуваннями щодо великої політично-революційної спадщини Степана Бандери,
пригадали чимало випадків із його життя, обмінялися думками, що треба робити, зокрема в школах, для виховання
молоді, аби ідеї легендарного Українця
розвивалися і втілювалися в життя. Важливо, щоб ми всі мали чітке розуміння,
що самостійну, справді незалежну державу може здобути собі український народ тільки власною боротьбою і наполегливою працею. Власне, цього нас навчав Провідник українських націоналістів.
На жаль, з року в рік до заходів із вшанування Степана Бандери долучається все менше і менше
людей. Поза увагою здебільшого проходить ця подія і для шкільної громадськості та працівників
народних домів та сільських бібліотек.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
Колектив Ільник-Закіпчанської ЗОШ І ст., учні та батьки висловлюють щиру подяку голові Турківської ОТГ
Ярославу Паращичу за подарунки до дня Святого Миколая.
Також хочемо подякувати тренеру з шахів Турківської
спортивної школи «Юність» Ганні Мамчук, яка тренує в
нашій школі діточок (шахи і додатково шашки) – за подаровані конструктори учням початкових класів. До того ж
Ганна Йосипівна ще й підготувала з школярами невеличкий концерт до дня Святого Миколая, використовуючи власні пісні.
Заодно висловлюємо вдячність й колишньому голові
Турківської районної ради Володимиру Лозюку за сприяння у придбанні нових дверей для школи.
Нехай Бог дарує цим хорошим людям здоров’я, удачу,
натхнення і бажання й надалі допомагати іншим.

Дирекція Верхньовисоцького НВК І-ІІІ
ст. висловлює щиру подяку голові батьківського комітету Марії Мар’янівні Гацько за організацію солодощів для учнів
школи на свято Святого Миколая та з
нагоди Нового року.
Хай Новий рік прийде у Вашу оселю,
шановна Маріє Мар’янівно, з добром,
злагодою, достатком. Щиро бажаємо
міцного здоров’я, багато щастя, тепла,
світла, родинного благополуччя. Нехай
Ангел-охоронець оберігає Вас від усіх негараздів, а в душі панують віра, спокій і
благодать.
З Новим роком та Різдвом Христовим!

8 ñ³÷íÿ 2021 ðîêó
5 січня відсвяткувала свій ювілейний день народження
вчителька Верхньовисоцького НВК Іванна Василівна Мершинець.
Шановна Іванно Василівно, вітаємо Вас з
тим прекрасним днем народження. Хочеться щиро Вам побажати життєрадісних і довгих років життя, повних міцного здоров’я, енергії, натхнення. Немов
магніт, притягуйте до себе удачу, гроші
та успіх. Нехай Вас оминають всі печалі і біди, нехай завжди буде свято у
Вашому домі, здоровими Ваші близькі і
рідні люди, а щастя нехай приходить без
запрошення. Хай Господь оберігає від
негараздів, а Мати Божа буде Вашою помічницею у всіх починаннях.
Хай доля шле Вам і добро, і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг!

Дорогу донечку і сестричку, жительку с. Верхнє Висоцьке
Іванну Василівну Мершинець з 40-річним ювілеєм від щирого серця вітають тато Василь, мама Марія, брат Василь
із сім’єю та брат Михайло з сім’єю.
Бажаємо тобі, рідненька, міцного здоров’я, невпинної життєвої енергії, поваги
від людей, любові від рідних, благополуччя, миру, добра, удачі, Божої опіки на довгій життєвій стежині.
У цей святковий світлий день,
Коли настав твій ювілей,
Ми щиро від душі вітаємо,
Добра і радості бажаємо.
Хай Матінка Божа від зла захищає,
Від горя боронить молитва свята.
Христос хай здоров’я міцне посилає
На довгі, щасливі й благії літа!

11 січня святкуватиме свій чудовий ювілейний день народження найкраща у світі, любляча, турботлива і дорога
дружина, матуся і бабуся, жителька Турки – Любомира
Іллівна Курус.
Бажаємо, рідненька, аби Господь дарував Вам свою опіку, добре здоров’я, багато радісних і щасливих днів у житті,
мирне небо над головою, благополуччя, повагу і любов на
многії і благії літа.
Спасибі Вам, люба, за щедре тепло,
За людяність Вашу, за Ваше добро,
За те, що зростили, за хліб на
столі,
Спасибі Вам, рідна, уклін до землі.
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаєм Вам здоров’я, щастя, сили –
На многії і благії літа!
З любов’ю – чоловік Михайло, сини Олег,
Микола, Ярослав, невістки Тетяна, Марія,
Ілона, онуки Іван, Марія, Марія, Марія-Діана,
Євген, Матвій, Дем’ян, Андрійчик.

Шановний інженерно-педагогічний колектив та учні
Турківського професійного ліцею!
Сердечно вітаю Вас з Різдвом Христовим! Бажаю всім
Вам міцного здоров’я,
різдвяної радості, миру,
достатку, добробуту та благополуччя.
Нехай ці Різдвяні свята
принесуть Вам і Вашим
родинам світло і радість.
Нехай Новонароджений
Ісус подарує Вам свою безмежну любов, тепло і віру, додасть сили та наснаги, благословить на добрі справи, наповнить серця і душі Різдвяною благодаттю!
Веселих Вам свят!
Смачної куті, дзвінкої коляди!
Христос рождається!
Славімо Його!
З повагою – директор Турківського
професійного ліцею Ярослав Юричко.

Придбаю будинок з городом у селі Турківського району. Телефон: 0672962770, Олег.
Загублене посвідчення – серія ААГ № 132180, видане 02.01. 2019
р. УСЗН Турківської РДА на ім’я Івана Васильовича Жавка, вважати
недійсним.
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Блаженніший Святослав:

«ÙÎÁ ÇÀÕÈÑÍ² ÌÀÑÊÈ ÍÅ
ÏÐÈÃËÓØÈËÈ ÑÏ²Â ÍÀØÈÕ
ÒÐÀÄÈÖ²ÉÍÈÕ ÊÎËßÄÎÊ»
«Незважаючи на нашу вбогість і неміч, сьогодні всі ми багаті в радості та любові новонародженого Спаса. Із Різдвом
Христовим щиро вітаю вас усіх: від Києва до Лондона, від Буенос-Айреса до Мельбурна, від Вінніпега до Зеленого Клину».
Про це пише у своєму Різдвяному посланні Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав.
Предстоятель відзначив, наскільки змінилося наше життя
від останньої коляди минулого
року до першого «Бог предвічний» цьогорічної різдвяної
ночі. Упродовж 2020 року всі ми
немовби були перенесені в
інший світ – світ страху та непевності перед невідомим. Та незважаючи на обмеження, випробування і людські втрати через пандемію коронавірусу, ми
разом, як Церква, у своїх родинах, парафіях, громадах і країнах не перестали бути носіями
доброї новини надії, любові та
радості.
«Ми святкуємо Різдво в умовах всесвітнього болю людини,
спричиненого пандемією коронавірусу. Усіх наслідків і облич
цієї біди ми ще вповні не збагнули і не усвідомили. Не відомо,
які зміни чекають нас у сфері
економіки, суспільно-громадського та церковного життя… Але
ми вже зрозуміли, що вірус не
цікавиться ні нашим місцем
проживання, ні нашим достатком чи соціальним статусом. Усі
ми однаково перебуваємо в небезпеці захворювання, а новітня загроза вбогості торкає всі
закутки світу», – констатує Блаженніший Святослав.
При цьому він зазначає, що
усі ми однаково потребуємо
такої допомоги і сили, яка виходить за межі людських можливостей і сил. «Тому Різдво Христове є для нас світлом надії

та радості серед теперішньої
темряви страху і розгубленості,
і кожен із нас має бути відкритий для Божої благодаті, яка
виливається на нас постійно,
навіть у найтяжчі часи», – написав Предстоятель УГКЦ.
Блаженніший Святослав попросив, щоб захисні маски не
приглушили спів наших традиційних колядок: «Святкуймо, хто
як може. Оспівуймо народження Спасителя в межах можливого, аби навіть у цій пандемії
через нас передавалася найважливіша істина людської
історії, що ми не самотні та покинуті, бо “З нами – Бог!”».
У дні святкування Різдва Предстоятель Церкви закликав передовсім просити Новонарод-

женого про багатство Його любові, яка єдина здатна відновити наш стривожений світ і дарувати йому надію, безпеку та
радість. «Не втеча від страждання, яке нависає сьогодні
над всіма нами, а солідарність
і близькість із тими, хто є в потребі, співучасть у болю та тривозі дасть нам можливість тішитися і по-справжньому святкувати цьогорічне Різдво», – пояснив Блаженніший Святослав.
«Із Різдвом Христовим щиро
вітаю вас усіх: хто сьогодні святкує в колі родини і хто тримається на певній відстані від рідних,
щоб нікого не наражати на небезпеку, хто має змогу зайти до
храму на святкову Службу і хто
ще вдома єднається у спільній
молитві через соціальні мережі. Особливо вітаю всіх медичних працівників, які, незважаючи на реальну небезпеку для
себе і своїх близьких, невтомно
і жертовно дарують свій час та
свої таланти задля здоров’я
інших», – написав Глава УГКЦ.
«Обіймаю тих, хто страждає
від тілесних і душевних ран. Посилаю слово потіхи тим, які цього року втратили рідних і близьких і яким особливо важко в цей
Святий вечір сідати до столу.
Єднаюся в молитві з тими, хто
безстрашно стоїть на фронті
та захищає нашу державу
і рідний народ, ризикуючи своїм
життям не тільки перед загрозою підступних снайперських
куль, а й мікроскопічного ворога-вірусу, який наступив на нас
і завдає нам додаткового терпіння і тривоги», – запевнив Блаженніший Святослав.
Департамент
інформації УГКЦ.

ÂÎÍÈ ÇÀÂÑ²ÄÈ Â ÁËÀÃÎÐÎÄÍÎÌÓ ÑÒÈË²
«Не визнавати медиків можуть і люди освічені, заперечувати медицину можуть лише неуки», - сказав так про шляхетне мистецтво не лікар, а французький поет і мовознавець П’єр
Буаст. І правда, сам Гіппократ ототожнював медицину з найшляхетнішим мистецтвом.
Як на мене, то я завше схиляю коліно перед священником, лікарем, учителем і художником. Не
знаю таємниці, чому мудра природа так полюбляє у середовищі цих трударів славні династії. Існують
поріддя Шептицьких, Богомольців, Гончарів, Якутовичів… Либонь, для тих ремесел Всевишній дає
щедро найдобірніші гени, високогідні риси і характерів, і облич.
І серед галицького люду прославилася лицарством, благородністю лікарська династія знаменитих
Геричів. Дионізій Герич, Віра Герич, Ігор Герич, Гнат Герич, Соломія Герич. Налічується близько двох
тисяч в Україні носіїв цього прізвища. Цікаво, чи є ще серед них представники поважної професії?
Наші спеціалісти-етимологи виводять прізвище Герич од імені Герасим.
Невтомним гінекологом заслужено славиться креативна Олена Морозович, дружина покійного
Ігоря. Вродлива, жіноча та галантна.
Патріярх династії Дионізій усе життя трудився хірургом. Хірургами стали син Ігор і внук Гнат. У
солідному віці не покладає рук лікар-рентгенолог Віра Герич.
Малою батьківщиною для звитяжної династії доля обрала казкове бойківське містечко Турку. Тут,
на квітучій горбовині, мов загніздилася оселя, сміється давністю обійстя Геричів. Садиба манить
музейними артефактами, тином, живоплотом, воринням. До статечної осени дихається нарцисами,
півонією, жоржинами, хризантемами, форзицією, чорнобривцями, флоксами, золотарником…
Незамінним садівником був Ігор Герич. Він і ставок-озерце леліяв, у вільні хвильки сидів над ним із
вудочкою в руках. Коли його проводжали в останню путь – чи не вся Турківщина, не всі Карпати
стікалися на прощання з Добротворцем… Тепер і квіточки, і курочки знайшли прихисток у руках пані
Віри, невгомонної, шляхетної, глибоко освіченої, щиропобожної Бойківчаночки.
Місце вічного спочинку померлих Геричів на місцевому цвинтарі – коло віковічної церковці на
осонні, серед лип, кленів і калини.
Золоті руки має і хірург Гнат Герич. Про нього заслужено кажуть, що він робить ювелірні операції,
наголошуючи повсякчас, же він син відомого, шанованого хірурга від Бога Ігоря Герича.
Не гіперболізуючи, лине зі серця думка, що якби було в Україні більше таких Геричів, то стало б
менше сліз і горя. То, певно, їх стосуються святі слова Митрополита Андрея: «Праця є невід’ємним
аспектом людського життя, виявом честі й благородства людини».
Своєю працею рід Геричів завойовує собі безсмертя й вічність!
Зиновій Бичко,
НСЖУ.

Найдорожчого сина Василя Співака, жителя с. Явора, вітають із 45-річчям яке він святкував 6 січня, тато Михайло,
мама Марія і бажають ювілярові здоров’я, щастя і добра!
Нехай тобі легко сходить час
робочий
І спокійними будуть вихідні.
Хай щастям сяють твої добрі
очі
І сонцем радують всі дні.
Хай Господь з неба осяває
Промінням сонця золотим,
А Мати Божа покриває
Своїм Покровом Пресвятим!

Своїх найдорожчих онуків і племінників – Мішу і Марину
Співаків із с. Явора, які 7 січня святкували своє 18-річчя,
сердечно вітають дідусь Михайло і бабуся
Марія та стрик Василь. Бажають іменинникам здоров’я, щастя і всього найкращого в житті.
В цей день святковий просим
Бога,
Аби здоров’я посилав,
Щоб без хвороб була дорога,
Яку Всевишній дарував.
Нехай життєва та дорога,
Яку судилося пройти.
Буде дарунком вам від Бога –
Повна добра і теплоти!

Адміністрація і профспілкова організація КНП «Турківська ЦРЛ» щиросердечно вітають із ювілейним днем народження молодшу медичну сестру хірургічного відділення
Марію Миколаївну Кузьмак і бажають шановній ювілярці неба безхмарного, настрою гарного, здоров’я без ліку і довгого-довгого щасливого віку!
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого лишень треба,
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі та довгі літа!

Адміністрація і профспілкова організація КНП «Турківська ЦРЛ» шлють сердечні вітання з нагоди ювілейного
дня народження акушеру-гінекологу Любомиру Олексійовичу Яруті й бажають
шановному ювіляру, аби Господь благословив його міцним здоров’ям, достатком, радістю, миром на кожний прожитий день і на многії та благії літа!
Зичимо в день ювілею сонця і
тепла,
Радості безмежної, усмішок, добра.
Здійснення думок, задумів і мрій,
Сповнення усіх планів і надій.

Адміністрація і профспілкова організація КНП «Турківська ЦРЛ» сердечно вітають із ювілейним днем народження санітарку дитячого відділення
Ірину Володимирівну Бруч і бажають
шановній ювілярці міцного здоров’я,
великого людського щастя, сімейного благополуччя та довголіття.
Хай Матінка Божа з високого
неба
Дарує усе, чого лише треба:
Здоров’я міцного і щастя без
ліку,
Щасливого, доброго, довгого
віку!

4 стор.
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ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀ ÄÒÏ Â ì.ÒÓÐÊÀ
У темну пору доби, 4 грудня,
близько одинадцятої вечора, на вул.
Молодіжна в м. Турка трапилася
моторошна дорожньо-транспортна пригода, в якій загинула 16-річна
дівчина, жителька райцентру.
Як розповіли редакції у Турківському відділенні поліції, 26-річний житель
м. Турк а, рухаючись автомобілем
Volkswagen Golf V на великій швидкості в бік вулиці Івана Франка, не впорався з керуванням, виїхав на тротуар, зніс огорожу біля прокуратури, вдарився у будівлю суду і лише тоді зупинився. На цьому карколомному шляху
автомобіль зачепив дівчину, яка гуляла зі своєю сестрою. Правоохоронці
кажуть, що водій був тверезим.
По даному факту відкрито кримінальне провадження. Автомобіль вилучено, ведеться слідство.
Наш кор.

ВИЛУЧИЛИ НЕЗАРЕЄСТРОВАНИЙ КАРАБІН
27 грудня прикордонники виявили й затримали у безпосередній близькості до державного
кордону жителів с. Лопушанка. Біля себе затримані мали зареєстровану гладкоствольну
зброю, з якою, очевидно, йшли на полювання. Але коли охоронці кордону пішли по їхніх слідах,
то невдовзі виявили захований незареєстрований карабін Мусіна. Відповідно, на місце пригоди викликали правоохоронців, які нелегальну зброю вилучили.
По факту відкрито кримінальне провадження. Ведеться слідство.
Наш кор.

Оформляємо субсидію...
Від початку року управління соціального захисту припиняють прийом громадян. Тож заяву для отримання субсидії відтепер потрібно передати до місцевої громади, направити поштою або в онлайн – через офіційний сайт або у додатку
«Дія».
У Мінсоцполітики зазначають, що це пов’язано з реформою децентралізації. У громадах будуть створені соціальні підрозділи,
які повинні такі заяви від людей приймати і не лише для виплати
субсидії, а й ще на 67 видів допомог.
Водночас для тих людей, які вже в програмі, нічого не змінюється.
Крім того, посилять контроль за одержувачами субсидій. Перевірки будуть проводити у три етапи. Якщо субсидію призначили, а
після виявили порушення, всі виплати доведеться повернути державі.
Субсидію не отримають власники будинків, площею від 200 квадратних метрів і квартир, площею від 120 квадратних метрів; власники автомобілів, рік випуску яких менше 5 років; ті, хто робив
покупки на суму більше ніж 50 тисяч гривень; ті, хто не платить
єдиний соціальний внесок.
ПП БТФ «Чертур» пропонує:
Найдешевші ціни в районі на
металопластикові вікна та металопрофіль, а також:
цеглу звичайну, силік атну,
вогнетривку, клінкерну, цемент,
вапно, шифер, плоский шифер,
блоки з мармурової крошки, газоблоки, плити ДВП, гіпсокартон, металопрокат різний, арматуру, кахель, сітку для огорожі, мінвату, пінопласт, пиломатеріали, тротуарну плитку,
поребрик, селітру та нітрофоску.
Є труба дорожня, діаметром
400 мм.
Виготовляємо металеві огорожі на цвинтар, дашки, навіси, ворота. Надаємо послуги
а/м КАМАЗ, ГАЗ-53, автокран.
Виконуємо всі види ремонтно-будівельних робіт.
Телефони: 067-148-18-31;
099-632-57-98; 3-13-77.

ДП "Боринське ЛГ" з
24.01.2021 запрошує на роботу
лісозаготівельні бригади у Боринське, Верхньовисоцьке,
Мохнатське,Сянківське лісництва.
За детальною інформацією
звертатись:
Головний інженер Турянський
Михайло
Ярославович
0504318781.
Приймальня
лісгоспу:
0504318779.

Виготовляю документи для
перетину кордону (страхування,
візи, запрошення).
Тел.: 0988356134. Віталій.

БІЛЬШЕ
300 ТИСЯЧ ЗБИТКІВ
Самбірська місцева прокуратура систематично вживає
заходи із забезпечення дотримання вимог законодавства України щодо раціонального використання і охорони лісових ресурсів, а також їх захисту в судовому порядку на території
району.
Упродовж 2020 року Турківським ВП Самбірського ВП ГУНП у
Львівській області зареєстровано 36 кримінальних проваджень
за ст.246 Кримінального кодексу України (незаконна порубка та
перевезення незаконно зрубаних дерев).
За результатами проведеного досудового розслідування до суду
направлено 16 обвинувальних актів щодо 16 осіб, які вчинили незаконну порубку лісу, чим спричинили збитків державі на суму 335
тис. грн.
З метою відшкодування заподіяної кримінальним правопорушенням шкоди, до суду подано позовів на загальну суму 222 тис.
грн. про стягнення з лісопорушників спричинених ними збитків.
Окрім цього, за 12 місяців 2020 року вилучено 68,24 м. куб. незаконно добутої деревини та накладено арешт.
Володимир КРИЧКІВСЬКИЙ,
начальник Турківського відділу Самбірської місцевої прокуратури.

«БОЙКІВЩИНА»
Реєстраційне свідоцтво ЛВ №1306/560-р
видано 27 грудня 2018 року.
Часопис виходить раз на тиждень.
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ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
ВІДЛЕТІВ У ЗАСВІТИ
(Скорботний спомин)
Цими передріздвяними днями минає сорок днів як представився до Господніх палат відомий турківчанин, наш бойовий
побратим, вмілий порадник, щира, добродушна, справедлива
людина – Іван Курус.
Доля розпорядилася так, що йому, як і багатьом хлопцям з Турківщини, довелося побувати на афганській війні. В екстремальних умовах,
й завжди із загрозою для життя і здоров’я, він з побратимами виконував надважкі завдання. Завдяки високому професіоналізму разом з товаришами по
службі під шквальним вогнем врятував
не одне життя. Проте вистояв й повернувся з війни з бойовими нагородами,
хоч і з важкими душевними ранами.
Уже в мирному житті Іван Семенович займався громадською роботою.
Був серед лідерів районної організації
Української Спілки ветеранів Афганістану, зустрічався з молоддю і як людина з великим життєвим досвідом вміло давав слушні настанови молодим. До його думки завжди прислуховувалися друзі-афганці, цінували за непохитність волі,
активну громадську та життєву позицію, доброту і щирість.
Не віриться, що Івана Семеновича немає серед нас, хоч душевно він наче поряд. Завжди щирий, конкретний, безкомпромісний і
принциповий. Власне, таким він назавжди залишиться в наших
серцях.
Пам’ятаємо. Цінуємо. Не забудемо.
Турківська районна організація
Української Спілки ветеранів Афганістану.

Працівники інфекційного відділу КНП «Боринська РЛ» висловлюють щире співчуття буфетниці Оксані Лук’янівні Марчишин з приводу тяжкої втрати – смерті свекрухи – Юлії Василівни Марчишин.
Колектив анестезіологічного відділення КНП «Турківська ЦРЛ»
висловлює щире співчуття молодшій медичній сестрі Іванні Іванівні
Леньо з приводу тяжкої втрати – смерті матері.
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