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ÑÅÊÒÎÐ ÎÑÂ²ÒÈ Î×ÎËÈÂ
ÌÈÕÀÉËÎ ÁËÀÆ²ÂÑÜÊÈÉ
Минулої п’ятниці відбувся конкурс на заміщення вакантної посади завідувача сектору освіти відділу освіти, культури і туризму Турківської міської ради. На участь в конкурсі подали
заявки 5 осіб: вчитель Турківського НВК Михайло Блажівський, вчитель Ісаївського НВК Назарій Бегей, в недавньому в.о. завідувача відділу культури Турківської РДА Олег Вільчинський, колишній працівник Турківської філії «Ощадбанку» Микола Дребот та педагог за освітою Мар’яна Доротич.
Спершу комісія, в складі першого заступника голови
міської ради Олега Гришканича, секретаря міської ради
Олександра Гвоздінського, керівника апарату міської
ради Юрія Лила, юристів міськради – Іванни Шубін та
Івана Стефаника, депутата міськради Миколи Федаша
розглянула подані документи претендентів на предмет
відповідності конкурсним вимогам. У результаті допущеним був лише Михайло Блажівський. Мар’яна Доротич
на конкурс не з’явилася, а троє інших претендентів не
були допущені або ж через відсутність педагогічної освіти, або стажу роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвіду
роботи на керівних посадах підприємств, установ та
організацій незалежно від форми власності не менше 2
років.
Михайлові Блажівському було виділено 60 хвилин для
письмових відповідей на 5 запитань, прописаних в білеті.
Згодом ознайомившись з ними, конкурсна комісія оцінила його роботу 21-м балом із 25 можливих і визнала переможцем.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

НАРОДНИЙ ТЕАТР ЗАПРОШУЄ
У неділю, 7 березня, в Турці відбудеться цікаве та видовищне театральне свято. О 14.00
год. народний драматичний театр міського Народного дому запрошує глядачів у культурний центр «Україна» переглянути уривки вистав «Фараони» та «Назар Стодоля». Вхід –
безкоштовний.
Організатори просять приходити усіх в масках і займати місця з дотриманням соціальної дистанції.
Наш кор.

Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÀ ÍÀÃÎÐÎÄÀ
ÐÎÊÑÎËÀÍÈ ÊÀÏÓÑÒÈÍÑÜÊÎ¯
Продовжує тішити земляків своїми успіхами учениця сьомого класу Турківської дитячої музичної школи Роксолана Капустинська. Про творчі здобутки цієї юної бандуристки уже неодноразово писала наша газета. А
днями прийшла приємна звістка з іспанського міста Мадрид. Власне там, на Міжнародному дистанційному фестивалі “Golden
Talents of Madrid 2021”, вона здобула диплом
лауреата І ступеня.
– Ця нагорода не лише моя, а, у величезній
мірі, мого чудового викладача Оксани Петрівни
Мельник. Вона вкладає в моє навчання не лише
свої знання та досвід, а й щиру душу. За це я їй
безмежно вдячна, адже музика, зокрема гра на
бандурі, вірю стане моєю майбутньою професією,
– каже Роксолана.
Зараз Оксана Петрівна, разом зі своєю вихованкою, активно готуються до інших конкурсів, які,
віриться, принесуть їм успіх, а музичній школі –
славу.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
Втрачені свідоцтво про реєстрацію статуту релігійної громади №495/48 від 17.09.1991 р. та Статут
парафії церкви Святого Миколая с. Явора Турківського району № 495 від 17.09.1991 р., вважати
недійсними.

Педагоги Риківської гімназії щиро вітають з ювілеєм – 70річчям від дня народження – вчительку математики Ольгу
Іванівну Стефаник – креативну колегу, добру маму, щиру бабусю, чудову прабабусю. Ще юною дівчиною приїхала Ольга Іванівна з Самбора на роботу в Риківську школу. Тут зустріла своє
кохання – синьоокого Василя і залишилася в Бойківськім краю
назавжди.
У 70 розквітає життя!
І душа, наче пташка, співає,
І хоч в юність нема вороття,
Та у серці вона оживає!
Хай у житті Вашім завжди буде літо,
А якщо осінь, то тепла й золота.
Нехай у гості їдуть завжди діти,
Хай сміх і радість на подвір’ї не стиха.
Нехай рясні дощі несуть для Вас здоров’я,
Проміння сонячне цілує у вуста.
Нехай онуки зігрівають Вас любов’ю,
Бажаєм довгого й щасливого життя!
Педагогічний колектив Сянківської гімназії щиросердечно
вітає із ювілейним 55-річчям вчителя Іванну Миколаївну
Дякович.
Бажаємо, щоб Ваше життя, шановна ювілярко, було світлим
і радісним як святковий ювілейний день, а дружні привітання
додали життєвої наснаги в скарбничку Вашої душі. Нехай
людська шана буде Вам подякою за плідну працю, чуйність,
уміння творити добро. Многая і благая літ!
55-річчя – день особливий!
Він дарований Богом навік.
Хай він буде прекрасним, щасливим
І дарує тепло многих літ!
Хай Господь береже у здоров’ї
І примножує успіх й любов.
Хай у кожному дні, в кожнім слові
Будуть щедрість, добро знову й знов!

Куми Зоя та Микола, похресники Оксана, Марія, Іван з дружиною Надією, похресник Василь щиро вітають з ювілеєм –
65-річчям від дня народження – дорогого кума та хресного
батька, жителя с. Карпатське Андрія Олексійовича Іваничка і бажають шановному імениннику неба безхмарного, настрою гарного, здоров’я без ліку і довгого-довгого
щасливого віку!
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 вміється, множиться і удається.
Здоров’я міцного і щастя без краю,
Усього найкращого ми вам бажаєм.

Колектив працівників Матківського НВК щиросердечно вітає
з 50-річчям від дня народження вчителя української мови та
зарубіжної літератури Лідію Йосипівну Комарницьку і бажає
шановній ювілярці міцного здоров’я,
успіхів у роботі, родинного тепла і Господнього благословення.
На килимі життя, немов пахуча м’ята,
Розквітла Ваша ювілейна дата.
Хай цвіт життя повік не одцвітає,
Нехай добро щоденно прибуває.
Хай Матір Божа Вас охороняє,
В душі панує світла доброта,
Ісус Христос здоров’я посилає.
На многії і благії літа.

2 стор.
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Коли у тебе в трудовій біографії 40 років стажу та ще й в
одній установі, безперечно, є що згадати, чим поділитися з
друзями, що щиро розділяли трудові будні, та й з рідними, яким
небайдужим був кожен крок у житті. Йдеться про знаного
активіста, ветерана афганської війни, викладача Турківської автомобільної школи Зеновія Кузя. В роки юності доля
піднесла йому важке випробування, яке він, як і тисячі його
бойових побратимів, пройшов з гідністю, не втративши Богом даровані людські чесноти.
Після закінчення Турківської загальноосвітньої школи, наполегливий, ерудований, з чітко визначеною метою хлопець вступив на
навчання до Дрогобицького педагогічного інституту ім. Івана Франка. Після двох років студентського
життя – пішов служити до війська.
Спочатку був навчальний підрозділ
у місті Бердичів, згодом продовжив
службу у місті Овруч (це міста у
Житомирській області). А далі –
Афганістан, непроста служба в далекій мусульманській державі.
Пліч-о-пліч із Зеновієм Миколайовичем армійськими дорогами ішов
його бойовий побратим – також
непересічна людина на Турківщині
– Мирон Волчанський. За час служби у Афганістані герой моєї розповіді брав участь у 26-ти бойових виходах. Один з таких рейдів
тривав цілий місяць.
Дякуючи Богу та долі, повернувся з війни цілим і неушкодженим.
Після нетривалого відпочинку, поновився на навчанні у виші, щоправда, на заочному відділенні. До
слова педагогічний вуз в житті Зеновія був не випадковим. Він став
зв’язковою ланкою у вчительській
сім’ї. Випускниками цього інституту були його батьки: батько – Микола Михайлович, фронтовик, вчитель німецької мови, мати – Ганна
Іванівна, вчитель української мови
та літератури. Згодом і діти Зеновія Миколайовича пройшли Дрогобицький педагогічний. Дочка Аня
закінчила «іняз» (сьогодні працює
вчителем Боринського НВК), а син
Андрій – історичний факультет.
Дисциплінований, загартований
війною вчорашній воїн почав шукати собі заняття. І так скерувала
доля, що влаштувався інструктором-методистом із спорту та викладачем військової підготовки Турківської автомобільної школи. Тоді
це був напіввійськовий підрозділ з
особливими правилами та вимогами. Навчальний корпус тоді знаходився у центрі міста, у будівлі
навпроти пошти. Щоранку молодий
наставник виводив по три групи
курсантів (а це – 90 чоловік) на
півгодинну зарядку, наголошуючи,
що заняття спортом їм згодиться,
коли підуть до війська. І не помилився: тодішні курсанти, які відслужили строкову службу, згодом зустрічали Зеновія Миколайовича і
пригадували його науки, дякуючи
за виховання. Дехто з них також
пройшов Афганістан і, як кажуть,
не один раз відчув, що таке добра
фізична підготовка.
Через півтора року роботи в автошколі Зеновій Миколайович перейшов працювати на посаду викладача. І так беззмінно до сьогоднішнього дня. На моє запитання чи
володіє інформацією скільки водіїв
підготував за час трудової біографії,
посміхнувшись, відповів: «До двох
тисяч рахував, а далі – збився з
ліку. Думаю, що зараз більше
трьох».
Сьогодні з висоти пройденого
шляху Зеновій Миколайович має

можливість порівняти 40-річний
період функціонування автошколи.
Чотири десятки років тому до підготовки кадрів відносилися з особливою відповідальністю. Цей процес був на щоденному контролі вищестоящих організацій. Школа не
мала проблем з технікою, пальним,
запчастинами. До керівництва часто зверталися інші установи по
допомогу і, як правило, її отримували. Важливим і відповідальним
періодом для всього викладацького складу, курсантів були роки будівництва нового адміністративного корпусу, який введений в експлуатацію у 1984 році. А через три
роки – завершено будівництво гуртожитку. Значну кількість будма-

теріалів зі Львова довозили своїм
автотранспортом. Разом з інструктором в автомобіль сідали два курсанти. Один їхав до Львова, інший
повертався, уже завантаженим,
до Турки. Це були, так звані, стокілометрові марші. Обов’язковим
для кожного курсанта було і нічне
водіння. Малеча вибігала на вулицю і з заздрістю дивилася у слід
колоні з 12-ти автомобілів, які у
темну пору доби їздили дорогами
Турківщини. Тоді багато хлопчаків
щиро мріяли бути на місці їхніх старших земляків. І треба сказати, що
для багатьох це ставало реальністю.
Із здачею приміщення в експлуатацію тодішній начальник, надзвичайно вимоглива, чесна та принципова людина Ярослав Петрик,
поставив завдання унаочнити усі
учбові приміщення. Зрозуміло, що
про кутові шліфмашини (болгарки)
ще й мови тоді не було, а щоб мати
автомобільні агрегати для навчання водіїв у розрізі, доводилося цілими днями працювати пилкою по
металу. І ніхто не скаржився, усі
працювали віддано і щиро. Та
більше того, чітка і злагоджена праця колективу за два роки принесла
успіх: спеціальна комісія з Москви,
оглянувши навчальну базу, присвоїла автошколі звання «Зразкова». На той час у цілій Україні з та-

ким статусом було лише дві школи.
У ті роки на базі автошколи часто відбувалися змагання з мотокросу, в яких брали участь і її працівники. Якось було навіть заплановано змагання спортсменів країн
співдружності, але не відбулися
вони лише через те, що не відповідали вимогам умови проживання
для учасників.
У 2000 році, розуміючи, що багато жителів району вже й забули,
що таке стрільба, Зеновій Миколайович зорганізував пневматичний
тир, який успішно функціонував 12
років, користуючись популярністю
не лише у молоді, а й у старших
людей.
За час роботи ветеран війни та
ветеран праці десятки разів був
відзначений почесними грамотами,
подяками, подарунками. Але будьяка нагорода для нього – це велика
заслуга всього колективу, де завжди панувала справді чоловіча
дружба, взаємовиручка, щирі доброзичливі стосунки. Сьогодні він із
вдячністю і шаною згадує тих, хто

у різні роки, віддавши школі величезний шмат життя, пішов у засвіти. Це Михайло Герб’як, Іван Староста, Дмитро Боцко, Олег Михайлечко, Тарас Піхлик, Богдан Цуняк,
Іван Годованець, Михайло Хмелівський, Іван Кулаєв, Іван Матківський, Михайло Фенчин, ну й уже вищезгаданий Ярослав Петрик. Добрим словом також згадує тих, що
на заслуженому відпочинку, хоч
дехто ще й працює. Зокрема Михайла Яворського, Івана Цолигана,
Віктора Прика, Романа Синичича,
Павла Музику, Володимира Солопатича, Євгена Цуняка, Василя
Круца, Івана Гайгеля, Миколу Библика, Андрія Гнатіва, Володимира
Микуляка, Івана Мандзяка. Шанує і
тих, з ким сьогодні працює. А це –
теперішній директор Володимир
Кундич, Володимир Копитчак, Василь Копитчак, Володимир Пухир,
Ігор Мариняк, Микола Томінец, Володимир Драч, Микола Кундич,
Надія Теслюк, ну і працівника з найбільшим стажем, діловода Оксану
Черчович. Після неї (43 роки незмінної роботи в одному колективі)
на другому місці Зеновій Миколайович, який як завжди повен сил та
енергії і готовий ще довго ділитися
своїми знаннями та досвідом з
тими, хто хоче освоїти водійську
професію.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Сім’я Дем’яновських із с. Верхнє Висоцьке щиросердечно вітає з днем народження хорошого друга, добру, щиру
людину – Богдана Олексійовича Михайлика.
Бажаємо Вам, шановний імениннику,
міцного здоров’я, земного щастя, успіхів,
сімейного благополуччя. Нехай Всемилостивий Господь Бог та Пречиста Богородиця завжди будуть з
Вами і Вашими рідними та близькими в земному житті на довгії і
благії літа!
Хай радість несуть із собою роки,
Хай здійсняться мрії, бажання, думки.
Щоб радісний настрій у серці не гас,
А щедрая доля всміхалась не раз!

Дорогу і люблячу нам людину – Катерину Олексіївну Дуран із с. Карпатське – від щирого серця вітаємо із 60-річним
ювілеєм!
Бажаємо, рідненька, аби Господь дарував міцне здоров’я, світлу радість, свою опіку і благословення! Нехай кожен наступний день у житті буде наповнений щастям і натхненням, радістю і добром, миром і достатком, любов’ю рідних та повагою
людей.
Всю доброту, яка існує в
світі,
Всю радість, що живе
поміж людей,
Найкращі всі, що до вподоби квіти,
Даруємо у цей святковий день.
Хай Матінка Божа від зла захищає,
Від горя боронить молитва свята.
Христос хай здоров’я міцне посилає
На довгі, щасливі й благії літа!.
З любов’ю і повагою – брат Михайло, братова Анна, сестра Галина, швагро Михайло, племінники.

Об’єднана територіальна організація профспілки працівників освіти і науки Турківщини щиро вітає з ювілейним
днем народження голову профспілкового комітету Сянківської гімназії Іванну Миколаївну Дякович і бажає шановній
іменинниці міцного здоров’я, багато щастя, тепла, світла,
родинного благополуччя. Нехай Ангелохоронець оберігає Вас від усіх негараздів, а в душі панують віра,
спокій і благодать.
Вітаємо Вас 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!

Дорогі жінки – працівниці КНП «Турківська центральна міська лікарня» щиро вітаємо Вас зі святом
Весни, кохання, краси та надії. Це свято дарує нам чудові весняні квіти, перші теплі дні, відчуття щастя.
Нехай вічно молода весна наповнить Вашу оселю щастям, радістю, теплом
люблячих сердець
Ваших близьких.
Хай кожен день
приносить нові
можливості для
здійснення Ваших
планів.
Бажаєм, щоб
сонце Вам усміхалось,
Щоб мрії збувались ясні,
Щоб доля постійно Вам дарувала
Щасливі і радісні дні.
З повагою – адміністрація і профспілкова
організація КНП «Турківська ЦМЛ»
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ÁÅÇÑÌÅÐÒÍÅ
ÑËÎÂÎ ÊÎÁÇÀÐß
дає наснагу, віру і надію
У 2021 році виповнюється 207 років з дня народження Тараса Григоровича Шевченка (1814-1861); в цьому ж році минає
160 років з того дня, коли перестало битися серце Великого
Кобзаря. Відзначення річниці генія української нації – важливий привід для звернення до його постаті та творчого надбання, для пошуку нових історичних джерел, в яких знайшли
своє відображення його життєвий шлях та оцінки його діяльності. Вшановуючи пам’ять одного з найвидатніших синів
України пропонуємо вашій увазі поезії нашого земляка Василя
Федька, уродженця села Гусне, жителя с. Оброшино теперішнього Львівського району, присвячені великому Кобзареві, що
увійшли до збірки «За Кобзарем».
Коротко про автора: за освітою Василь Іванович агроном,
хоча Бог його наділив непересічним поетичним даром. Він –
автор більше десятка поетичних збірок, до однієї з яких увійшов і гімн бойків, поставлений на музику Віктором Камінським. Є дипломантом першого, другого і третього ступенів
літературно-краєзнавчого конкурсу ім. Мирона Утриска. За
досягнення у літературно-мистецькій творчості та громадсько-суспільній діяльності удостоєний звання «Почесний
Бойко», поіменований достойником «Золотого фонду Бойківщини», має найвищу нагороду Української академії аграрних
наук – Почесну грамоту.

ПИЛЬНУЙМО ЗЕМЛЮ
Орю свій переліг – убогу ниву!
Та сію слово. Добрі жнива
Колись то будуть.
Т. Шевченко
Дарма, що в двадцять першому столітті
В безмежний космос кораблі
літають.
А я з плужком, в руках чепіги,
Просте знаряддя самотужки
пхаю.
Поміж рядками овочів майбутніх,
Де в сто раз більше бур’яну в
міжряддях.

Він ссе, жере поживу з ґрунту.
То проти нього це моє знаряддя.
Загострені його гаки вгоняю
Що глибше в землю та щоб
без огріхів,
Великий і малий з корінням
вириваю
Отой бур’ян порослий споконвіку.
Рутинне це заняття землеробське,
Та хто бур’ян на моїм полі знищить –
Розоре, заволочить бороною
І витягне наверх кореневища?

Які він терпить стільки років,
А скаржиться лиш берегам.
Хоч ті мовчать, як в рот набрали
Води з того ж таки Дніпра,
Бо їх самих поплюндрували.
Природу нищить не мара!
Реве та стогне Дніпр широкий,
(Та це ж не потічок – ріка),
Труїться, стогне одиноко
Від бруду, що в русло стіка.
Якби спинить оту наругу
Над плесом нашого Дніпра,
Він зробить сам собі послугу
Самоочищенням до дна.
Свою Україну любіть.
Любіть її… Во время люте,
В останню тяжкую минуту
За неї Господа моліть.
Т. Шевченко

Щоб зовсім всохли та не заважали
Культурі розвиватися, повніти.
За те земля годує, догоджає.
Пильнуймо землю над усе на
світі!
А ще – як випаде кому планида
Отак звільняти дух людський
віл злого
Слідкуй, щоб не вціліла жодна
гнида.
На розплід нечисті або чогось
дурного.
Реве та стогне
Дніпр широкий…
Т. Шевченко
Реве та стогне Дніпр широкий
Від болю, від смертельних
ран,

Чи вже прийшла ота хвилина,
Щоб ми за нашу Україну
Молитву тихо вознесли?
За упокій. Вона весни
Дождалась, то й дождеться
літа,
І кров’ю ворогів упита
Не ляже спати, не умре
І волю в гріб не забере.
Минеться зло, минеться
люте,
Переживемо час у скруті,
Але в надії, у святій
Любов у серці тільки їй
Пронесемо через горнило.
У боротьбі за справедливість
За неї всіх святих моліть!
Любіть Україну, любіть!
Степи мої запродані
Жидові, німоті,
Сини твої на чужині,
На чужій роботі.
Т. Шевченко
Не в Крим по сіль від’їжджають,
Не чумакувати,
Не в козацьке Запорожжя
Слави добувати.
Поїхали чоловіки

ПРОЕКТИ МІСЦЕВИХ ІНІЦІАТИВ –
ЯК БАРОМЕТР РОЗВИТКУ ГРОМАД
Уже майже 10 років Турківщина бере активну участь в конкурсі проектів місцевих ініціатив Львівської
обласної ради. У різні роки було підготовлено та скеровано на розгляд комісії десятки важливих проектів які мали успішне втілення й громади побачили їх важливість та необхідність. Найбільше схвалених було в 2015 році – 32.
Цьогоріч підготовкою мікропроектів займалися відповідно Турківська міська та Боринська селищна ради, а
також старости населених пунктів, які увійшли до відповідних рад. Спершу кінцевою датою подачі проектів
було визначено 1 лютого, але згодом цей термін було
продовжено на місць – до 1 березня.
Ще на початку року Турківський міський голова Ярослав Паращич дав завдання місцевим старостам підготувати кожному як мінімум по 2 мікропроекти. І треба
віддати належне – майже всі з цим впоралися, за винятком сіл Ільник та Ісаї. Наразі невідома причина цього, але факт залишається фактом: завдання міського
голови не виконали. У коментарі Ярослав Ярославович наголосив, що старости цих сіл матимуть відповідне відношення і з боку міськради.
Загалом міська рада подала на конкурс 28 проектів
з різним бюджетом – від 109463 грн. до 498276 грн.
Зокрема це – капітальний ремонт дитячого
відділення Турківської КМЛ; будівництво культурно-медичного центру у с.Розлуч (коригування);
придбання та встановлення обладнання для дитячого майданчика у с.Хащів; реконструкція контори під народний дім у с.Присліп; реконструкція мереж вуличного освітлення по вулицях Шумина, Середня, Нижній Кінець в селі Хащів; капітальний ремонт дитячого майданчика у с.Розлуч; придбання
та встановлення обладнання для дитячого ігрового майданчика у с. Лопушанка; реконструкція
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мереж вуличного освітлення по вулицях Нижній
Кінець, Горбок, Верхній Кінець в селі Лопушанка;
капітальний ремонт вуличного освітлення (з використанням світлодіодних ламп) по вулиці Потік
у селі Завадівка; капітальний ремонт фасаду у
Турківському ДЗО №1; капітальний ремонт Присліпської гімназії; реконструкція освітлення
міського скверу по площі Ринок у місті Турка; реконструкція вуличного освітлення (з використанням енергозберігаючих ламп) по вулиці Травнева в
місті Турка; реконструкція міського скверу по
площі Ринок у місті Турка; капітальний ремонт
санвузлів у початковій школі села Дністрик Дубовий; капітальний ремонт вуличного освітлення (з
використанням енергозберігаючих ламп) в с.Розлуч; реконструкція мереж вуличного освітлення
по вулицях Молодіжна та Середня у с.Шум’яч; капітальний ремонт (заходи з енергозбереження) у
Народному домі села Ясениця; реконструкція вуличного освітлення по вулиці Центральна у селі
Бережок та вулиці Центральна у селі Жукотин;
реконструкція вуличного освітлення по вулиці
Центральна у селі Вовче; капітальний ремонт (заходи з енергозбереження) у Турківському закладі
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів; капітальний ремонт (заходи з енергозбереження) у Розлуцькій гімназії; придбання та встановлення обладання для дитячого ігрового майданчика у селі

З батьківської хати,
Щоби грошей заробити –
Нову збудувати.
Покинули…Не сказати,
Що напризволяще
Залишили своїх діток,
Жінок не на завше.
За рік, за два повернуться
На своїх машинах,
Накупують подарунків
Та будуть грошима
При потребі затикати
Нужденного рота.
Але тепер попереду –
Дорога, робота.
В Московщину майстри їдуть
Палац будувати
Нуворишу, що мав і з б у
На двох з своїм братом.
Доїхали до Хутора,
Кордон перетнули,
Потім на Брянськ, електричка
Привезла до Тули.
На вокзалі їх зустріли;
Заржавіла «Лада»
Доправила замовнику
Т у д а, к у д а н а д а.
Якесь житло нашвидкуруч
Пооблаштували,
Другого дня під фундамент
Траншею копали.
Працювали в повну силу,
Мури підростали –
По тисячі цеглин за день
Майстри укладали.
Третій поверх до осені
Треба перекрити
Панелями. Автокраном
Укладали плити.
Та нещастя… На підйомі
Петля обірвалась,
Плита навскіс повиснула,
Стіну зруйнувала.
Стропильного присипало,
Що й не видно стало,
Усе миттю. Його тіло
Навіть не стогнало.
До вечора спорядили,
Помолились Богу,
А в досвіта малим бусом
Рушили в дорогу.

Вовче; реконструкція огорожі сільського кладовища у селі Присліп; капітальний ремонт Лімнянського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Романа Мотичка; придбання та встановлення обладнання для облаштування спортивного майданчика по вулиці Травнева у місті Турка;
капітальний ремонт даху ДНЗ №2 по вулиці Середня у місті Турка; придбання обладнання для дитячого ігрового майданчика в селі Явора.
Загальна кошторисна вартість усіх проектів – майже
8 млн. грн., в тому числі, більше 3 млн. грн. – кошти
міської ради. В міськраді мають надію, що схваленими
будуть, як мінімум, 20 проектів. Тоді, відповідно, зміниться і кошторисна вартість.
Щодо Боринської селищної ради, то на конкурс вона
подала 10 проектів, загальною кошторисною вартістю
більше 3 млн. грн. Внесок селищної ради – майже 1,1
млн. грн. Зокрема у планах – капітальний ремонт
приміщення їдальні Боринського навчально-виховного комплексу; придбання комплекту ноутбуків
для комп’ютерного класу Верхньояблунського
закладу загальної середньої освіти І-III ступенів
(дошкільний навчальний заклад); реконструкція вуличного освітлення (з використанням енергозберігаючих ламп) в с.Верхнє; капітальний ремонт приміщення Шандровецької гімназії імені Василя Борути;
капітальний ремонт системи опалення та освітлення в приміщенні майстерні та їдальні Карпатської гімназії імені Михайла Іваничка; капітальний ремонт Сянківської гімназії; капітальний ремонт
покрівлі Либохорської гімназії; капітальний ремонт
(заходи з енергозбереження) у Верхньовисоцькому
ЗЗСО І-ІІІ ступенів-закладі дошкільної освіти; стежками Карпат: Верховинський Вододільний хребет;
облаштування дитячого ігрового майданчика у
селі Риків.
Як бачимо, громади провели значну роботу. Важливо, щоб вона мала логічне продовження – успішне
втілення.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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ІНФОРМАЦІЯ
про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад:

НЕПОГАНИЙ СТАРТ
У суботу, 27 лютого, в Самборі відбулася Перша регіональна спартакіада Львівщини серед команд ОТГ. Колишній Турківський район представляли команди Боринської селищної та
Турківської міської ради.

НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ - ГОЛОВНОГО
БУХГАЛТЕРА ВІДДІЛУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ ТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Вимоги до конкурсантів: вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче ступеня
бакалавра, вільне володіння державною мовою,
навички роботи на комп’ютері.
Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або
досвід роботи на керівних посадах підприємств,
установ та організацій незалежно від форми
власності не менше 1 року.
ГОЛОВНОГО СПЕЦІАЛІСТА ВІДДІЛУ
ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА КОНТРОЛЮ
Вимоги до конкурсантів: вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче ступеня
бакалавра, вільне володіння державною мовою,
навички роботи на комп’ютері.
Без вимог до стажу роботи.
ГОЛОВНОГО СПЕЦІАЛІСТА (МОЛОДЬ ТА
СПОРТ) ВІДДІЛУ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Вимоги до конкурсантів: вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче ступеня
бакалавра, вільне володіння державною мовою,
навички роботи на комп’ютері.
Конкурсант повинен безпосередньо активно
брати участь у різного роду спортивних заходах
та спартакіадах.
Без вимог до стажу роботи.

Боринські спортсмени очолювані головою громади Михайлом Шкітаком, який ще й грав у шахи, зуміли здобути два
призові місця: друге місце у змаганнях з міні-футболу (капітан команди Сергій Рик,
тренер - депутат громади
Михайло Турянський), поступившись тільки господарям
- самбірчанам та друге місце
у змаганнях з шашок (Богдан
Москаль - уродженець с.
Н.Висоцьке і Оксана Марич уродженка с. Боберка), які поступились тільки дрогобичанам, за яких виступали
гросмейстер, чемпіон світу
серед незрячих шашкістів
Іван Фідик та кмс Марія Циган.
Турківчани Юрій Павлик
та Людмила Дрич (тренер
Василь Гуй) вибороли 2
місце у змаганнях з настільного тенісу. Близькими до призового місця
були і турківські шашкісти
– Володимир Прик та Христина Зубрицька. Однак
поразка від команди Нового Калинова не дозволила
їм стати бронзовими призерами.
Наш кор.
Продається частина магазину в с. В. Висоцьке, вул.. І. Франка,
67, загальною площею 234,1 м кв., який належить Верхньовисоцькому споживчому товариству.
Стартова ціна продажу – 160 000 гривень, без ПДВ.
Крок аукціону – 2% стартової ціни.
Реєстраційний внесок – 4800 грн.
Аукціон відбудеться об 11 годині 16.03. 2021 р. за адресою: м.
Турка, площа Ринок, 24. Реєстрацію учасників аукціону припинять
за три дні до проведення аукціону. Заяви для участі в аукціоні приймають до 13.03. 2021 року.
Телефони для довідок: 0500881187; 0978645783.

«БОЙКІВЩИНА»
Реєстраційне свідоцтво ЛВ №1306/560-р
видано 27 грудня 2018 року.
Часопис виходить раз на тиждень.
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ÂÓËÈÖÞ ÑÅÐÅÄÍß
ÊÀÏ²ÒÀËÜÍÎ
Â²ÄÐÅÌÎÍÒÓÞÒÜ
Уже не перший рік водії, що
їдуть в бік села Вовче не злим
тихим словом згадують владу, проїжджаючи по вулиці Середня у м.Турка. І це – не дивно. Тут дорожнє покриття
складно назвати занедбаним,
воно – аварійне.
Численні листи-прохання,
скеровані у різні інстанції, не
давали результату. І лише зараз,
схоже, ситуація зрушилася з
мертвої точки. На недавній апаратній нараді міський голова
Ярослав Паращич, який щодня
проїжджає цією вулицею, запевнив, що уже найближчим
часом (найімовірніше у червні)
тут буде проведено капітальний
ремонт. З дня на день фахівці
розпочнуть виготовлення проектно-кошторисної документації. На ремонт 800 метрів дороги буде скеровано близько 2
млн. грн. з міського бюджету.
Нагадаємо, що загалом у бюджеті міськради на комунальні
дороги передбачено 5 млн. грн.
Є надія і те, що подібний ремонт буде проведено і на вулиці
Травнева. Там також важко проїхати без вживання ненормативної лексики.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Перелік документів,
які слід подати на конкурс:
1) письмова заява про участь у конкурсі, в якій
зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями, пов’язаними з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби;
2) заповнена особова картка (форма П-2 ДС) з
відповідними додатками (автобіографія, трудова
діяльність);
3) дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
4) копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження
наукового ступеня;
5) інформація про заповнення Декларації про
майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік, як кандидата на посаду за формою, передбаченою Законом України
«Про запобігання корупції»;
6) копія документу, який посвідчує особу;
7) копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).
Документи приймають протягом 30 календарних
днів від дня публікації оголошення в газеті за адресою: смт. Бориня, вул. І.Франка, 4.
Телефони для довідок: (03269)3-43-28, (03269)
3-41-18.
Селищний голова

М.М.Шкітак

ПЕРВОЦВІТИ ПРОСЯТЬ
НАШОГО ЗАХИСТУ
День за днем весна стає все ближче. Повертаються з вирію птахи, поля позбуваються снігового покрову. І нехай до
справжнього тепла трохи ще доведеться зачекати, все ж,
не далеко той час, коли з землі покажуть свої різнокольорові
голівоньки первоцвіти. На жаль, з року в рік, люди, зриваючи
їх, завдають природі величезної шкоди. Екологи б’ють на сполох, адже може прийти той час, коли ці чудові ранні цвітіння
зникнуть з нашої планети.
З огляду на це, стає зрозумілою турбота органів влади, спрямована на збереження ранньоквітучих об’єктів рослинного світу. Днями, на виконання Закону України «Про охорону навколишнього
середовища» та взявши до уваги лист Департаменту екології та
природних ресурсів ЛОДА, голова Боринської селищної ради Михайло Шкітак підписав розпорядження, спрямоване на захист первоцвітів. В ньому рекомендовано начальнику відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Оксані Манюх, начальнику Турківського відділення поліції Дмитру Ролю провести перевірки, щодо
можливих місць торгівлі первоцвітами, а в першу декаду березня
2021 року в освітніх закладах провести акцію «Первоцвіти просять
захисту», у бібліотеках організувати тематично-книжкові виставки
«Охороняймо природу з молодості», «Зроби свій внесок у охорону
первоцвітів», «Говорить Червона книга України».
Василь ГАКАВЧИН,
начальник відділу організаційної роботи та контролю Боринської селищної ради.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Педагогічний колектив та технічний персонал Нижньотурівського НВК висловлюють щире співчуття вчителю української мови Катерині Василівні Житняк з приводу тяжкої втрати – передчасної
смерті чоловіка – Миколи.
Працівники Турківського НВК глибоко сумують з приводу смерті
колишнього працівника школи Михайла Івановича Павлика та висловлюють щире співчуття Івану Михайловичу Павлику з приводу
тяжкої втрати – смерті батька.
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