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Останнім часом, за словами педіатрів, значно збільшилася кількість хворих дітей – і серед
маленьких, і серед підлітків. Але найбільше хворих, віком від 5 до 14 років. Крім пацієнтів з
підозрою на коронавірусну інфекцію, є ще й діти із сезонним захворюванням – на гостру
респіраторну вірусну інфекцію. За повідомленням Турківського лабораторного відділення,
за січень-березень на Турківщині чотири підтверджених випадки коронавірусної хвороби у
дітей, віком до 17 років, та 127 випадків – гострої респіраторної вірусної інфекції. Минулого
місяця на карантин зачинило свої двері дитяче відділення КНП «Турківська ЦМЛ», педіатри
поліклінічного відділення також перевантажені роботою. Ситуація досить складна. До речі,
за 31 березня, на Турківщині Covid-19 підтверджено у 26 осіб. Серед жителів району ходять
чутки про те, що дитяче відділення закривають зовсім. Щоби їх підтвердити чи спростувати, я звернулася за коментарем до тимчасово виконуючого обов’язки директора КНП «Турківська ЦМЛ» Петра Ігнацевича.
– З тієї причини, що завідувач дитячого
відділення, лікар-педіатр Ілля Цюцик захворів,
приміщення лікарні довелося закрити на карантин. Нових хворих туди не приймали. Після лікарняного, Ілля Михайлович написав заяву на відпустку. Це його право. Але ж захворіла і пішла на
лікарняний ще одна лікарка, яка працює у дитячому відділенні. Тож виникла ситуація, що,
через відсутність з поважних причин педіатрів,
відділення не буде приймати хворих діток на

стаціонарне лікування ще деякий період. Можливо, й два тижні, бо лікувати просто нікому, –
каже Петро Петрович. – Батькам з хворими
дітьми слід звертатися за консультацією до педіатрів, з якими укладено декларації. За необхідності, хворих дітей госпіталізуємо до КНП «Боринська районна лікарня» або ж у медичний
заклад м. Самбір. Також одночасно працюємо
й над тим, аби бодай частково вирішити ситуацію, яка склалася на даний час.
Ольга ТАРАСЕНКО.
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Під час об’їзду незавершених об’єктів будівництва Турківщини, голова постійної комісії з
питань бюджету Львівської обласної ради Володимир Квурт, депутат обласної ради Михайло Дзюдзь та директор департаменту економічної політики ЛОДА Степан Куйбіда висловили критичні зауваження щодо роботи підрядників на спорудженні культурно-медичного центру в Розлучі, спортивного залу в с. Явора та школи в с. Либохора. І лише один об’єкт –
лікарська амбулаторія сімейної медицини в с. Лімна – заслуговує на увагу. Підрядник ПП «Сян»,
де директором Михайло Кріль, роботи тут виконав якісно. До того ж, вклав в об’єкт більше
700 тисяч гривень власних коштів, які обласна рада обіцяє невдовзі йому повернути, а також
виділити півтора мільйона гривень на завершення будівництва.
Є велика ймовірність, що буде виділено кошти й на завершення культурно-медичного центру в
Розлучі. Складною і невирішеною проблемою залишається продовження будівництва школи в с.
Либохора. На спорудження даху й накриття приміщення потрібно 14 млн. гривень.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

А ВСЕ-ТАКИ ЧУЖІ ДІТИ Є
Прочитавши статтю «Чужих дітей не буває» за 26.03. 2021 р., надруковану в газеті «Бойківщина», я задумалась над долею дітей – Юрія Яворського (13 років) і його брата Едуарда (9
років), що ростуть без матері, яка померла 7 років тому, а батько вживає алкоголь. Допомогу, яку він отримував для дітей із соціального забезпечення, використовував на свої потреби. Діти залишились без догляду. Після смерті бабусі Людвіні, хлопчиків не було кому доглядати. Вони часто просили у мене допомоги і навіть деякий час проживали зі мною.
Служба у справах дітей проінформована про
цих хлопчиків і допомогла влаштувати їх у спеціалізований навчальний заклад м. Добромиль, де
вони перебувають на неповному державному забезпеченні. Брати на обліку в Львівському обласному дитячому психоневрологічному диспансері. Під час канікул вони не мають куди повернутися. Будинок, в якому зареєстровані, перебуває в непридатному для проживання стані
(відсутнє опалення, на фасаді веранди – півметровий отвір, в оселі – антисанітарія). Перебування дітей у такому «житловому» будинку є неможливим, оскільки це негативно впливатиме на
їх фізичний, психічний та соціальний розвиток.
У грудні 2020 року, за борги, в будинку мали
відключити світло, але знайшлася парафіянка і
заплатила борг. Діти просять захисту у мене. Це,
попри те, що начальник служби у справах дітей
п. Стебівка у статті за 14.02. 2020 р. запевняла,
що діти – під їхнім наглядом, проводиться проф-
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ілактична робота з батьком і немає на даний час
причини позбавляти його батьківських прав. І що
сім’я під постійним контролем їхньої служби та
здійснює супровід ( питають у мого сина: «Діти у
вас?»).
Я, в силу своїх можливостей, допомагаю дітям,
залучаю до цього інших людей. Хлопчики спілкуються зі мною, вчителі і вихователі спецшколи повідомляють про стан їхнього здоров’я, просять
вислати потрібні документи, коли це необхідно.
Але я пенсіонерка, у солідному віці, і не знаю,
скільки Бог звелить допомагати їм. Тому наполегливо прошу службу у справах дітей на чолі з п.
Іриною Стебівкою таки серйозно зайнятися долею цих дітей і реально допомогти хлопчикам
вижити у цьому тяжкому світі. Слова словами, а
на ділі не відчувається такої допомоги, бо дійсно
чужих дітей не буває.
Ольга ПИСАНЧИН,
м. Турка.

1 квітня святкувала свій ювілейний день народження дорога і любляча нам людина – Тетяна Василівна Лозінська,
жителька с. Закіпці.
Бажаємо, рідненька, аби Господь дарував міцне здоров’я, світлу радість, свою
ласку 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 – чоловік Віктор, синочок Павлик, батьки Марія
та Василь, племінниця Ярина з сім’єю, сестри з сім’ями та вся
велика родина.

Найніжніші, найтепліші слова вітань, з нагоди прекрасного
життєвого ювілею, шлемо дорогій, люблячій, лагідній, добрій,
турботливій дружині і матусі, найкращій у світі бабусі, жительці
м. Турка – Лідії Михайлівні Копитчак.
Бажаємо Вам, рідненька, міцного-міцного здоров’я, безліч
радісних і світлих днів у житті, добра, достатку, миру і благополуччя. Дякуємо щиро за турботу, розуміння, піклування і любов. Щедрої Господньої ласки, опіки Матері Божої, захисту Ангела-охоронця – на
многії і благії літа!
Нехай у Вас усе прекрасним буде,
Щоб квітло щастям все Ваше
життя.
Щоб поважали завжди люди
Й любові не згасало почуття.
Вам найкращі в світі побажання:
В достатку і здоров’ї вік прожить!
Нехай здійсняться всі Ваші бажання
І хай Всевишній Вас благословить!
З любов’ю і повагою – чоловік Василь, дочки Галина і Тетяна, зяті Іван і Іван, любимі бабусині онуки – Юліана, Владислав, Іванко і Єлизавета.

Протопресвітер о. Ігор Стецишин, церковний комітет і церковний хор, парафіяни храму Святителя Миколая (Середня
Турка) щиросердечно вітають із ювілейним днем народження добру, щиру, відповідальну людину, ревну християнку, дяка
церкви – Лідію Михайлівну Копитчак.
Служіння тих, хто співає в храмі, і звичайно ж служіння дяка,
дуже високе і є нелегкою працею. Необхідно співати так, щоб
своїм ясним і благообразним співом залучати тих, хто молиться, до Бога.
Тому бажаємо Вам, шановна ювілярко,
міцного здоров’я, мудрості, духовних і
тілесних сил, терпіння у церковному послусі, благополуччя, бадьорості духу
на довгі роки і всього самого світлого, доброго і прекрасного не тільки
сьогодні, але і на кожен майбутній
день, щоб виконувати велику
милість, дану Вам від Господа, –
трудитися в храмі і прославляти ім’я
Його святе.
Многая і благая літ!
Хай Вас щастя як дощ омиває,
Хай Вас радість завжди зустрічає.
Хай світлою буде життєва дорога.
Любові – від рідних, а ласки – від Бога!
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ПОЦIЛОВАНI БОГОМ
Так в народі кажуть про талановитих людей
Власне, цей вислів можна цілком справедливо віднести на
адресу талановитої співачки, керівника народного колективу «Бойківські переспіви» Турківського міського Народного
дому Надії Донець.

Вона безмежно закохана в
свою професію та, більше того,
не уявляє собі життя поза нею. І
лише на крайній випадок, коли
з культурою не виходило б аж
ніяк, могла розглядати інший
фах – психолога. Після недовгих
роздумів, посміхаючись, відповідає на моє запитання щодо
вибору професії.
З цим чудовим мистецьким
колективом, де панує гармонія
та взаєморозуміння, Надія
пройшла успішний і славний
творчий шлях. Їм аплодували
концертні зали не лише Турківщини чи Львівщини, а й інших
регіонів України та й навіть за
кордоном. Колектив для Надії
– це друга сім’я.
Зрештою, справді складно
уявити собі інший життєвий шлях
людини, яка вже у 6 років зачаровувала слухацьку аудиторію
ще дитячим, але самобутнім голосом, який завжди виходив з
глибини душі щиро і доброзичливо. Надія добре пам’ятає ці роки. Вперше вона
заспівала на весіллі у
рідної сестри. Її, ще навіть
не школярку, висадили на
стілець, щоб усі бачили юну
виконавицю відомої пісні
«Тумани, тумани…». З першого куплета гості забули
про напитки та наїдки й
уважно дослухалися до
пронизливого дитячого голосу. Таким був її пісенний
дебют. До слова, Надія
каже, що ця пісня має чисто українське походження,
а це вже згодом росіяни
скопіювали її, переробили
на свій стиль.
Згодом подібні виступи
дівчини ставали все частішими, і не лише на весіллях,
куди брали її батьки, а й на проводах сусідських хлопців до
війська. Одного разу на
подібній імпрезі вона заспівала пісню «Де ж ти збираєшся,
любий мій синочку». Всі присутні почали плакати. А по завершенні обдарували дівчину
оплесками. І це все Надії подобалося. Уже тоді вона відчувала свою важливість та
потрібність. Співала Надія і
вдома, і у полі, коли випасала
корів. Батьки Михайлина та Іван
бачили в дитині талант і всіляко
сприяли його розвитку. Природньо, що вирішили віддати дівчину до музичної школи. Але так
сталося, що навчання її тут було
нетривалим. Якось взимку, повертаючись із занять, по дорозі
додому вона провалилася у
снігову кучугуру, і заледве звідти
вибралася. А мешкала на Старому Селі. Батьки вже навіть
спохватилися шукати дочку. Дякувати Богу, все обійшлося благополучно, але ж із музичною
школою попрощалася. Тільки
не з піснею.
Закінчивши Турківську восьмирічку, Надія з твердим переконанням присвятити себе царині культури вступила на на-

вчання до Самбірського культосвітнього училища. На творчому конкурсі заспівала пісню
«При долині кущ калини…» і
прискіпливе журі вирішило, що
вона таки буде студенткою хорового відділу. Щоправда, викладачі дивувалися, як це така
талановита дівчина без музичної освіти. Власне через її
відсутність, Надію зарахували у
спеціальну групу, як і багатьох
інших, хто з різних причин у дитинстві не вивчав музику. Уже на
другому курсі талановиту дівчину запросив тодішній керівник
народної хорової капели
«Діброва» Іван Мрочко в колектив. Надія зізнається, що
для неї це була величезна життєва та творча школа, тут вона
багато чому навчилася. З колективом гастролювала по різних
регіонах України. Зокрема, побували з концертами в Рівному,
Києві, Запоріжжі, Вижниці,

все віддаленішим та забутішим
для молодих виконавців. Багато цікавих пісень, написаних
самобутньою поетесою та виконавицею, сусідкою Надії Юстиною Саварин, включили в репертуар. Та й сама Юстина була
учасником колективу. «Це унікальна та талановита жінка,
яка уже відійшла у засвіти. У
свій час була вивезена на каторжні роботи до Німеччини,
але, дякувати Богу, потрапила
до добрих людей, від яких багато навчилася. Пісні та спогади
записувала у зошит. І так аж до
82-х років. Власне тоді перестало битися велике, добре серце
цієї жінки», – каже Надія.
Впродовж багатьох років
Надія, продовжуючи добру справу батька, є учасником церковного хору «Дзвін», під орудою
талановитого регента Віктора
Лемця. Особливо зворушливим
є її виконання церковної пісні
«Ісусе милий». Коли чути цю
мелодію, здається, що у храмі
зібралися ангели, які по-особливому возвеличують божественну літургію.
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У цей весняний недільний ранок виповнюється 50 років
з дня народження людини з доброзичливим серцем, креативної та винахідливої у професійній діяльності, завжди
позитивної, вчителя початкових класів, першопрохідця
нової української школи, заступника директора з виховної
роботи Явірського ЗЗСО І-ІІІ ступенів – Марії Володимирівни Бринь!
Весь педагогічний та учнівський колективи, з особливим
хвилюванням вітають Вас, шановна, з 50-річним ювілеєм!
Нехай кожен Ваш день перетворюється на свято; життя буде
чистим, як джерельна вода.
Бажаємо Вам міцного здоров’я,
побільше радості; хай усі незгоди пролітають повз, а удача
назавжди пропишеться у Вашому домі. Нехай Господь пошле
Вам своє благословення.
Сьогодні день, буває раз в житті,
Цей день коли Вам 50 настало!
Хай Вам здається – це багато літ,
Але насправді – дуже й дуже мало.
Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль.
Своїм життям Вас завжди сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль.
Зичимо Вам літ багато,
Радості, ні крихточки біди,
Щоб життя для Вас було як свято,
Й дарувало посмішку завжди.
Хай Вас охороняє Божа Мати
Від злих людей і різних бід,
Хай Господь Бог здоров’я посилає,
Прожити в щасті і многая літ!

У прекрасний весняний день 31 березня відсвяткував
свій ювілей наш колега, вчитель Верхньовисоцького ЗЗСО
Володимир Іванович Дем’яновський.
Прийміть з нагоди цього життєвого свята найщиріші
вітання міцного здоров’я, яскравих посмішок, чудових мрій,
щасливих сподівань, веселих жартів, добрих справ, неймовірних успіхів, насичених кольорів життя, щастя, любові. Нехай тепло і затишок завжди
наповнюють Ваш дім. Нехай промені сонця зігрівають у будь-яку погоду, нехай
оточують вірні друзі, на роботі поважають колеги. Сили і віри в себе і в завтрашній день. Хай Господь оберігає на всіх
стежинах життя.
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.

Яремче. Уже тоді вона зрозуміла, що мистецтво – це велика
сила, воно здатне залагоджувати життєві негаразди, надихати
людей на добрі звершення.
Навчаючись в училищі, проходила практику у Турківському
районному Народному домі. І
перший її виступ був на концерті
з нагоди Дня міліції. Згодом,
закінчивши навчання, деякий
час була без роботи, але про
Надію згадали, належно оцінивши її практику, й запросили
в колектив, в який вона влилася творчо й гармонійно. Окрім
того, що стала організатором і
натхненником чудового колективу «Бойківські переспіви», виконувала роль Снігуроньки в
часі новорічних та різдвяних
свят, брала й досі бере активну
участь у народному драматичному театрі, зокрема у виставах
«Назар Стодоля» та «Фараони». Так стала впізнаваною та
популярною, адже впродовж
багатьох років бере активну
участь не лише як співачка, але
і як ведуча різноманітних мистецьких заходів.
Важливою місією творчого
колективу є популяризація
фольклору, який з роками стає

За багато років праці на культосвітній ниві Надія з колективом здійснила чимало гастрольних поїздок – на схід та
південь України, до Республіки
Польща, на різні фестивалі та
конкурси, й завжди бойківчан
зустрічали й проводжали після
концертів щирими та гарячими
оплесками. Мріє вона про те,
щоб держава належно оцінювала роботу працівників культури, в першу чергу фінансово;
сприяла тим колективам, які
пропагують давнішнє бойківське мистецтво – фольклор, який,
на її думку, з кожним роком
відходить на задній план у конкуренції з естрадною піснею.
Потребує більшої уваги й культурна сфера в селах, де чудові
творчі колективи без фінансової державної підтримки не можуть дати собі раду.
А взагалі Надія дякує долі, що
на її творчому життєвому шляху
завжди зустрічалися добрі, щирі
люди, які, як кажуть, словом і
ділом у будь-яку хвилину готові
допомогти, підтримати, розрадити. Особливо вдячна своїм
творчим колегам, з якими живе
на одній хвилі, з якими дихає в
унісон.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Дорогого швагра, кума, вуйка Володимира Івановича
Дем’яновського, жителя с. Верхнє Висоцьке, із золотим
ювілеєм від щирого серця вітають швагро Любомир, кума
Надія, племінники Василина, Любомир, Софія, Томасик.
Бажаємо міцного здоров’я,, родинного
затишку, поваги – від людей, любові –
від рідних, підтримки – від друзів,
успіхів у нелегкій та почесній праці.
Цей ювілей – то мудрості пора.
Хай буде вдосталь і в житті, і в
домі
Здоров’я, щастя, радості, добра,
Добробуту та щирої любові!

Дорогу, чуйну, люблячу і турботливу матусю, бабусю і прабабусю, жительку с. Явора Юлію Олександрівну Леневич з
великою любов’ю і теплотою вітаємо із 90– річним ювілеєм, який відсвяткувала 1 квітня.
Бажаємо доброго здоров’я, благополуччя, життєвих гараздів на довгі і щасливі, увінчані Божою благодаттю роки.
Господь хай дарує здоров’я і силу,
Спасибі, рідненька, що Ви нас зростили.
Хай серце у грудях ще довго палає,
А руки, мов крила, нас пригортають.
Хай Матір Божа Вас охороняє,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії і благії літа!
З любов’ю – син Андрій, невістка
Галина, син Михайло, невістка Наталія; онуки – Марія з чоловіком Миколою, Іван з дружиною Оксаною, Юлія
з чоловіком Андрієм, Юрій; правнуки – Христина, Настя,
Максим, Андрій, Богдан і Михайло.
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Якщо хтось думає, що з існуючим розкладом речей у комунальній сфері нашого міста (а тепер уже й цілої громади) можна навести лад, то глибоко помиляється. Тривалий досвід,
який вимірюється десятиліттями, пусті балачки, створення видимості роботи заганяють проблему в усе глибшу яму.
Хтось може сказати, що проблема вивезення сміття існує
не лише в Турці, а й в багатьох інших містах. А десь вона
навіть стоїть й значно гостріше. Але ж від таких балачок
наша рідна Турківщина чистішою не стане, а радше навпаки.
Ми вже не один раз торкалися на своїх сторінках фінансово-господарської діяльності
житлово-комунального управління, яке справді, через брак
коштів, перебивається, як кажуть, з проблеми на проблему. І
можна ще багато описувати біди
та негаразди комунальників,
втім їм легше від цього не стане. Основне питання, яке конче
потрібно вирішити: за короткий
термін домогтися 60-70 відсоткової сплати за вивезення твердих побутових відходів. Про що
можна вести мову, якщо з початку року лише 70 домогосподарств спромоглися укласти з
ЖКУ угоду, а 143 сплатили за
послуги, в середньому за 2 людини з двору. А згідно, можливо
й не зовсім точної, інформації, у
нашому місті 2700 приватних
господарств, до того ж ще 717
квартир. Тож бачимо, який
мізерний процент укладання
договорів.
Зрозуміло, що жителі м. Турка, тим більше сільських населених пунктів, самі не прийдуть
і не запропонують управлінню:
давайте, укладемо угоди. До них
треба піти й , можливо, не один
раз. Залучати до цієї роботи потрібно не лише комунальників,
а й працівників міської ради,
депутатський корпус. Що не
кажіть, коли в місті безлад,
брудно, всі кивають на владу.
Мовляв, сидять й нічого не роблять. Щоб не бути голослівним,
для прикладу, я наведу вулицю
Джерельна. З початку року тут
укладена лише одна угода. А реально, якщо б хтось підійшов до
мешканців, можна було б укласти, як мінімум, десять. Не краща ситуація й на інших вулицях.
Жителі вул. Сагайдачного, Горішня, Пушкіна, Зарічна, Звір,
Довбуша, майдан Шевченка –
також уклали по одній угоді. По
дві – на Бойківській, Івана Богуна та Спадистій, три – Б. Хмельницького, по чотири – Міцкевича, Травнева та Шептицького,
п’ять – вул. Шевченка та Поляна, шість – вул. Молодіжна та Л.
Українки, десять – вул. Середня, дванадцять – вул. Січових
Стрільців, чотирнадцять – вул.
Івана Франка. Тут, як приклад,
можна назвати вулицю Самбірська, де 36 сімей регулярно
приносять гроші в магазин (там
їх кооперують) і тоді звертаються в ЖКУ з тим, щоб вивезти
сміття. Подібну практику використовують й жителі вул. Круг
Городище. І все в них виходить
добре.
Не один раз доводилося зустрічатися із жителями міста й
розмовляти на предмет укладання угод та оплати за вивезення твердих побутових
відходів. Чимало містян без
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жодних проблем готові йти на
співпрацю, але здивовані, чому
до них ніхто не приходить. Хоч,
по правді кажучи, є й такі, що
категорично відмовляються,
мовляв поставте мені біля хати
сміттєвий ящик, тоді й поговоримо. Власне, це вселяє надію,
що не все в нас втрачено. Народна мудрість – де стукають,
там і відчиняють – тут може
мати актуальність. До людей
треба йти, з людьми треба
спілкуватися.
До речі, щодо сміттєвих баків.
Багато турківчан далеко не прихильники такого способу збору
сміття. Зазвичай, де їх встановлюють, це місце перетворюється в такий собі розплідник антисанітарії. Собаки розривають
кульки й розтягують вулицями
різний непотріб, створюючи
явно непривабливу картину. А
щось нове придумувати зовсім
не потрібно. Декілька років тому
у визначені дні вулицями їздила машина й у певний час ( для
прикладу, о 8.30 год.) люди виносили кульки з сміттям і кидали прямо в кузов. Чи не можна
й зараз запустити такий механізм, а перед тим, відповідно
попрацювати з людьми на предмет укладання угоди. Я переконаний, що знайдеться багато
вулиць, жителям яких цей механізм абсолютно буде прийнятний. Потрібно лише бажання. А від того, що ми виписуватимемо різні історії у Фейсбуці,
ситуація не зміниться. Скажіть,
будьте добрі, для чого лякати
людину (мовляв, заберемо баки
для сміття та й не будемо його
взагалі вивозити), яка уклала
угоду й заплатила за цілий рік
наперед. Якщо комунальники
хочуть вдатися до подібних радикальних засобів, то такий громадянин цілком може сказати:
поверніть мені кошти. І це буде
правильно.
Як на мене, принциповіше до
комунальних проблем має
відноситися й міська влада.
Принаймні, всі 110 штатних працівників, без виключення,
мають укласти угоди й сумлінно
платити ЖКУ. В іншому випадку,
з ігнорами мала б бути принципова розмова…Те саме можна
сказати й про старост. Наразі
жоден з них не уклав угоду. А три
місяці тому міський голова
Ярослав Паращич ставив їм завдання, щоб вони це зробили
особисто, плюс до того спонукали до співпраці з комунальниками ще хоч десятьох місцевих підприємців. Результат, як
бачимо, нульовий. У розмовах
старости розказують, які вони
всі бідні, як завантажені роботою та ще й вимагають діловодів. Насправді до цієї посади
ніхто їх не примушував, обира-

ли її добровільно. Та й працювати їм є за що – менше 15 тисяч гривень зарплати ніхто з них
не має. Це не те, що бабуся в
селі з двома чи з двома з половиною тисячами гривень пенсії.
Усі ми маємо пройнятися розумінням, що наведення порядку в громаді – це спільна відповідальність. У свій час, ще в попередній каденції, добру справу розпочала сільський голова
Віра Дупіряк в с. Вовче. Хоч і не
без проблемно, але люди збирали сміття в мішки, складали
його та на перших порах навіть
й вивозили. Але потім щось
пішло не так і в селі накопичилися гори непотребу, які, зрозуміло, безкоштовно комунальники вивозити не будуть. Віра
Дмитрівна, сьогоднішній староста, каже, що вона готова активізувати роботу в цьому плані,
але наголошує, що її мають
підтримувати усі старости
Лімнянського куща. Зрештою,
за таким принципом мають працювати старости інших сіл Турківської громади.
А що маємо зараз? У селах
зазвичай сміття вивозять в ліс
чи на поля. Ті, хто має машини,
звозять його у сміттєві баки в
Турку, при цьому не платять
жодної копійки. Такі випадки
можна спостерігати з жителями сіл Лімна та Вовче. Це те,
що довелося бачити, як кажуть,
на власні очі. Звозять сміття в
Турку і з Боринської громади,
хоч в розмовах це заперечують.
Мовляв, мені зручніше заїхати
на Вільховату й скинути на
сміттєзвалище. Насправді це
далеко не так. Легковиком туди
пробратися сьогодні практично
неможливо. А так, по дорозі на
гуртівню, заїхав у місто й у перший бак викинув набиті сміттям
кульки.
Безперечно, що плата за вивезення ТПВ в сумі 14 грн. 14
коп. на місяць за особу – це надто мало. Вона могла би бути
запропонованою в межах 30
гривень. Але ж перед тим, як
затверджувати нові тарифи,
треба домогтися, щоб переважна більшість людей платили по
старих, а потім, за звичкою,
буде не складно перейти на
нові. В іншому випадку вийде, ті,
хто платив, й дальше будуть
платити, а ті, хто показує комунальникам та владі комбінацію
з трьох пальців (не залежно, чи
відкрито чи в кишені), насміхатимуться: нехай «дурники»
платять. Тим більше, не можна
такі тарифи зразу застосовувати до сіл. Починати треба з чогось маленького, яке згодом
може перетворитися у масштабніше. А найголовніше – ми
маємо вийти з полону ілюзій й
озброїтися
прагматизмом,
спільно, не киваючи один на
одного пальцем, наводити лад
у своїй хаті, розуміючи, що це за
нас ніхто не зробить. А коли
переважна більшість людей укладуть угоди й платитимуть за
сміття, тоді буде здорова конкуренція серед тих, хто матиме
бажання його вивозити.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Адміністрація і профспілкова організація КНП «Турківська ЦМЛ» щиросердечно вітають із ювілейним днем народження бухгалтера Лідію Михайлівну Копитчак і бажають
шановній ювілярці неба безхмарного, настрою
гарного, здоров’я без ліку і довгого-довгого
щасливого віку!
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаємо здоров’я, щастя, сили,
Радості земної і тепла.

Адміністрація і профспілкова організація КНП
«Турківська ЦМЛ» щиросердечно вітають з ювілейним днем народження молодшу медичну
сестру дитячого відділення Ольгу Іванівну
Павлів і бажають шановній ювілярці міцного
здоров’я, світлої радості, родинного благополуччя, довголіття.
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!

ТІЛЬКИ ДО ПЕРЕМОГ,
ТІЛЬКИ ВПЕРЕД
Таким гаслом керується колектив та вихованці КЗПО «Будинок дитячої та юнацької творчості», готуючись до конкурсів, які відбуваються чи то в межах району та області, чи
навіть України. І в багатьох випадках хлопчики та дівчатка,
під вмілим керівництвом своїх наставників, досягають
успіхів й завойовують почесні призові місця.

Так, нещодавно вихованки
гуртка «Юний журналіст» (керівник Христина Яцкуляк) – Софія Яворська та гуртка «Дивослово», що діє при Вовченському ЗЗСО (керівник Алла Пухир) – Ілона Бурич (на фото) у
чесній конкурентній боротьбі
вибороли третю премію на Всеукраїнському мистецькому онлайн-конкурсі «Жінок оспівую
красу». Дівчатка обоє декламували вірші про жінок.
– Ще наприкінці січня у Будинок дитячої творчості прийшов лист з проханням взяти
участь у Всеукраїнському багатожанровому мистецькому
конкурсі «Жінок оспівую красу».
На конкурс можна було представити себе у кількох жанрах
– вокалі, хореографії, розмовному, декоративно-ужитковому
мистецтві, – розповідає керівник гуртка «Юний журналіст»
Будинку дитячої та юнацької
творчості Христина Яцкуляк. –
Вирішили спробувати свої сили
у розмовному. Прийом робіт
мав тривати до 3 березня, але
його дещо пришвидшили, тож
на підготовку залишалося мало
часу. Але ми постаралися і вже
напередодні,
24 лютого,

відправили свої конкурсні роботи. На мій погляд, тема про
жінку для юних гуртківців, віком
10-12 років, а то й молодших,
не є надто легкою. Діткам ще
складно передати що таке
жінка, чому їй в житті доводиться нелегко, яка її роль у вихованні дітей, у збереженні сімейного вогнища, на роботі. Наприклад, для Софійки ми довго шукали вірш для декламування. Врешті зупинилися на творі
поетеси-аматорки Наталії Науменко – «Ода жінці». Твір не
малий за змістом, чуттєвий,
емоційний. Але Софійка швидко вивчила його. Виконання
зняли на відео одним фрагментом, без усіляких монтувань (так
вимагали правила конкурсу) й
відправили на суд журі. І ось
нещодавно ми отримали результат – у нас дві треті премії.
Вважаємо, що третя премія на
такому багаточисельному конкурсі, в якому брали участь аж
1146 дітей, – це вагомий успіх.
Окрилені перемогою, надалі
плануємо завойовувати не
тільки треті місця, а й перші, бо
наші розумні, талановиті дітки
справді цього варті.
Ольга ТАРАСЕНКО.
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По-різному можна відноситися до ідеї освітлення мостів в м. Турка. Для когось це безглуздя та й взагалі непотрібна справа. Проте є багато людей, що сприймають цю ініціативу як
позитив. Все ж як-не-як, а щось таки робиться. Та більше того, коли освітлення проведено
без залучення жодної бюджетної копійки, ця справа заслуговує на увагу.
Але давайте по порядку. Перший міст
(між майданом Шевченка та площею Ринок) освічували за кошти місцевого бюджету, а вже наступний (по вул. Молодіжна,
біля пожежно-рятувальної частини) – це
добра воля та фінансова підтримка
підприємців, як і міст по вул. Василя Стуса. Сьогодні як організатор останнього
проекту хочу прозвітувати як про закуплені
матеріали, так і про зібрані та витрачені
кошти. Наперед щиро дякую багатьом
підприємцям, які без жодних «але» давали кошти, а відтак схвально віднеслися
до ідеї. Щоправда, були деякі зауваження до проведення робіт, зокрема куди
має проходити кабель (зверху, як це було
зроблено, чи варто було б заховати його в
короб, щоб перехожий не бачив його). Чимало підприємців, даючи кошти, наголошували на тому, що не треба оприлюднювати їхніх прізвищ. Але назвати одних, а не назвати інших – це буде нечесно. Нехай люди знають всіх, хто вболіває за міські справи.
Загальний кошторис освітлення моста – 9161
гривня. А кошти дали: Ірина Кіра – від депутата
Верховної Ради України Андрія Лопушанського
(1000 гривень); ПП «Редакція газети «Бойківщина» (600 гривень); підприємці, що мають
бізнес по вул. Міцкевича: Богдан Мельник, Ігор
Доротич, Ігор Кузьо, Володимир Бегей, Микола
Денисов, Олег Лутчак, Віктор Цолиган, Анатолій
Славич, Оксана Ільницька, Іван Синичич, Мар’ян Марич (по 300 гривень); директор БТФ «ЧерТур» Василь Чернянський, директор ПП «ТурАвто», депутат Самбірської районної ради Роман Думич, підприємець Володимир Маркович
(по 500 гривень); підприємець Андрій Бабій (400
гривень); підприємці Михайло Кріль та Василь
Гуй (по 300 гривень); підприємці Людмила Савка, Стефанія Маркович, Людмила Фазан ( по 200
гривень); підприємець Руслан Шиян (625 гривень); підприємець Сергій Сіданич (536 гривень). Сума двох останніх – це погашення залишкових коштів по тих накладних, за якими
вони відпускали матеріали. Власне тому вона
не є заокругленою. Через свого помічника Оксану Куриляк 90 м кабелю СІП передав для освітлення моста депутат обласної ради Юрій Доскіч.
«Щира дяка всім, хто був небайдужим. Як кажуть, нехай не міліє їхня криниця доброти, а все
зроблене для блага людей повертається їм сторицею». Такими словами подякував меценатам
голова Турківської міської ради Ярослав Паращич.
І на завершення, коротко про те, чи варто освітлювати мости? Я належу до тих, хто підтримує
цю ідею. А скептикам, які стверджують, що це
зайві витрати електроенергії, скажу, що в нашому місті є вулиці чудово освітлені, але там практично не проживають люди. Тут економію не бачимо, або не хочемо бачити. А в центрі міста, де
щовечора гуляють люди, мости направду виглядають красиво і комфортно, хочемо економити.
Думаю, якби міст по вул. В. Стуса був освітлений
минулого року, то, очевидно, недоумки на свято
Андрія побоялися б трощити чавунні поручні. Що
не кажіть, а хтось на освітленій території міг би
їх побачити. Світло, як відомо, відлякує не лише
хуліганів, а й злодіїв. Якщо хтось думає по-іншому, може висловитися на сторінках нашої газети.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Бойківський літературно-краєзнавчий конкурс ім. Мирона
Утриска засновано в 1997 році – на честь відомого громадського та політичного діяча Галичини, подвижника і будителя
Бойківщини, котрий жив у м. Турка. Уникаючи переслідувань
сталінського режиму, Мирон-Тадей Утриско у часи військового лихоліття емігрував до США, де й помер у 1988 році.
На вшанування його пам’яті й
засновано конкурс, який уже
став традиційним. У конкурсі
беруть участь не лишень жителі Бойківського краю, а й з
усієї України та навіть з-за кордону. Це поети, прозаїки, фольклористи, музикознавці, етнографи, мовознавці… Сьогодні в
архівній спадщині конкурсу –
понад тисяча книг, надісланих
конкурсантами. Навіть створена власна бібліотека літературно-краєзнавчого конкурсу ім.
М. Утриска, а кращі твори учасників друкують у літературному
віснику «З вершин і низин».
Цьогоріч, як і в минулому році,
у зв’язку з пандемією коронавірусу, виникли певні труднощі у
проведенні багатьох масових
заходів, проте організатори
конкурсу надіються, що він
таки відбудеться.
– Якщо згадати позаминулий рік (у 2020-му літературнокраєзнавчий конкурс не проводили), то в конкурсі взяли
участь 50 авторів. Тоді на розгляд журі конкурсанти подали
73 книги. За підсумками оцінювання, 16 учасників були удостоєні почесного диплома лауреата, 15- диплома І ступеня, 8
– диплома ІІ ступеня, 11– диплома ІІІ ступеня. Решту ж конкурсантів нагородили подяками та грамотами – за участь.
Також того ж року побачив
світ черговий вісник конкурсу

«З вершин і низин», – розповідає секретар конкурсу, директор народного музею «Бойківщина» Турківської міської ради
Руслана Юсипович. – Отже,
цього року, у серпні, якщо не
буде суворих карантинних обмежень, ми плануємо організувати цей захід у рамках проведення Четвертого Світового
Конгресу Бойків. Надіюся, що
до нього долучиться й Спілка
письменників України також
пообіцяв фінансову підтримку
голова Турківської міської ради
Ярослав Паращич. Наразі на
конкурс подано лише дві роботи та ще є надіслані праці з
минулого року. За місяць-два
формуватимемо склад журі,
який плануємо оновити, включивши докторів наук, професорів, викладачів вищих учбових
закладів – фахівців з краєзнавства, історії, літератури. При нагоді, звертаюся до жителів Турківської та Боринської громад,
тих, хто має творчі, історичні,
дослідницькі надбання про
рідний край, подавати свої
праці на літературно-краєзнавчий конкурс ім. Мирона Утриска, безпосередньо у народний музей «Бойківщина» (м.
Турка, пл. Ринок, 26). Праці можуть бути як у книжковому варіанті, так і набрані на комп’ютері
та оформлені у вигляді рефератів.
Ольга ТАРАСЕНКО.

Ðåôîðìà â³éñüêêîìàò³â òà çá³ëüøåííÿ
øòðàô³â çà óõèëåííÿ â³ä ïðèçîâó
Верховна Рада України 256 голосами
підтримала відповідний закон
Згідно з документом, військові комісаріати перейменовують у
«територіальні центри комплектування та соціальної підтримки».
Закон також передбачає створення нового виду військової служби – служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий
період, перегляд адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення законодавства про оборону, військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.
Наразі порушення військовозобов’язаними чи призовниками
законодавства про військовий обов’язок і військову службу тягнуть за собою накладення штрафу від 85 до 119 гривень. Відповідно до закону, штраф становитиме від 510 до 850 гривень.
Повторне вчинення порушення протягом року, а також вчинення
такого порушення в особливий період тягне за собою накладення
штрафу від 850 до 1 700 гривень.
За порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію накладатимуть штраф від 1 700 до 3 400 гривень. Для посадових осіб штраф становитиме від 3 400 до 5 100
гривень. Наразі штрафи становлять від 170 до 510 гривень для
громадян і від 510 до 1 700 гривень для посадовців.
За повторне порушення громадян штрафуватимуть на 3 400 – 5
100 гривень, а посадовців – на 5 100 – 8 500 гривень.
Зокрема внесено зміни до статті 259 Кодексу України про адміністративні правопорушення, які передбачають, що, у разі вчинення особою правопорушень, передбачених статтями 210 (порушення
правил військового обліку) та 210-1 (порушення законодавства про
оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію), за зверненням
військового комісара порушника доставляють поліцейські до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для
складення протоколу про адмінпорушення.
Крім того, згідно з постановою Кабміну від 20.01.2021 № 100,
відтепер для притягнення до відповідальності за ухилення від призову на строкову службу не обов’язково вручати повістку, достатньо пояснення осіб, що мали вручити повістку, чому вона не була
вручена ухилянту.
Світлана БАГАН,
головний спеціаліст відділу спорту, молоді, оборонної, мобілізаційної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами.
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ÌÀÉÁÓÒÍª ÓÃÊÖ
Візія Блаженнішого Святослава, який 10
років тому очолив УГКЦ
У цих днях, коли ми дякуємо Богу за прожитих останніх десять років, які
Церква пережила після останнього виборчого Синоду, коли підсумовуємо
плоди цієї нашої загальноцерковної стратегії «Жива парафія – місце зустрічі
з живим Христом», яку ми укладали до 2020 року, ми природно дякуємо Господу Богу за все те, що від Нього отримали. Але також хочемо поглянути і в
майбутнє, хочемо подивитися, як нам далі жити, куди нам далі рухатися.
Хоча будувати нам будь-які душпастирські плани в нових часах, так званого
посткоронавірусного світу, який швидко міняється і радикалізується, є доволі сміливо. Та як важливо нам усе-таки бодай якось помріяти, якою ми хочемо бачити нашу Церкву через наступних десять років. У наших мріях про те,
як будемо разом рухатися у майбутнє, давайте, перш за все, спитаємо в
молитві до Господа Бога, як Він бачить нашу Церкву сьогодні і завтра.
Пригадую, що одного разу я ділився
своїми переживаннями з Папою Франциском після різних непростих подій,
після початку війни на Донбасі, кажучи
йому: «Знаєте, Святіший Отче, так собі
думаю і питаю Господа: «Господи, чому
Ти нас воскресив після падіння Радянського Союзу?! Чому Ти вдихаєш у колись
мертве і складене до гробу тіло нашої
Церкви отой подих Воскреслого Спасителя, подих Святого Духа?» І тоді Святіший Отець мені сказав: «Видно, ви маєте якусь особливу місію у Вселенській
Церкві і в сучасному світі. Господь має
на вас свої плани!»
Тому можливо сьогодні, коли ми хочемо мріяти про майбутнє, давайте, спитаємо в молитві, як Господь Бог хоче,
щоб ми діяли в тому часі. Не будуймо
лише людські плани, а шукаймо Божої
волі щодо нас, християн, щодо нашої
Церкви в Україні і світі, щодо людства,
яке на наших очах народжується і розпочинається.
Якось, шукаючи відповіді на це питання, мені до серця припали слова Христа, які Він промовив до своїх учнів перед
вознесінням на небо. Це, властиво, була
стратегія розвитку Церкви, як би ми сьогодні це назвали, яку Він залишив своїм
апостолам.
Ідіть, і навчайте всі народи, хрестячи їх
в ім’я Отця і Сина і Святого Духа – це,
властиво, і є стратегією розвитку Церкви.
Він сказав так: «Ідіть і навчайте, тобто
робіть учнями всі народи, хрестячи їх во
ім’я Отця і Сина і Святого Духа» (Мт
28,19). Це є незмінна вічна стратегія –
воля Воскреслого Христа щодо свого
воскреслого тіла, яким є Церква Христова в тих часах, коли ми очікуємо на Його
славне друге пришестя.
Але для того, щоб ми сьогодні могли
правильно відчитати Божу волю в наших
часах, ту божественну стратегію нашої
Церкви, гадаю, важливо ще раз почути
голос Святішого Отця – наступника апостола Петра, який говорить про те, що
цю стратегію ми можемо здійснити в
ключі душпастирського навернення.
Нашу стратегію ми можемо здійснити
в ключі душпастирського навернення.
Отож, слухаючи завдання, заповіт Воскреслого Христа, керуючись тим Духом
Святим, який промовляє через наступника апостола Петра, давайте помріємо
про те, як ми будемо рухатися разом у
майбутнє.
ІТИ
Найперше, каже Христос, – ідіть! Га-

даю тут, як каже Папа Франциск, нам
перш за все, треба думати про певне
навернення в способі спілкування, і будувати стосунки між нами. Душпастирське навернення – для того, щоб Церква

вийшла поза церковні мури, вийшла, як
місійна спільнота у сучасний світ не щоб
його засудити, але щоб у Христі його спасти, нам потрібно міняти стиль, міняти
спосіб спілкування, спосіб комунікації і
спосіб спільної дії.
Від шукання почестей, до лікування
ран сучасного людства.
На перше місце в тому новому способі
душпастирського навернення я би поставив ось такий рух – від шукання почестей до лікування ран сучасного людства.
Дуже часто, коли Церква відроджується, ми відроджуємо і певні уявлення про
роль і місце Церкви в минулому, як це
було колись до її нищення. Ми часом
підсвідомо вбачаємо в нашій ролі, у нашому способі церковної присутності в
суспільстві, як присутність «князів Церкви». Гадаю, від цього в сучасному світі
треба відійти й рухатися до чогось іншого. “Іти” в сучасному світі означає зійти
з п’єдесталів, зійти з отих наших уявних висот князів, принців, щоб послужити сучасній людині. Не шукати собі

МІЛЬЙОН ГРИВЕНЬ –
НА РЕСТАВРАЦІЮ ХРАМУ В ІСАЯХ
За повідомленням Львівської обласної державної адміністрації, з обласного
бюджету для продовження реставрації дерев’яної церкви Святого Михаїла
(1663 р., ох. № 1441) у селі Ісаї, що на Турківщині, планують виділити цього
року мільйон гривень. Храм є пам’яткою архітектури національного значення, перебуває на балансі департаменту архітектури ЛОДА і не має користувача. Якщо кошти виділять, то роботи з реставрації храму триватимуть
вже третій рік поспіль.
До того часу, не маючи належного догляду, святиня перебувала в аварійному стані.
З 2019 року тут тривають протиаварійні, а згодом - реставраційні роботи. Загалом

почестей і привілей! Це стосується і
єпископів, і священиків, монахів, монахинь, учасників різних церковних рухів,
мирянських спільнот. Нам потрібно зійти
з наших п’єдесталів, щоби наблизитися
до ран сучасної людини, які часто сповнені болем, кров’ю, гноєм. Ми повинні ці
рани обмити. Ми повинні їх очистити.
НАВЧАТИ
Потім, каже Христос, ідіть і навчайте!
Що означає сьогодні навчати? Навчати
– це не означає наказувати силою влади, повчати менторським тоном, як усі
інші мають жити, картати тих, які живуть
не так, як нам би хотілося.
Навчати – не означає картати. Маємо
навчати не силою влади, а силою прикладу.
Нам потрібно зійти з такого п’єдесталу ментора, караючого поучителя з
указкою в руках, і стати поруч сучасної людини, як ті, що потягають силою
власного прикладу, які переконують
силою особистого свідоцтва, які не
примушують владою, а захоплюють
своєю особистою вірою, поставою
учня Христового. Так ми можемо навчити і зробити учнями інших, передати той спосіб бути учнем, який характеризує Христових наслідників,
Христових послідовників, членів Христової Церкви.
ХРЕСТИТИ
Наступний крок, який ми мусимо
зробити... Ісус Христос каже: Ідіть навчайте всі народи, хрестячи їх во ім’я
Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні
Церкву часто уявляють спільнотою
якоїсь соціальної служби, яка повинна забезпечити всі потреби соціальної сфери людини, які не забезпечує
держава. Або спільнотою певного
культурно-інтелектуального клубу. Але
насправді Церква Христова є таїнственним організмом. Нас Христос
посилає навчати не для того, аби
більше знали. Нас Христос починає
навчати, щоби хрестити. Тобто Церква як таїнственний організм, таїнственне тіло Ісуса Христа, не може не
уділяти святих Таїнств. Бо для того, щоб
обмити рани, з яких витікають потоки
крові та гною, завдані гріхом сучасному людству, ми маємо лік. І тим лікарством є Святі Таїнства Христової Церкви.
Христос нас не посилає навчати, щоб
більше про Нього знали, але щоб хрестити.
Навіть в умовах пандемії ми не можемо не хрестити. Ми не можемо не народжувати у Тайні хрещення нових членів
Христової Церкви. Ми не можемо не
миропомазувати, не уділяти дар П’ятидесятниці. Ми не можемо не звершувати таїнства Пресвятої євхаристії, зокрема тоді, коли наш народ просто волає
про євхаристійний голод, тому що більшу
частину свого євхаристійного життя мусить жити в онлайні. Ми не можемо зливати на сучасну людину оздоровлюючу
силу Божого милосердя у Святому
Таїнстві Сповіді. Ми не можемо не святити єпископів, священників, дияконів.
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Ми не можемо не вінчати нових пар. Ми
не можемо не помазувати олією зцілення тих, які страждають у важких недугах.
Ми не можемо не уділяти Таїнства!
ПЕРЕБУДОВУВАТИ
Наступний виклик для душпастирського навернення – це є певна перебудова
наших церковних інституцій.
Церкву часто уявляють закостенілою
інституцією минулого, пірамідою, яка
стоїть ось уже дві тисячі років... Це хибне уявлення про церковну структуру. Церква – це, перш за все, жива спільнота. І
ми повинні перейти від уявлення про
Церкву як про закостенілу інституцію, яка
вже починає сипатися від старості, до
усвідомлення Церкви як живої спільноти, яка має ієрархічну структуру, спільноти, яка породжує нові структури, придатні для того, щоб ту спільноту тримати
разом, їй служити відповідно нових способів спілкування, існування сучасного
суспільства, сучасних способів комунікації і ефективності в новій культурі.
Маємо перейти від уявлення про Церкву, як закостенілої структури, до Церкви як живої спільноти віруючих.
Як ми побачимо, що Церква – жива
спільнота, спільнота єпископів, священників, монахів, монахинь, але теж і мирян, які є найбільшою частиною тої
спільноти, тоді ми зрозуміємо, як та жива
спільнота повинна жити в нових обставинах і якого типу нові види інституційного життя вона повинна зродити.
БУТИ СОЛІДАРНИМИ
І останнє. Ми повинні пройти певне
навернення від уявлення про те, що Церква – це є своєрідна фінансова корпорація, яка шукає земні засоби для свого
життя, існування, забезпечення своїх
потреб і на основі їх планує свою витратну діяльність. Це є цілком чуже Церкві
мислення. Церква не має своїх лобістських інтересів. Церква – це є
спільнота солідарності, де ми всі покликані обмінюватися своїми дарами.
Церква – це є спільнота, яку Господь Бог
постійно збагачує, постійно дає їй щось
нового, посилає їй нових людей з новими талантами, уміннями, баченнями...
Найбільшим багатством нашої Церкви
є наші люди! І кожен, хто приходить до
спільноти Церкви, має завдання всі ті
таланти поставити на службу тій ширшій
спільноті. Тоді він ті дари зможе помножити, розвинути.
Церква – це спільнота солідарності, де
ми всі покликані обмінюватися своїми
дарами, і тоді нам їх ніколи не бракуватиме
У Євангелії маємо такий момент, коли
Христос каже учням нагодувати п’ятьма
хлібами і двома рибами п’ять тисяч народу (Пор. Мт. 14, 14-21). Учні сумніваються в можливості це здійснити. Але
Ісус благословляє цю їжу і його благословення стає моментом помноження. Ми
постійно відчуваємо, що наші потреби є
більші за наші можливості. Але саме ті
наші можливості помножує Господь
своїм небесним благословенням.
Саме це є нашою стратегією – іти разом вперед. Іти, щоби навчати усі народи і культури, де ми живемо, з ким ми
спілкуємося, з ким маємо поділитися
багатством нашої Київської духовної
літургійної спадщини як об’єднана глобальна помісна Церква. Ми повинні робити учнями всі народи, уділяючи їм Таїнства Христової Церкви, хрестячи їх во
ім’я Отця і Сина і Святого Духа. І тоді ми
будемо Церквою, яку Бог буде благословити, через яку Він буде діяти і благословити сучасний новий світ.
† Святослав

за два роки для церкви в Ісаях з обласного бюджету виділено близько 2,15 мільйона гривень.
“Нам дуже важливо не тільки відреставрувати, а й зберегти унікальні розписи,
зробити їх видимими для відвідувачів, вірних і туристів. Власної громади храм не
має, у селі є новіша мурована церква. Тому наша мета – відновити та оживити пам’ятку, включити її у перелік загальноукраїнських туристичних магнітів, а через це показати людям важливість спадщини, її перспективність”, - каже директорка департаменту архітектури та розвитку містобудування ЛОДА Олена Василько.
Крім того, до осені для цього храму фахівці та громада мають створити візію ревіталізації (ідея, мета відновлення) – у межах проекту “Культурна спадщина Львівщини. Перезавантаження”, який департамент архітектури та розвитку містобудування
Львівської ОДА реалізовує за підтримки Українського культурного фонду. Також церква в с. Ісаї є претендентом на участь у конкурсі “Велика реставрація”.
Підготувала Ольга ТАРАСЕНКО.
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ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÈÂÍÅ ÇÀÑ²ÄÀÍÍß
Обговорено важливі питання проведення
Четвертого Світового Конгресу Бойків
На початку березня відбулося розширене засідання правління Міжнародної громадської організації «Світовий Конгрес Бойків». На засідання прибули й представники зі Львова: заступник
голови МГО «Світовий Конгрес Бойків», він же й голова філії МГО «Світовий Конгрес Бойків»
у м. Львів, Михайло Яворський та заступник голови філії МГО «Світовий Конгрес Бойків»,
відомий поет, автор багатьох збірок, член Національної спілки письменників України Василь
Лило.
Спочатку гості взяли участь у
патріотичному заході з нагоди
відкриття у Турківській гімназії
№1 кімнати пам’яті її легендарного випускника – Героя АТО
Олександра
Ільницького
(«Барні»). Поруч
відкрито
кімнату учасникам Революції
Гідності. На вічну згадку про Героя встановлено пам’ятну дошку на фасаді гімназії. У заході
взяли активну участь й члени
районної ГО «Учасники АТО
Турківщини». Слід сказати, що
учні гімназії та педагоги, на
чолі з директором освітнього
закладу Оксаною Сушинець, доклали чимало зусиль і провели ці урочистості
на досить високому рівні.
Поет Василь Лило, з нагоди відкриття кімнати пам’яті, вручив учням гімназії
дві власні збірки поезій.
Пізніше гості побували в турківському музеї «Бліндаж».
Заступник
районної ГО
«Учасники АТО Турківщини»
Микола Коноваленко ознайомив відвідувачів з музейними експонатами, детально
розповів про свою участь
та своїх
побратимів у
військових діях в зоні АТО.
Після екскурсії, відбулася зустріч з головою Турківської міської ради Ярославом Паращичем, учасником АТО та Революції
Гідності. Обговорено питання підготовки та проведення з 6 по 8 серпня 2021 року в
Турківській та Боринській об’єднаних територіальних громадах Самбірського та сусідніх до
нього районах Четвертого
Світового Конгресу Бойків, під
гаслом: «Світовий Конгрес
Бойків – у розбудові Української держави!».
Я проінформував Ярослава
Ярославовича про наше звернення до Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо
сприяння уряду в підготовці і
проведенні Конгресу. Від секретаріату Кабміну уже надійшла
ствердна
відповідь
про
підтримку у проведенні цього
міжнародного заходу. Подібний
лист ми одержали й від
Міністерства культури та Державної служби України з етнополітики та свободи совісті.
Слід зазначити, що, відповідно до частини першої статті 23
Закону України «Про громадські об’єднання», МГО
«Світовий Конгрес Бойків» має

право на фінансову підтримку з
державного бюджету України та
місцевих бюджетів, що включає
в себе виконання державних і
регіональних програм культурного розвитку. Ще у лютому нами
було направлено листа голові
Львівської обласної держадміністрації Максиму Козицькому
на погодження проекту (розпорядження, склад оргкомітету,
план заходів), який ми розробили в контексті підготовки до
Конгресу. Проведення подібних
міжнародних заходів – це прослава не тільки району чи об-

нашим фестинам статус міжнародних. До речі, за час проведення фестин і конгресів на них
побували понад 1 млн. осіб.
Тому будівництво ск ансену
вкрай необхідне. Вже виконано
певні геодезичні роботи в цьому плані. Надіємося, що начальник відділу містобудування,
архітектури, житлово-комунального господарства та енергетики Турківської міської ради
Петро Юдицький допоможе
підготувати проект будівництва
музею.

монійний розвиток Бойківщини:
традиції, інновації, проекти, результати». З основних питань,
що будуть запропоновані для
обговорення: сучасні підходи до
розвитку гірських територій;
екологія:
збереження
та
відновлення флори і фауни;
краєзнавство і туризм, генеза
геральдичних родів Бойківщини; розвиток громади та місцевого самоврядування; духовність, культура, освіта та здоровий спосіб життя; розвиток
кооперативів, фермерських господарств та інших форм агропромислового виробництва;
розвиток народних ремесел,
ужиткового та декоративного
мистецтва.
Виступаючи на зібранні, поет

ласті, а й всієї України.
Обговорено на зустрічі з
міським головою й питання будівництва народного музею
архітектури і побуту під відкритим небом (скансену) на Співочому полі, що в с.Явора (на
фото), де відбувалися свята мистецтв у ході проведення усіх
Шістьох Всесвітніх бойківських
фестин та Трьох Світових Конгресів Бойків. Слід нагадати, що
у 2007 році, під час проведення Четвертих Всесвітніх бойківських фестин, на Турківщині
побував і взяв участь у них
тодішній Президент України
Віктор Ющенко. У своєму виступі він дав високу оцінку проведенню цих великих міжнародних заходів, що стали відомими
не тільки в нашій державі, але
й за кордоном. Високоповажний гість наголосив на тому, що
такі
свята національного
відродження слід проводити і в
майбутньому, а Міністерство
культури України тоді надало

Окрім цього, ми відправили
листи – звернення з проханням
долучитися до проведення Конгресу народному депутату України Андрію Лопушанському, керівникам Львівської області, а також голові Самбірської районної ради Віталію Кімаку та голові Самбірської районної державної адміністрації Івану Ільчишину.
Добре було б організувати в
місті Турка, на базі Турківської
гімназії №1, школу мистецтв,
адже в нас є багато здібних, талановитих дітей, які б могли в
майбутньому розвивати Турківщину і прославляти наш Бойківський край.
Заступник голови МГО «Світовий Конгрес Бойків» Михайло
Яворський запропонував провести на базі львівської філії
МГО «Світовий Конгрес Бойків»,
у рамках цьогорічного форуму,
у приміщенні Львівського Національного університету ім. І.
Франка, міжнародну науковопрактичну конференцію «Гар-

Василь Лило наголосив на важливості проведення літературно – краєзнавчого конкурсу імені
Мирона Утриска. І в цьому є сенс
в часі проведення Конгресу. Бажано підняти цей літературний
захід на вищий творчий рівень і
надати йому статус міжнародного. Він також висловив думку,
аби розширити площу народного музею «Бойківщина» у місті
Турка, бо експонатів є багато, а
розмістити їх немає де.
Поряд з цим, необхідно (на
цьому я зупинився в розмові з
головою Турківської міської
ради Ярославом Паращичем)
продовжити капітальний ремонт приміщення Турківського
міського Народного дому (будинок збудований ще у 1905 році).
Ремонтні роботи розпочали у
2018 році, але їх не завершено й досі. Дане приміщення
має історичне значення – у ньому в 1913 році Іван Франко читав для горян свою знамениту
поему «Мойсей». Під час Перших Всесвітніх бойківських фес-

тин, у 1992 році, на фасаді Народного дому встановлено художньо-меморіальну дошку,
присвячену Великому Каменяреві. Хочу відзначити те, що
спільно з головою Турківської
міської ради Ярославом Паращичем відправлено лист-прохання голові Львівської обласної ради Ірині Гримак на виділення коштів для продовження
капітального ремонту Народного дому. Сподіваємося й на
сприяння нашого земляка, депутата Львівської обласної ради
Михайла Дзюдзя. Важливим є
те, що в цьому приміщенні розміщено ще й офіс Міжнародної
громадської організації «Світовий Конгрес Бойків», а також
працює дирекція та методичний
центр Турківського міського Народного дому. Це творчі люди,
народні колективи, без яких ми
не можемо обійтися, вони допомагають рухатися нашому
мистецтву та відроджувати Бойківський край. Тут знаходиться
унікальний краєзнавчий музей,
до створення якого найбільше
приклався провідний методист з народних промислів
та роботи з дітьми Микола
Комарницький. За це йому
велика подяка.
У рамках
Четвертого
Світового Конгресу Бойків
будуть проходити заходи в
Боринській ОТГ. Тож надіюся у перспективі провести
таку ж зустріч і з головою Боринської селищної ради Михайлом Шкітаком.
Голова Турківської міської
ради Ярослав Паращич запевнив нас, що з його боку
буде всіляка підтримка та допомога відносно вирішення
питань Конгресу. Ми подякували Ярославу Паращичу за
теплий прийом, за розуміння і підтримку.
Того ж дня прозвучали
цікаві пропозиції від членів
правління Оксани Павлик та
Руслани Юсипович. Пані Оксана запропонувала видрукувати
окремі матеріали про Бойківщину у відомому київському
журналі «Українська родина»,
а пані Руслана детально зупинилася на активізації проведення в цьому році літературно
– краєзнавчого конкурсу імені
Мирона Утриска. Поет Василь
Лило подарував турківській
бібліотеці майже сто примірників української та зарубіжної літератури зі своєї власної
бібліотеки.
Зустріч членів правління
МГО «Світовий Конгрес Бойків»
пройшла конструктивно, було
обговорено безліч назрілих питань, які, хочеться вірити, будуть
успішно зреалізовані.
Петро КОСАЧЕВИЧ,
голова МГО «Світовий Конгрес Бойків», нагороджений
Почесною грамотою Верховної
Ради України, кавалер ордена
«За заслуги» III ступеня, заслужений працівник культури
України, директор Турківського міського Народного дому.
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ПОЖЕЖНА НЕБЕЗПЕКА:
÷îìó íå ìîæíà ñïàëþâàòè ðåøòêè ñóõî¿ òðàâè
У пожежонебезпечні періоди року вогнеборці щодня мають справу з сотнями пожеж у природних екосистемах. У більшості випадків причиною загорянь стає елементарна людська недбалість За статистикою останніх років, 90% від усіх пожеж, що виникають в екосистемах, спричинені діями людини. Головна проблема полягає в провокуванні лісових пожеж, які призводять до великих матеріальних втрат
й руйнування біоценозів та екосистем. Складність ситуації для рятувальних служб, які покликані реагувати на пожежі в екосистемах, полягає в тому, що вогонь сухою травою та хвойною підстилкою під
дією вітру поширюється з неймовірною швидкістю. Окрім того, зазвичай, поряд з осередком виникнення пожежі відсутні джерела водопостачання. Наслідки від цього можуть бути непередбачуваними.

ЧОМУ НЕ МОЖНА СПАЛЮВАТИ РОСЛИННІ РЕШТКИ, І
ДО ЧОГО ЦЕ ПРИЗВОДИТЬ:
1. Пожежі, унаслідок спалювання рослинних решток
на сільськогосподарських землях, призводять до помітного зниження родючості ґрунту. Спалювання органічної речовини – це головний фактор зниження родючості. Від спалювання сухої трави збіднюється ґрунт, а
мінеральні речовини, що містяться в попелі, досить
легко вимиваються поверхневими та ґрунтовими водами, і лише незначна їх частина засвоюється рослинами.
2. Пожежі – одне з найголовніших джерел викидів
вуглекислого газу в атмосферу, пов’язаних із господарською діяльністю людини. Якщо пожежі часті, то згорає
не тільки суха трава, а й накопичена в ґрунті органіка і,
відповідно, збільшується кількість викидів вуглекислого газу. А отже, посилюється так званий «парниковий
ефект», який призводить до несприятливих змін і коливань клімату на планеті.
3. Випалювання сухої трави збіднює видовий склад
рослинності і тваринного світу. Скрізь, де згоріла трава, вже не буде колишнього різнотрав’я, а звільнену
територію захоплять бур’яни.
4. Під час пожеж гине багато комах, їх личинки, лялечки. Серед них сонечка, туруни, дощові черв’яки та
інші дрібні живі істоти, які беруть участь у процесі утворення ґрунту. Наприклад, дощові черв’яки в природі
швидко переробляють суху траву, перетворюючи її в найцінніше добриво, вносячи його в глибину ґрунту до коріння рослин, і одночасно роблять ґрунт пухким, живим.
Суха минулорічна трава – не сміття, а безцінний продукт харчування, житло, притулок, створений самою
природою.
5. Випалювання сухого травостою викликає загибель
кладок та знищення місць гніздування таких птахів, як
крижень, чайка, травник, бекас, очеретяна і звичайна
вівсянки, польовий і лісовий жайворонки, щеврик.
Гніздовий період цих птахів розпочинається на початку квітня. Із випалених місць птахи йдуть назавжди, а
значить йдуть і від нас – людей.
6. Від сильної трав’яної пожежі гинуть практично всі
тварини, що живуть у сухій траві або на поверхні ґрунту
(зайці, їжаки, плазуни, земноводні). Хтось згорає, хтось
задихається від диму. На згарищах дуже часто знаходять згорілі пташині гнізда зі слідами яєць, обгорілих
равликів, дрібних ссавців, плазунів.
7. Низова пожежа може ушкодити кореневу шийку
дерева – дуже вразливе місце над землею. Потерпають від сильної температури набухлі бруньки, що дуже
шкодить дереву, навіть якщо воно залишається живим.
8. Дим від спалювання трави їдкий, темний, густий.
Алергіки його не переносять. Від спалювання трави й

листя в місті або вздовж автодоріг у повітря потрапляють солі важких металів, які осіли на них. Такий дим
просто отруйний. Часто в сухій траві знаходиться сміття
і, зокрема, небезпечні при спалюванні пластикові пляшки. У сільській місцевості у вогні згорають залишки добрив і отрутохімікатів, утворюючи леткі токсичні органічні
і неорганічні сполуки.
9. Спалювання сухої рослинності часто призводить
до займання і лісових насаджень. Щорічно 10% лісових пожеж виникає через проведення весняних
підпалів. Пожежонебезпечними є всі торф’яні родови-

ща, осушені землі з торф’яними ґрунтами. Болота з
порушеним гідрологічним режимом також належать
до найбільш пожежонебезпечних територій. Особливістю пожеж на торфовищах є здатність торфу горіти на
глибині до 0,3–1,5 метрів. Після згорання торфу, зола,
що залишилася з верхнього 10-сантиметрового шару,
може мати радіоактивність у десятки разів вищу, ніж
радіоактивність вихідного матеріалу. Дим в умовах радіоактивного забруднення торфовищ також може бути

До спасенної години
Виборсались з виру бід.
З плечей звергли, наче гору,
І раділи, що прийшла…
В цю, так довгождану пору,
Україна розцвіла.
Розбуялась рідним цвітом
В синьо-жовтих кольорах,
Красувалась перед світом
Ворогам своїм на страх.

БРАК ЄДНОСТІ
В нас – брак єдності до волі.
Три десятка літ без пут,
А кінця нема сваволі,
Вороги нас ті ж пасуть,
На яких ми гнули спини
В рабстві більш трьох сотень
літ.

Всім суспільством святкували
У містах і селах – скрізь
Співи й музика лунали:
Волі тішились до сліз.
То була не ейфорія.
Дзвін порожній фраза ця.
Радість здійсненим надіям
Спраглі повнила серця.
Лють стрясала часом битих…
Україну, вільну знов,
Спохватились уярмити,

Й знову – згарища і кров.
Навалилися війною.
Відбиваємось сім літ.
Знов оплакуєм героїв –
Нації полеглий цвіт.
Тільки нас не залякати.
Ми в біді – не сам на сам.
Всього світу демократи
Надають підтримку нам.
Отже будем повертати
Так півострів і Донбас,
Щоб кінцеві результати
Вічно радували нас.
Заброд санкціями в’яжем.
Перемоги близим час.
Все, що споконвічне, наше,
Ворогам до цього – зась!
Доля нам не з неба впала.
Це вже – не порожній звук.
Даль, яку вона долала, –

переносником радіонуклідів, що призводить до вторинного забруднення території і негативно впливає на здоров’я людей, які знаходяться в зоні його розповсюдження.
10. Часте спалювання трави переростає в неконтрольоване горіння і нерідко призводить до важких
наслідків, зокрема і з людськими жертвами.
Під час згоряння 1 т рослинних решток у повітря вивільняється 9 кг мікрочастинок диму. До їх складу входять пил, окиси азоту, чадний газ, важкі метали і низка
канцерогенних сполук. Окрім того, з димом у повітря
вивільняються діоксини – одні з найотруйніших для людини речовин.
ЯК ДІЯТИ, ЯКЩО ВИ ОПИНИЛИСЬ В ОСЕРЕДКУ ПОЖЕЖІ:
– не панікуйте та не тікайте у протилежний бік від
полум’я, що наближається, а перетніть смугу вогню
проти вітру, закривши голову й обличчя одягом;
– з небезпечної зони виходьте швидко, перпендикулярно напрямку вогню;
– якщо втекти не має можливості, вийдіть на відкриту місцевість або увійдіть у водойму; дихайте через змочену тканину якомога ближче наблизившись до землі;
– гасити полум’я невеликих низових пожеж можна,
збиваючи його гілками листяних порід, водою, землею,
затоптуючи ногами. Будьте обережні поблизу великих
дерев – вони можуть падати;
– під час гасіння пожежі не відходьте далеко від доріг,
просік, не випускайте з поля зору інших учасників гасіння пожежі, підтримуючи з ними зв’язок за допомогою
голосу;
– вийшовши з осередку пожежі, повідомте місцеві
органи влади та службу з надзвичайних ситуацій за телефоном «101» про місце, розміри та характер пожежі.
Принагідно хочу звернутися до старост, які є представниками влади на місцях. Проведіть роз’яснювальну роботу серед людей про заборону випалювання сухої
трави, розкажіть про штрафи, якими держава карає
паліїв, про моральну відповідальність перед природою, яка дарована нам Богом.
Руслан СЛИВАР,
головний спеціаліст відділу спорту, молоді, оборонної, мобілізаційної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами.

Із жахливих, довгих мук.
І в Батурині, й під Крутами
Цабеніла з неї кров,
Як з полеглих там, під кулями,
«Непокорных банд хохлов».

Їй в сибірських таборах,
Дочекалася, здійснилось,
Впав архіпелаг Гулаг.
Осипались тиранія,
Безбожництво й сили зла.
Україна ті події
Своїм святом нарекла.

В 32-м, 33-м –
Геноцид-голодомор,
І вона – в горнилі смерті,
Витворі убивць-потвор.

Нарід, доля й воля – разом!
Це утворення святе
Вражу будь-яку проказу
З рідних далей пріч змете.

Мордована «на Бриґітках»,
«На Лонського», в Биківні.
В своїх батьківських домівках
По всій отчій стороні.

Так я бачу Україну,
Що в своє майбутнє йде.
Таку, євро-місця гідну,
Світова спільнота жде.

На її святих теренах
Журних безліч поховань.
В них – мільйони не смиренних
Жертв жорстоких катувань.
Про що мріялось та снилось

Кров ще можуть з нас попити,
Але вже не із смішком.
З курсу НАТО нас не збити –
Ні з гармат, ні «новичком».
Йосип ВАСИЛЬКІВ,
м. Дніпро,
уродженець с.Хащів.
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ÏÅÐÅÂ²ÐÊÀ ÇÀ Ì²ÑÖÅÌ Â²ÄÁÓÂÀÍÍß
ÑÓÑÏ²ËÜÍÎ-ÊÎÐÈÑÍÈÕ ÐÎÁ²Ò
З прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо посилення захисту прав дитини на належне утримання, шляхом удосконалення порядку примусового стягнення заборгованості і сплати аліментів», на уповноважені органи з
питань пробації покладено обов’язок виконання адміністративного стягнення у вигляді суспільно-корисних робіт.
Зокрема, осіб, яким суд визначив такий вид робіт, залучаємо до праці з тим, щоб із зароблених грошей порушник міг
ліквідувати заборгованість зі
сплати аліментів. Не так давно,
16 березня, мною як начальником Турківського районного сектору філії держаної установи
«Центр пробації» у Львівській
області спільно з прокурором
Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури
Зіновієм Бохонком та майстром
з благоустрою Турківської
міської ради Світланою Кузьмин
було проведено перевірку за
місцем відбування адміністративного стягнення у вигляді суспільно-корисних робіт одним із
порушників на території міської
ради. Встановлено, що правопорушник виконує вказані роботи сумлінно, без зауважень. Будь-яких
скарг з адміністрації міської ради на його поведінку та доручену роботу не надходило. Про це мною
було складено відповідний акт.
Мар’ян ЯВОРСЬКИЙ,
начальник РС філії ДУ «Центр пробації» у Львівській області.

У ПОЖЕЖІ ЗАГИНУЛА ЛЮДИНА
У понеділок, 29 березня, о 22.05 год., до служби порятунку “101” надійшло повідомлення про
пожежу в с. Ісаї. Пожежа виникла в дерев’яному житловому будинку, розміром 5х10 м.
До місця події були направлені рятувальники 28-ої державної пожежно-рятувальної частини м.Турка. Вогонь швидко поширився дерев’яними конструкціями та на момент прибуття вогнеборців будівля була охоплена вогнем. Існувала загроза перекидання вогню на поруч розташовані дві будівлі,
однак вогнеборцям вдалось цього не допустити. За півгодини пожежу локалізували, а ще за годину –
ліквідували.
Внаслідок пожежі вогнем знищено житловий будинок. На згарищі виявлено тіло чоловіка, 1985
року народження – сина власниці.
До ліквідації займання залучали 4-х чоловік особового складу та 1 одиницю спецтехніки.
Кількома днями раніше трапились ще дві пожежі – у Нижній Яблуньці та Турці. В обох випадках
горіли дерев’яні господарські будівлі. Тут збитки були лише матеріальні. Із людей, на щастя, ніхто не
постраждав.
Наш кор.

Åôåêòèâí³ äîáðèâà äëÿ ðÿñíîãî ïëîäîíîøåííÿ
ÿáëóí³. Ïåðøà âåñíÿíà ï³äãîä³âëÿ
Яблуню вирощують на всіх присадибних ділянках. Її врожай напряму може залежати тільки від
своєчасного та правильного підживлення.
Потреби яблуні рано навесні.
Відновлення сили, нарощення зеленої маси –
є головними факторами для подальшого зростання яблуні. Для цього їй потрібен азот, тому
перше підживлення проводять добривом, в якому азоту міститься велика кількість.
Краще весняне добриво для яблуні.
1. Аміачна селітра.
Вона є найпопулярнішим азотним добривом,
яке закладають безпосередньо в ґрунт або готують з нього водний розчин.
Нормою є 40 грамів аміачної селітри на 1 м2
або стільки ж селітри на 10 літрів води, на доросле дерево потрібно 30 літрів цього розчину.
2. Кальцієва селітра.
Підживлення кальцієвою селітрою є повноцінним для кореневої системи дерева, що може надалі позитивно позначитися на майбутньому врожаї.

«БОЙКІВЩИНА»
Реєстраційне свідоцтво ЛВ №1306/560-р
видано 27 грудня 2018 року.
Часопис виходить раз на тиждень.
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Розведіть 25 грамів селітри у 10 літрах води та
витрачайте на одне дерево 25-35 літрів цього розчину. Проводити таку підгодівлю потрібно поки
не розпустилися бруньки на дереві.
3. Перегній.
Він є відмінним природним джерелом азоту,
але його вносять сухим. Для цього розкидають
по стовбуровому колу дерева, потім загрібають
землею. На одне доросле дерево яблуні йде відер
5 перегною та рясно поливають зверху простою
водою.
4. Компост.
Він такий же корисний як й перегній, його також вносять сухим. Для цього відступають від стовбура дерева на 30 см й розкладають компост
по периметру крони дерева, потім перекопують
землю на пів лопати та рясно поливають зверху
водою. На одну рослину йде відер 4-5 натурального добрива.
Дотримуючись цих рекомендацій, можна виростити здоровий сад з щедрим та смачним урожаєм, якого вистачить до наступної весни!

ÇÌ²ÍÀ ÏÎÐßÄÊÓ ÂÈÏËÀÒÈ
ÄÎÏÎÌÎÃÈ ÍÀ ÏÎÕÎÂÀÍÍß
Постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020
року № 1278 «Деякі питання організації виплати пенсій та
грошової допомоги» змінено порядок виплати і доставки пенсії
та грошової допомоги. Враховуючи зазначене, з 1 квітня 2021
року змінюється порядок виплати допомоги на поховання та
недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера органами Пенсійного фонду України.
Починаючи з 1 квітня поточного року, вищевказані виплати будуть здійснювати виключно через банківські установи. Тому, при
зверненні до органів Фонду для отримання допомоги на поховання або недоотриманої пенсії до документів, що ідентифікують заявника, та документів про смерть, в обов’язковому порядку необхідно надавати довідку про реквізити банківського рахунку, відкритого на особу, що звернулася за отриманням послуги. Нижче наводимо перелік банків на Турківщині, з якими Пенсійним фондом
укладено договори на здійснення відповідних операцій:
1. ПАТ “ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ”
2. ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”.

ЗАПРОШЕННЯ-ПЕРЕПУСТКИ
НА ПРОБНЕ ЗНО
уже розміщені на
інформаційних сторінках учасників
Львівським регіональним центром оцінювання якості освіти
здійснено розподіл учасників пробного ЗНО за пунктами проведення.
З 25 лютого 2021 р. учасники
пробного ЗНО мають можливість
роздрукувати запрошення-перепустки для участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні, де вказані адреси пунктів
проведення.
Для цього необхідно зайти на
«Інформаційну сторінку учасника
ПЗНО» (за логіном та пінкодом, який отримали під час реєстрації)
на сайті ЛРЦОЯО http://lv.testportal.gov.ua .
Нагадуємо, що допуск учасників у пункти проведення пробного
ЗНО здійснюється з 10 год.15 хв. до 10 год.50 хв. за наявності документа, що посвідчує особу (паспорта чи свідоцтва про народження) та запрошення-перепустки у день тестування 10 квітня 2021
року. Адреса пункту тестування вказана в запрошенні.
Здобудеш освіту — побачиш більше світу!
Бажаємо успіху!
Наталія ДУДА,
відповідальна за проведення ЗНО на Турківщині.
Розпочинаємо запис на сезонні роботи в Польщі (полуниця,
малина, лохина і т.д.).
Тел.: +380686213945; +380638784671.
Втрачений військовий квиток НК №4504436, виданий на ім’я
Миколи Миколайовича Германовича, вважати недійсним.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Інженерно-педагогічний колектив Турківського професійного
ліцею висловлює щире співчуття бібліотекарю ліцею Руслану Володимировичу Строгану з приводу тяжкої втрати – смерті батька.
Турківська районна організація Української Спілки ветеранів
Афганістану глибоко сумує з приводу передчасної смерті бойового
побратима Володимира Михайловича Гошівського і висловлює
щире співчуття рідним і близьким покійного. Вічна йому пам’ять.
Колектив Явірського ЗЗСО І-ІІІ ступенів висловлює щире співчуття вчителю мистецтва Тетяні Миронівні Острубацькій з приводу
тяжкої втрати –передчасної смерті батька.
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