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Завдяки старанням депутата Львівської обласної ради Михайла Дзюдзя, на два об’єкти Турківщини буде виділено кошти з бюджету області. Перед прийняттям рішення він запросив у наш край голову бюджетної комісії Володимира Квурта для детального ознайомлення з об’єктами, що конче потребують фінансування. І недаремно. З-посеред багатьох
інфраструктурних проектів Львівщини кошти виділено на
продовження будівництва Либохорської ЗОШ , зокрема накриття приміщення, в сумі 10 млн. грн. Хоч насправді за виділені
кошти це зробити не вдасться. Як мінімум, потрібно ще 5
млн. грн.. Але тут Михайло Семенович висловив впевненість,
що в процесі перегляду бюджету необхідну суму таки додадуть. І вже в наступному році, якщо вдасться залучити кошти ДФРР, то є велика надія, що об’єкт може бути зданий в
експлуатацію.
Втішна новина й для жителів с. Лімна. На завершення будівництва й здачу в експлуатацію місцевої лікарської амбулаторії сімейної медицини в обласному бюджеті передбачено 2 млн. 060 тис.
грн. Знову ж таки коштів недостатньо, але до кінця року, в процесі
коригування бюджету, ситуацію можна поправити. І лімнянські
медики можуть таки справити новосілля.
На жаль, це лише два об’єкти, по яких є оптимістичні перспективи.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Практично перестала існувати Турківська райдержадміністрація, а перед тим й
районна рада, а просторі приміщення в будівлі по вул. Січових Стрільців, 62, залишилися без мешканців. На початку тижня Турківська міська
рада із звичної будівлі переїхала до цієї споруди. Власне, на
це треба звернути увагу жителям Турківщини, які звертаються до влади у вирішенні злободенних питань.
Наразі невідомо, які служби
залишаться в мерії, але керівництво вже осіло в нових кабінетах, які, після так званої децентралізації, залишилися в
досить таки непривабливому
вигляді. І щоб привести їх до
ладу, умеблювати, доведеться
затрачати кошти з бюджету,
який і так не є надто багатим.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Дорогу і люблячу, щиру і турботливу дочку, сестру, матусю і бабусю, жительку с. Явора Анжелу
Михайлівну Леньо щиросердечно вітаємо із золотим ювілеєм, який святкує 18 квітня. Бажаємо
великого людського щастя, міцного-міцного здоров’я, світлої радості в житті, ласки Божої на
многії і благії літа!
Якби в словах була пророча сила,
А в серці чарів полум’я цвіло,
То ми б для Тебе, мамо, так зробили,
Щоби і дня сумного в Тебе не було.
Нехай в житті Твоєму, як у полі
В пшениці пташка пісню щастя в’є,
А ми пошану віддаємо долі за те,
Що Ти у нас на цьому світі є!
З любов’ю – мама Іванна, тато Михайло, сестра Наталія з сім’єю; син Віталій, невістка Ольга,
онучка Олічка; дочка Світлана; дочка Наталія, зять Ярослав.

Цими прекрасними квітневими днями святкуватиме свій золотий ювілей житель с. Нижнє
Висоцьке Зеновій Річардович Сташек.
Дорогого і люблячого, доброго і турботливого чоловіка, батька і зятя,
з нагоди чудового життєвого свята, щиросердечно вітають дружина Лариса, сини Юрій і Назарій,
теща Ярослава Тимофіївна і бажають люблячому ювіляру міцного здоров’я, щастя, радості,
добра, Божого благословення, довголіття.
Ваш ювілей – не
тільки Ваше свято,
Радіють з Вами друзі й рідні теж,
Хай Бог пошле іще років багато,
Здоров’я, щастя, радості без меж.
Хай роки будуть світлі, легкокрилі,
Не буде втоми лагідним рукам.
Хай жито на столі і Бог на небі
Завжди рятунком будуть Вам.

ÐÎÇÄÐ²ÁÍÀ Ö²ÍÀ – 3 ãðí.

Парафіяни та церковний комітет храму
Різдва Іоана Хрестителя с. Присліп сердечно вітають з днем народження свого настоятеля, митрофорного протоієрея о. Віталія.
Нехай Господь щедро обдаровує Вас і Ваших рідних міцним здоров’ям і благополуччям, надихає Вас на працю у Божому винограднику, а Божа Мати огортає своїм Покровом.
Хай Господь здоров’я посилає,
Радості і щастя
додає.
Дух Святий над
Вами хай витає,
Бо Ви добрим пастирем в нас є.
Хай додасть наснаги
Вам і сили,
Хай панують спокій, мир,
добро,
Щоб Ви довго Господу служили
І в житті щоб горя не було!

Люблячу, дорогу матусю, бабусю і прабабусю Галину Дмитрівну Яворську, жительку с. Радич, яка 13 квітня святкувала
свій 75-річний ювілей, щиро вітають з ювілеєм сини Іван, Дмитро, Олександр, Михайло, Микола; дочки Ольга, Світлана, Валентина; невістки Ольга, Іванна, Марія, Іванна, Віра ; зяті Іван,
Микола, Анатолій; онуки Христина, Галина, Михайло, Михайло, Марічка, Сергій, Софія, Марічка, Ірина, Саварин, Іванко,
Марічка, Ірина, Оксана, Іван; правнуки Злата і Тимофій.
Хочемо Вам, рідненька, багато добрих
слів сказати і щиро Вас привітати:
Бо поки є мама, доти є сонце,
Доти пташина і цвіт під віконцем,
Доти краса, доти – поміч, розрада,
Живіть нам, матусю, сто років на
радість!
Спасибі Вам, рідна, за Ваше тепло,
За руки робочі, безсоннії ночі,
За те, що зростили, за хліб на столі,
Спасибі Вам, мамо, уклін до землі!

Із чудовим життєвим святом – 70-річчям від дня народження – від щирого серця і з великою любов’ю вітаємо дорогу,
люблячу, турботливу, чуйну дружину і матусю, найкращу у світі
бабусю, добру і щиру сестру – турківчанку Катерину Іванівну
Богдан.
Дякуємо сердечно за Твою турботу, любов і піклування,
рідненька. Просимо у Господа, аби дарував Тобі міцне здоров’я, родинне тепло, світлу радість у житті, достаток, мир,
свою ласку і благословення – на многії і благії
літа!
Нехай Твоя наповнюється хата
Добром, достатком, сонячним теплом.
Хай буде вірних друзів в ній багато,
Прихильна доля огорта крилом.
Думки хай будуть світлі, легкокрилі,
Всі справи підкоряються рукам.
Хай сяють очі Твої ясні, добрі, милі
Усупереч прийдешнім всім рокам!
З любов’ю і повагою – чоловік Іван, син Іван, невістка Ольга,
онуки Андрій і Адам; дочка Ольга, зять Сергій, онуки Богдан і
Ілля; сестра Марія з сім’єю.

Вітаємо з 70-річчям кохану дружину, люблячу матусю, турботливу бабусю, дорогу тещу, красиву, активну, чудову, унікальну,
успішну й енергійну жінку – Любов Миколаївну Дяків!
У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас вітаємо,
Добра і щастя Вам бажаємо.
Хай оминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла й радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!
То ж не старійте і не знайте
В житті ні смутку, а ні бід,
У серці молодість плекайте,
Живіть до ста щасливих літ!
Бажаємо світлої радості й сили,
Ласкавої долі, добра і тепла,
Щоб ласку Вам слало небесне світило,
Здоров’ям наповнила рідна земля!
Дякуємо Вам, люба наша матусю, за всю Вашу турботу, любов, підтримку, мудрість і за Вашу унікальну здатність зберігати домашнє вогнище навіть у найважчі часи! Будьте завжди
молодою, красивою і життєрадісною!
З любов’ю, повагою та вдячністю: чоловік Володимир, дочки
Наталя та Марія, зяті Дмитро та Ярослав, онуки Олег, Володимир, Назарій.
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ДОБРI ЛЮДИ САДЯТЬ,
А НЕГIДНИКИ ПАЛЯТЬ
На жаль, квітень нас не тішить сонечком. Але в минулотижневі погожі днини лісівники
Турківщини підготувалися до посадки лісових культур і у вівторок, 13 квітня, хоч погода
була не надто сприятливою, розпочали цю важливу роботу в урочищі Широке, неподалік Явори. Традиційно, впродовж багатьох років, вони опікуються придорожньою захисною смугою
повз траси Львів-Ужгород. Хто проїжджає по цій магістралі, любується гарними смерками
різної вікової стиглості, які взимку виконують важливу захисну функцію, не даючи поривистим хуртовинним вітрам заносити снігом дорогу.
Цьогорічний виїзд на цю невелику лісову
ділянку був водночас і приємним, і сумним.
Задоволення було від того, що працівники
ДП «Турківське лісове господарство» разом
з директором Василем Барабашем, головним лісничим Михайлом Леськівим та працівниками Турківської міської ради, під керівництвом першого заступника міського голови Олега Гришканича, висадили декілька
сотень молоденьких смерек. А сум огортав
через те, що якісь негідники підпалили на
цій ділянці суху траву. Як наслідок – вогонь
знищив чимало лісових культур, що були висаджені в попередні роки. Постраждали дерева різного розміру – від 50 см й до 3 метрів
заввишки. Та більше того, хтось додумався
зрубати тут вершки красивих смерек, очевидно на новорічні ялинки. Близько, зручно, далеко до лісу не доводиться ходити, а про людську совість та гідність ніби забули.
Садили в цей день лісові культури й на місці, де десять років тому започаткували висадку у вигляді
тризуба. І тут справді сформувався зелений Герб України, за яким щорічно проводять догляд. Але
знову ж таки, на подив, й тут негідники зрубали 5 ялинок, не затративши багато часу та зусиль для їх
пошуку. Зрозуміло, що обуренню від таких дій в охоронців лісу не було меж. А загалом в цей день було
посаджено близько 1200 саджанців породи смерека, дугласія та модрина.
З настанням тепла турківські лісівники, згідно проекту лісових насаджень, мають у планах заліснити дві ділянки, площею 2 га , на території Зубрицького лісництва та провести доповнення лісових
культур, що були залишені під природне поновлення на рубках перепрофілювання – на площі 36 га.
Посадкового матеріалу в них є достатньо і вже найближчим часом ці роботи, без сумніву, буде
виконано.
Але, попри це, турбує
лісівників неконтрольована ситуація із підпалом
сухої трави. Через це вогонь добирається до лісових масивів і знищує все
живе на своєму шляху, дерева десятирічної чи
двадцятирічної стиглості
і весь підріст. Турківські
пожежники лише за три
дні перед похолоданням
12 разів виїздили на такі
пожежі, витративши чимало пального. А якби в
цей час трапилося займання в якомусь житловому будинку, то, зрозуміло, вчасно приїхати їм би не вдалося. І все через банальну людську вседозволеність та безкарність.
Постає питання: як з цим злом можна боротися? Прохання чи пояснення про шкідливість спалювання минулорічної трави, де, зазвичай, викидаємо багато пластику, інших відходів, для здоров’я
людини нічого не допомагають. Але, як на мене, про досить ефективний спосіб, який би варто було
узаконити на державному рівні, розповів головний лісничий ДП «Турківське лісове господарство»
Михайло Леськів. Його зміст. Якщо людина побачить сусіда чи випадкову особу, що займається
умисним підпалом, й повідомить в компетентні органи, а ті, через правовий механізм, притягнуть
любителя таких забав до адміністративної відповідальності, наклавши на нього, для прикладу, 17
тис. грн.. штрафу, то 5 тис. із них варто б віддавати інформатору. Він таким чином зароблятиме кошти,
турбуючись про довкілля. Подібна практика вже багато десятиліть існує в Німеччині. За такі дії там
ніхто не ображається, а з роками всі звикли жити за моральними і суспільними правилами. Власне,
тому в цій державі сьогодні є порядок.
Розповів Михайло Михайлович ще й історію дворічної давності. Після однієї з пожеж, що перекинулася на лісовий масив з підпаленого поля, в с. Ісаї, в урочищі Під багняками лісівники побачили
моторошну картину. Виїхавши на місце, він із лісовою охороною виявили п’ятеро мертвих обгорілих
диких кабанчиків. Отож, можна собі уявити, скільки подібна пожежа знищує зайців чи пташенят.
Дивно, але чомусь люди, які вважають себе християнами (і часто моральними), не задумуються,
створюючи пожежі в екосистемах, про велику гріховність таких дій, не відчувають себе аморальними.
Згодом їхні вчинки переймають діти, не розуміючи, що чисте довкілля – це запорука нашого здоров’я
та життя.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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НКРЕКП остаточно ухвалила постанову
про річну ціну на газ для населення. Усі постачальники газу зобов’язані з 1 травня 2021
року встановити базову ціну на рік “за замовчуванням” і не підвищувати її.
Згідно з постановою НКРЕКП, всі постачальники, які мають намір постачати газ побутовим споживачам, зобов’язані до 25 квітня оприлюднити
на своїх веб-сайтах ціну на природний газ, яка

буде діяти протягом року.
Базова річна пропозиція буде діяти з 1 травня
по 30 квітня наступного року. Постачальник не має
права протягом періоду збільшувати ціну природного газу.
Якщо побутовий споживач бажає змінити умови
шляхом обрання іншої комерційної пропозиції
постачальника, він повинен подати нову заявуприєднання.
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Дорогу і люблячу, працьовиту і добру, чуйну і турботливу
дружину, маму, бабусю, жительку с. Явора Валентину Михайлівну Ільницьку сердечно вітають з ювілейним днем
народження чоловік Іван, дочки Марія та Наталія, зяті Володимир та Василь, внуки – Христина, Олег, Денис, Анастасія та Дмитро і бажають рідній та дорогій людині міцного
здоров’я, щастя, радості, життєвої
енергії, добра, Божого благословення і довголіття.
Хай над Вами небо голубіє,
Не знають втоми руки золоті.
Душа нехай ніколи не старіє
І серце не втрачає доброти.
Хай доля намітить ще років багато,
Відпустить здоров’я, щастя й
добра.
Хай повниться ласкою рідная
хата,
Багато в ній буде людського
тепла.
Спасибі за ніжність, любов і ласку,
Спасибі за те, що Ви у нас є!

18 квітня святкуватиме свій ювілей Зеновій Річардович
Сташек.
Дорогого сина, люблячого чоловіка, найкращого батька
сердечно вітають з 50-річчям мама Дарія, дружина Лариса, сини Юрій та Назар, брат Володимир з дружиною Іванною, сестра Іванна з чоловіком Василем, теща Ярослава, тітки Софія та Євгенія, стрик Михайло з сім’єю, племінники – Мар’яна,
Іван, Володимир, Юлія та вся велика
родина і бажають імениннику неба
безхмарного, настрою гарного, здоров’я – без ліку і довгого-довгого благодатного віку!
Тепло й добро нехай дарує світ,
Дай Боже, і здоров’я, і натхнення
Прожити ще багато довгих літ –
Під Божим і людським благословенням!

Колектив працівників акушерсько-гінекологічного відділу
КНП «Турківська ЦМЛ» щиросердечно вітає із 70-річним
ювілеєм вмілого фахівця, прекрасну душею людину, старшу медичну сестру Любу Іванівну Богдан.
У цей знаменний день від усього серця бажаємо Вам,
шановна ювілярко, невичерпного оптимізму, втілення в
життя всіх добрих задумів, Божого благословення. Нехай
Ваша життєва чаша буде переповнена щастям, здоров’ям і радістю.
Щиро вітаємо зі святом,
Здоров’я зичимо багато,
Хай щастя в серце завітає,
Добром Господь благословляє.
Хай створене і звершене в житті
В прийдешніх днях продовження знаходить,
А також завжди поряд будуть ті,
Хто в серце Ваше із любов’ю входить.

Колектив працівників акушерсько-гінекологічного відділу
КНП «Турківська ЦМЛ» щиросердечно вітає із золотим
ювілеєм добру, чуйну колегу по роботі, лікаря акушер-гінеколога Анжеліку Михайлівну Федаш і бажає шановній ювілярці безліч щасливих і сонячних днів у житті, міцного здоров’я і шани від людей, любові від рідних, Божої опіки на
довгі і мирні літа!
Нехай волошками цвітуть літа
прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань!
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні крапельки
страждань.
Життя хай квітне, мов вишневий
сад,
І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад
Здоров’я, миру, успіхів, надії!
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в якій панує дух любові, таланту і добрих справ
Сім’я Лепких – місцевого настоятеля о. Івана і його дружини Тетяни та трійко їхніх милих діточок – Микола, Марія та
Іванна, проживає в с. Завадівка. Отець Іван не тільки вірно і
ревно служить своїй пастві на ниві Господній, а в селі, та й на
Турківщині зокрема, його знають як людину із золотими руками, як вмілого майстра з ремонту побутової та електротехніки, а ще він робить чудові рамки для образів. Їмость
Тетяна Орестівна – надзвичайно талановита, креативна
майстриня з випічки пряників, тортів, короваїв, пасок, виготовлення «солодких букетів». Вона приємна у спілкуванні,
відверта, щира і доброзичлива. Тож про їмость Тетяну, берегиню домашнього вогнища, й хочу розповісти детальніше.
Народилася Тетяна в с. Звір
Самбірського району, там закінчила місцеву школу, після якої продовжила навчання у Самбірському статистичному технікумі. Але
статистом жодного разу не працювала, бо за якийсь час вийшла
заміж, згодом народила дитину і
повністю присвятила себе сім’ї.
На Турківщині Лепкі проживають
уже 12 років, відтоді, як о. Івана
перевели служити на парафію у
Завадівку.
Про своє захоплення випічкою
їмость Тетяна розповідає з великим задоволенням:

– Куховарити я почала, навчаючись ще у 6-му або 7-му класі.
Дідусь з бабусею йшли на роботу
в колгосп, мама мала вдосталь
справ по господарству, тож я завжди старалася допомогти матусі
скоріше зготувати обід, а деколи й
сама бралася за куховарство –
пекла млинці, налисники, чистила
картоплю й варила вареники. Кухня уже тоді вабила мене. Окрім
всього, моя мама смачно випікала. Її разом із сусідкою завжди запрошували пекти на весілля. Тож я
придивлялася, як матуся усе робить, і вчилася у неї цієї майстерності. Отак ниточка за ниточкою, крок за кроком й стала я працювати з тістом. Першими моїми
витворами були вироби простої
випічки – булочки, рогалики,
тістечка, а ось пекти торти почала 5-6 років тому. Одного разу мій
синочок, якому наближався день
народження, подивившись мультик «Губка Боб», попросив мене
спекти йому на іменини тортика.
«Микола, я таке не зроблю, бо це
важко», – відповіла сину. Але Миколка так настирливо просив, що я
здалася і стала в Інтернеті шукати
різні кулінарні сайти, переглядати
й вчитися, як пекти торти. Надивившись всього, вирішила спробувати. Торт я спекла. Наступило
синове свято, на яке завітали його

друзі, гості, хресні батьки і, посмакувавши на десерт тортом,
залишилися задоволеними випічкою. З того часу стала пекти торти для своїх знайомих, рідних, похресників, але замовлення від людей на випічку тортів поки не брала. Минав час і одного разу я всетаки наважилася: спекла торт і виставила свій кулінарний витвір на
сайт «Турківські новини». Дуже переживала, чи відвідувачі сайту
сподобають. І що ж? Люди стали
замовляти. Тішилася з того, що мої
вироби припали до душі замовникам, та й таким чином сімейний
бюджет поповнювала. Це додало
мені бажання й
енергії працювати далі, вдосконалюв ати
свою
майстерність.
Ніяких спеціаль них кулінарних курсів з
випікання
тортів Тетяна
Орестівна не
з а к ін ч у в а л а .
О д ин- є д иний
раз побувала
на майстеркласі з виготовлення прикрас
для тортів –
квітів з шоколаду. Інтернет та
поради досвідчених майстринь, з якими
ч а с т о
спілкується і за
що їм щиро вдячна, й стали для
Тетяни Лепкої найкращою кулінарною школою. Спекти гарний і смачний торт нелегко. Випічка разом з
оформленням займає, як сама
каже, до двох днів.
– Але у своїй практиці мала два
таких випадки, коли клієнти настирливо просили зробити торт за
кілька годин: замовляли зранку і
на вечір він уже мав бути готовим.
Звичайно, спекти його було надзвичайно важко, проте я постаралася і все-таки виконала прохання.
Covid-19 вніс корективи в життя
багатьох наших співгромадян. Із
введенням у березні минулого
року в Україні карантину, Тетяна
Лепка, маючи вдосталь вільного
часу, випробувала свої вміння й
у випічці короваїв.
– Переглянувши на YouTube
декілька роликів, я спекла двоповерховий коровай, сфотографувала й опублікувала у Фейсбуці, –
каже майстриня. – Мій виріб подивилися багато людей. Стали надходити лайки, схвальні коментарі.
Тоді спекла на пробу ще три короваї, і вже після Великодня скинула
в Інтернеті оголошення, що приймаю замовлення на випічку короваїв. Відповідь не забарилася – наступного місяця у мене замовили
два короваї. Підрахувала, що за рік

майже 30 короваїв спекла. Випікаю їх у звичайних формах для
торта, прикраси виготовляю із
прісного тіста або із спеціальної мастики. Планую
вдосконалити
свою майстерність і пекти три- й
чотириповерхові короваї. Мені
навіть чомусь більше до душі пекти короваї, аніж торти.
Крім цього, Тетяна Орестівна
пече чудові духмяні паски, а ще
гарні, запашні та досить оригінальні
пряники. Починала з «тюльпанчиків», перед Пасхою пекла пряники-«яїчка», прянички з написами
«Христос Воскрес!», до Дня Матері
– смаколики зі словом «мама», а
до дня Святого Валентина – «сердечка». Та й це ще не все: майстриня оформляє оригінальні «солодкі букети».
– Ідея виготовляти «солодкі
букети» виникла ще раніше до того,
як я стала пекти на замовлення
торти, – пригадує п. Тетяна. – Приїжджаючи до чоловікової родини
у Дрогобич, завжди відвідувала
невеликий магазинчик, щоби намилуватися тими «солодкими букетами», які були там у продажу.
Далі вирішила спробувати й сама
їх зробити. Перший присвятила
похресниці. Це було горнятко, яке
заповнила, у вигляді квітів, різними цукерочками.
Основний і найголовніший секрет
у будь-якій справі, і в кулінарній
також, вважає Тетяна Орестівна.
– усе робити з любов’ю. Крім цього, ще й продукти для випічки щоб
були якісні. Тоді неодмінно все вийде смачно.
Планів у п. Тетяни на майбутнє –
багато, і головне завдання – не переставати вчитися, розвивати
свої творчі обдарування, не зупинятися на досягнутому. А ще вона
щиро вдячна своїм клієнтам – за
довіру.
Звичайно, що у сім’ї, де є троє
дітей, важко поєднувати домашні
справи з улюбленим заняттям.
Дітей потрібно відправити до школи, зготувати для сім’ї обід, але
їмость Тетяна вертиться як білка
в колесі…
– Опора і надійне плече для
мене – мій чоловік о.Іван – людина
із золотими руками. Він завжди у
всьому допоможе, – зізнається
їмость. – Коли треба йому в чомусь допомогти, я піду, допоможу.
У нас такого немає, що один –
вліво, а другий – вправо. Що необхідно, те й робимо. Але знаємо,
що без Бога – ні до порога, і до
якої б роботи не ставала, завжди
прошу благословення в отця Івана.
Та й дітей своїх заохочуємо до
мистецтва, до праці, до пошанування усіх християнських цінностей. У домашніх справах вони нам
завжди допомагають.
Сім’я Лепких – це дійсно християнська сім’я, в якій панує дух
любові і взаєморозуміння, що приносить свої плоди. Такої думки всі,
хто знає отця Івана та їмость Тетяну – щирих, добрих, трудолюбивих і талановитих людей.
– Бо сім’я –справжня школа
життя на шляху до Бога, – вчить
своїх парафіян о. Іван. – «Люби
Господа Бога всім серцем, усією
душею і розумом своїм», а свого
ближнього – як самого себе. На
цих двох заповідях любові стоїть
Господній закон. І на тій основі потрібно будувати життя кожній
сімейній парі. Бо шлюб без любові
не має тепла і не має майбутнього.
Ольга ТАРАСЕНКО.

3 стор.
Люблячу, добру, турботливу, найкращу в світі матусю, тещу,
бабусю , жительку с.Кривка – Анастасію Іванівну Полупан
сердечно вітаємо з 75-річчям! Бажаємо Вам, дорогенька, міцного здоров’я, родинного затишку, великого людського щастя, Господньої опіки і благословення.
Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло
І щоб завжди здоров’я у Вас було.
Щоб смутку не знали, ми просимо
долі
Добра вам і радості, рідна, доволі.
Бо людям для щастя багато не треба –
Сімейного затишку й мирного неба.

17 квітня святкує свій ювілейний – 80-й день народження – привітна, добра, людяна, відмінний спеціаліст
своєї справи, найкраща мама, бабуся, прабабуся, сестра,
жителька с. Ільник Галина Миколаївна Кропивницька.
У цей день брат Євген з родиною, племінники Оксана,
Віктор, Микола, Люба, Іван з родинами бажають ювілярці
великого людського щастя, міцного здоров’я, родинного тепла, Божої ласки і опіки на життєвій дорозі.
Хай Бог милосердний з високого
неба
Дарує усе, чого лише треба,
А Матінка Божа – Цариця Свята–
Дарує щасливі і довгі літа!
Від щирого серця ми шлемо вітання–
Ласкаве, як сонце, ясне, мов світання.
Доля найкраща хай поруч іде,
Щастя, здоров’я і радість несе.

Адміністрація і профспілкова організація КНП «Турківська ЦМЛ» щиросердечно вітають з ювілейним днем
народження старшу медичну сестру акушерсько-гінекологічного відділення Катерину Іванівну Богдан і бажають
шановній ювілярці міцного здоров’я – з роси
і води, світлої радості в житті, родинного
тепла, мирного неба над головою, рясних
Божих благословінь.
Хай доля пошле Вам усе, що потрібно,
Хай осторонь ходить біда,
А будуть здоров’я, любов і достаток
І вічно душа молода!

Адміністрація і профспілкова організація КНП «Турківська ЦМЛ» щиросердечно вітають з ювілейним днем
народження лікаря акушер-гінеколога Анжеліку Михайлівну Федаш і бажають шановній ювілярці міцного-міцного
здоров’я, невпинної життєвої енергії, поваги від людей, любові від рідних, великого людського щастя.
Щоб серце завжди зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро.
Краси і наснаги, здоров’я без ліку
І довгого, довгого щедрого віку!

У ці весняні сонячні дні, 18 квітня, святкує свій ювілей
дорога наша сестричка, тьотя, хресна мама Любов Іванівна Богдан. Від щирого серця прийми, наша рідна, найщиріші побажання міцного здоров’я, щастя, добра, радості, Божого благословення.
Сьогодні ювілейну стоптано стежину,
Та спокою нема для Твоїх ніг,
Бо пройдено життя лише частину –
Попереду багато ще доріг!
Бажаємо століття ще прожити,
Здоров’я доброго на всю ту сотню
літ!
Щоб внуків встигла одружити
Й благословити правнуків у світ!
З повагою і любов’ю сестра Марія, брат
Михайло з дружиною Людмилою, племінники зі Львова, Києва, Іспанії.

4 стор.
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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БОРИНСЬКОГО СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ
від 14.04.2021 р. № 55

Про завершення опалювального сезону 2020-2021 років
Керуючись п. 19, 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до п. 4 розділу Х Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду,
затверджених спільним наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства
житлово-комунального господарства України від 10 грудня 2008 року, № 620/378, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року за № 1310/16001, Державних санітарних правил № 3231-85, 5.5.2.008-01 щодо забезпечення оптимального температурного
режиму в дитячих, підліткових та загальноосвітніх закладах, п. 2.04.05-91 «Опалення, вентиляція і кондиціювання», Будівельних норм і правил, з метою збереження та раціонального
використання енергоресурсів:
1. Завершити опалювальний сезон 2020-2021 років в закладах, організаціях та установах Боринської селищної ради, у тому числі споживачам, приміщення яких обладнані індивідуальними опалювальними приладами, з 20 квітня 2021 року.
2. У разі зниження середньодобової температури повітря нижче +8 0С протягом трьох діб, під
особисту відповідальність керівників закладів, організацій та установ селищної ради та населених
пунктів Боринської територіальної громади, для підтримки належного температурного режиму в
межах затверджених лімітів, дозволити підігрів приміщень в дошкільних закладах, установах освіти,
культури та медицини.
3. Керівникам закладів, організацій та установ селищної ради та населених пунктів Боринської
територіальної громади забезпечити своєчасне завершення опалювального сезону.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керівників організацій, бюджетних
установ та закладів Боринської селищної ради.
Селищний голова М.М. Шкітак.

ІНФОРМАЦІЯ
про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади:
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.
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.
Перелік документів, які подавати на конкурс:
1) письмова заява про участь у конкурсі, в якій
зазначити 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 документа, 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.

ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
ПЕРУКАРСЬКОГО МИСТЕЦТВА
Учні Турківського професійного ліцею постійно беруть участь у
конкурсах фахової майстерності, що проходять на обласному та
всеукраїнському рівнях, й часто займають на них непогані місця,
а то й стають переможцями. Так, минулого тижня, 7 квітня, відбувся другий етап обласного конкурсу
фахової майстерності серед здобувачів професійно-технічної освіти Львівщини. У ньому брали
участь ті, хто опановує професію
перукаря. Через пандемію коронавірусу цей захід довелося проводити в режимі онлайн. Конкурс
складався з двох частин – теоретичної та практичної. Другий тур
конкурсу передбачав виконання
зачіски в стилі «ретро».
Честь Турківського професійного ліцею захищала учениця 2 курсу
– Марія Галич. Вона на цьому конкурсі, серед багатьох учасників,
увійшла у десятку найкращих.
Ольга ТАРАСЕНКО.

«БОЙКІВЩИНА»
Реєстраційне свідоцтво ЛВ №1306/560-р
видано 27 грудня 2018 року.
Часопис виходить раз на тиждень.
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Розпочинаємо запис на сезонні роботи в Польщі (полуниця, малина, лохина і т.д.).
Тел.:
+380686213945;
+380638784671.

Потрібні охоронники (чоловіки, жінки).
Телефони: 0675416258;
0952304181; 0675416224.
Надаємо послуги міні-екскаватора та самоскида.
Телефони: 0971455329;
0668944854.

У середу, 14 квітня, побратими-майданівці, рідні, друзі провели в останню земну дорогу жителя с. Лімна, прапороносця
Майдану Івана Дністряна.
До Революції Гідності він був зовсім непримітним і знаним лише в своєму рідному селі. Але, коли покликав Майдан, Іван
разом з односельцями поїхав до Києва і
практично пробув там всі буремні дні, допоки вирували протести. Власне тоді він
став відомим на всю Україну та й навіть за
кордоном. Про його рідне село Лімну
дізналися мільйони людей. Усім запам’ятався він в гордій стійці посеред багаточисельних протестувальників із національним стягом України на високому древку,
де великими літерами було написано
«Лімна».
І навіть коли Майдан завершився, і на Хрещатику збиралася невелика горстка людей, Іван регулярно приходив туди з прапором,
щораз нагадуючи про себе, про всеукраїнський спротив та про
рідне село. Коли столиця повернулася до розміреного мирного
життя, він залишився тут і влаштувався на роботу. З великою радістю зустрічав у Києві земляків, ділився спогадами про Революцію
Гідності з журналістами.
Але неочікувано все змінила підступна і невиліковна хвороба,
через яку змушений був повернутися в рідне село, де в опіці друзів
та рідних провів свої останні дні земного життя.
Вічна пам’ять майданівцю, патріоту рідного краю.
Ярослав ПАРАЩИЧ,
Турківський міський голова.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Турківське відділення громадської організації «Союз Українок» глибоко
сумує з приводу тяжкої втрати – смерті колишньої голови відділення ГО
«Союз Українок» Кароліни Степанівни Писанчин і висловлює щире
співчуття рідним і близьким. Вічна їй пам’ять і Царство Небесне.
Відділ освіти, культури і туризму Турківської міської ради, працівники
народних домів Турківщини, Народного дому м. Турка глибоко сумують з
приводу передчасної смерті колишнього завідувача Турківським районним відділом культури Володимира Казимировича Кузьмина і висловлюють щире співчуття родині покійного.
Колектив Будинку дитячої та юнацької творчості висловлює щире
співчуття акомпаніатору Михайлу Івановичу Костевичу з приводу тяжкої втрати – смерті матері.
Колектив Турківської дитячої музичної школи глибоко сумує з приводу
передчасної смерті колишнього завідувача Турківського районного відділу
культури Володимира Казимировича Кузьм ина і вис ловлює щире
співчуття рідним і близьким покійного.
Церковний хор «Дзвін» УГКЦ св. апостолів Петра і Павла м. Турка
глибоко сумує з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті учасника
хору Володимира Казимировича Кузьмина і висловлює щире співчуття
родині покійного. Вічна йому пам’ять.
Турківська міська рада глибоко сумує з приводу передчасної смерті
колишнього завідувача Турківського районного відділу культури Володимира Казимировича Кузьмина і висловлює щире співчуття родині покійного.
Друзі глибоко сумують з приводу передчасної смерті Володимира
Казимировича Кузьмина і висловлюють щире співчуття родині покійного. Царство йому Небесне.
Колектив Ільницького ЗЗСО висловлює щире співчуття техпрацівниці
Наталії Олександрівні Кречківській з приводу тяжкої втрати – смерті
свекрухи.
Колектив Турківського ДЛГП «Галсільліс» висловлює щире співчуття
ліснику Надсянського лісництва Миколі Онуфровичу Кречківському з
приводу тяжкої втрати – смерті матері – Терезії Михайлівни.
Працівники Турківської дитячої музичної школи висловлюють щире
співчуття викладачу Михайлу Івановичу Костевичу з приводу тяжкої
втрати – смерті матері.
Колектив Турківського с уду висловлює щире с півчуття працівниці
Світлані Василівні Костевич з приводу тяжкої втрати – смерті свекрухи.
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