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Якось незвично бачити в ролі складача іспитів досвідченого педагога, який завжди був екзаменатором. По правді кажучи, два дні спостерігаючи за конкурсом на посаду директора, я вкотре ствердився в думці, що будь-який іспит – це
хвилювання. Для когось неприховане, а для когось завуальоване під таку собі впевненість на публіку, хоч в очах можна
побачити: а чи все мені вдасться.
Другого та третього серпня
відділ освіти, культури та туризму Турківської міської ради на
конкурсній основі обирав керівників шістьох навчальних закладів. У перший день демонстрували свої знання бажаючі осідлати директорське крісло Хащівського ЗЗСО, Лімнянського
ЗЗСО ім. Р.Мотичака та Мельничненської гімназії. Конкурс
включав три етапи. Перший – 30
тестових завдань, кожне з яких
оцінювали одним балом. Якщо
претендент набрав би менше
15-ти, до наступного етапу його
б не допустили. Другий етап –
ситуативне завдання, яке оцінювали за трибальною системою.
У разі набрання лише одного
бала, конкурсант вибував з подальшої боротьби. І третій етап
– публічна презентація. Оцінювали від 1 до 5 балів.
Так, після завершення першого етапу, конкурсанти отримали
такі бали: Федір Крись, єдиний
кандидат на посаду директора
Хащівського ЗЗСО, – 26 балів;
Леся Морквич та Галина Іжик,
претенденти на директорування у Мельничненській гімназії,
– відповідно, 25 та 28 балів;
Ярослав Тирик та Микола

ÐÎÇÄÐ²ÁÍÀ Ö²ÍÀ – 3 ãðí.

Цюпа, що змагалися за посаду
керівника в Лімнянському
ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Р. Мотичака, отримали, відповідно, 23 та 29
балів. Таким чином, серед всіх
конкурсантів лідером став Микола Цюпа. А міг він набрати й
30 балів, але конкурсна комісія
не дозволила йому виправити
відповідь на одне запитання. До
слова, будь-які виправлення тут
не дозволяли.
Зрозуміло, що до наступного
етапу – вирішення ситуативного завдання – були допущені всі
конкурсанти. А звучало воно так:
«До директора школи звернувся один із батьків з вимогою
замінити в класі, де навчається його син, вчителя (класного керівника). Які Ваші дії?» Тут
найкращі результати (а це середньоарифметичний підсумок
оцінок всіх шести членів конкурсної комісії) показали Ярослав
Тирик та Леся Морквич. Вони
отримали по 2,16 бала. Троє
інших – по 2 бали.
Очевидно складніше членам
конкурсної комісії було оцінити
презентацію кожного з претендентів, адже тут не було викладеної інформації на листочку, а
все потрібно було сприймати

візуально, через слайди з проектора, та на слух. На завершення кожному з претендентів було
задано по декілька запитань.
Оцінки (також середньоарифметичні) за третій етап були такими: Федір Крись – 2,8 бала;
Ярослав Тирик – 3,3 бала; Галина Іжик – 3,6 бала; Леся Морквич – 3,5 бала і Микола Цюпа –
3, 8 бала. Відповідно, за підсумками всіх трьох етапів, бали
такі: 30,8 (Федір Крись), 28,46
(Ярослав Тирик), 33,6 (Галина
Іжик), 30,66 (Леся Морквич). Ну,
й одноосібним лідером став Микола Цюпа – 34,8 бала. Отже,
стає зрозумілим, що конкурсна
комісія на керівні посади рекомендувала в Лімнянському
ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Р. Мотичака –
Миколу Цюпу, у Хащівському
ЗЗСО І-ІІ ст. – Федора Крися та в
Мельничненській гімназії – Галину Іжик.
Також злагоджено пройшов
конкурс і наступного дня, де на
директорування претендували:
у Турківській гімназії №2 (Середня Турка) – Оксана Фролова та Лілія Гладиш. Відповідно,
у першому етапі вони здобули
30 та 22 бали. У Жукотинському ЗЗСО І-ІІ ст. за посаду боролися Богдан Макаришин та Іван
Будз. Отримані бали – 28 та 27.
І по Ісаївській гімназії – Марія
Федяй та Марія Галишин (відповідно, 29 та 23 бали). Лідером у
першому етапі стала Оксана
Фролова.

6 серпня святкує свій ювілейний 60-й день народження
уродженець с. Ільник, а нині житель м. Львів, один з найкращих хірургів Львівської обласної клінічної лікарні, люблячий
син, чоловік, добрий і турботливий батько, брат, найкращий у
світі дідусь і просто уважна і чуйна людина – Яків Іванович
Кропивницький.
Коли народжується людина, на небі з’являється зірка, яка
освітлює їй шлях протягом усього життя. Дорогенький наш
ювіляре, ми бажаємо, щоб Ваша зірка ніколи не згасала, а з
роками світила ще яскравіше, адже, завдяки Вашій наполегливій праці та чуйному відношенню, Ви врятували не одне
людське життя. Вітаючи Вас із цим прекрасним святом, бажаємо Вам міцного-міцного здоров’я,
родинного тепла, благополуччя. кар’єрного росту, поваги і любові рідних. Нехай
Вам завжди світить ясне сонечко, щоб
Ви завжди були життєрадісні й енергійні.
Нехай Господь Вас охороняє
Від зла, недуг і від журби,
А Матір Божа ласку посилає
Сьогодні, завтра і завжди.
Роки летять, неначе птахи в вирій,
Роки біжать, нам їх не зупинить,
А Ви душею будьте молодим,
Бажаєм Вам до 100 років дожить!
З повагою і любов’ю – вуйко Євген, вуянка Терезія, сім’ї Корчинських, Плахоцьких, Павликів, Корчинських-Піх.

Люблячого і коханого чоловіка, найкращого батька, доброго сина, прекрасного свата і кума, жителя с. Либохора Василя
Миколайовича Казибріда з ювілеєм – 50-річчям від дня народження, який відзначив 4 серпня, щиро вітають дружина
Надія, сини Микола та Максимко, дочки Оксана, Яніна та Вероніка, зять Микола, мама Антоніна Василівна, свати,
куми і бажають дорогому ювіляру
міцного здоров’я, безмежного щастя,
радості, родинного тепла, Божої опіки,
невичерпної життєвої енергії і всіх земних благ.
В цей дорогий для серця день,
Бажаєм квітів і пісень.
Від друзів – щирих привітань,
Від зірок –здійснення бажань,
Від сонця – світла і тепла,
Щоб доля щедрою була.
І не спинити часу лік,
Нехай щастить весь довгий вік!

(Закінчення на 2 стор.)

Щиро вітаємо з професійним святом – Днем працівників ветеринарної медицини.
Шановні колеги, ветерани –ветеринарні працівнии, обравши одну з найдавніших і шанованих професій, ви вносите вагомий вклад у забезпечення ветеринарного благополуччя наших
громад. Прийміть слова вдячності за вашу самовіддану працю, гуманізм, високий професіоналізм та компетентність.
Праця ветеринара – складна і відповідальна. Ветеринарна медицина безпосередньо впливає на розвиток тваринництва, посилення конкурентоспроможності сільського господарства
та харчової галузі.. Від результатів вашої роботи залежить безпека продуктів, а значить, і здоров’я людей, що споживають їх.
Низький уклін ветеранам галузі, які самовідданою працею
створювали й удосконалювали матеріально-технічну базу ветеринарної медицини та й досі передають свій досвід молодшому поколінню Дякуємо вам за досягнуті успіхи, за працелюбність
і щедрість душі, теплоту сердець!
Бажаємо вам, колеги, вашим рідним і близьким міцного здоров’я, щастя, прихильності долі, миру і процвітання, успіхів у
здійсненні намічених планів!
Ми за вас в честь цього свята,
Хочем тост палкий сказати:
Хай щастить вам кожну мить,
І нехай вас Бог хранить!
Ветеринарна профспілкова організація працівників ветеринарної служби Турківщини.

11 серпня святкуватиме свій ювілейний день народження
хороша, доброзичлива людина, прекрасна душею жінка, щира
порадниця, турботлива колега по роботі Євгенія Павлівна
Нискогуз.
З нагоди ювілею, у цю прекрасну літню днину прийми від
нас, дорогенька, щирі побажання міцного здоров’я, радості,
миру та ласки й милості Божої, святкового
настрою, польоту мрій та перемог, родинного тепла на довгій життєвій стежині.
В честь ювілейного Твого дня,
Для Тебе найкращі наші слова:
Бажаєм здоров’я, многая літ!
Хай довгим і сонячним буде Твій
вік!
Хай злагода буде, хай буде любов,
Хай тисячу раз повторяються знов
Хороші, святкові й пам’ятні дні.
Хай сонце всміхається Тобі у житті!
З повагою і шаною – колеги по роботі.

2 стор.
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БУДIВЕЛЬНИК –
ПРОФЕСIЯ
НА ВСI ЧАСИ
В усі часи та всі епохи професія будівельника була в пошані. Власне, вмілими руками людей цієї потрібної професії споруджувалися міста, великі заводи, виробничі комплекси. А це затишні оселі, місця праці для сотень і мільйонів.
І хоч з роками престиж професії змінювався, вона ніколи не втрачала актуальності. Так є і сьогодні, коли людей, що іменують себе будівельниками, є
надзвичайно багато. І навчені вони зазвичай потребою в заробітку – а чи в
нас, в Україні, а чи за кордоном.
На все життя поєднав себе із цією професією теперішній інженер-будівельник
відділу освіти, культури і туризму Турківської міської ради Нестор Лило. В різні

роки в його трудовій історії були й різні
об’єкти: великі й малі, складні й не дуже.
Ще зі школи Нестор, здібний учень, який
не цурався будь-якої роботи, вирішив освоїти цей непростий фах. Закінчивши
Вовченську десятирічку, вступив на навчання до Брюховицького будівельного
технікуму – спеціальність промислове та

цивільне будівництво. А вже через рік
прийшла повістка з військкомату. Довелося вдягнути однострій. Після строкової служби знову повернувся у стіни учбового закладу і в 1986 році закінчив
його з дипломом «технік-будівельник».
Свою виробничу біографію Нестор Семенович розпочав в одному з найбільших підприємств Турківського району –
«Райагробуді», на посаді майстра. Тоді
молодому, ще недосвідченому, але наполегливому, фахівцеві довелося займатися будівництвом дитячого садочка в с.
Лімна, на 90 місць, тракторного стану в
цьому ж селі. Ці капітальні споруди й
сьогодні стоять міцно і надійно. В першій
проводять реконструкцію під місцеву
лікарську амбулаторію сімейної медицини, іншу використовує приватний
підприємець, який викупив будівлю. Хоча
в часи будівництва тодішній майстербудівельник й гадки не мав, що пройде
зовсім небагато часу і об’єкти будуть
використовувати не за призначенням.
Щоб вдосконалити себе у професії,
почерпнути більше теоретичних знань
(практичних тоді вже не бракувало), Нестор Семенович вступив на заочне
відділення будівельного факультету
Львівського сільськогосподарського
інституту. Згодом переходить на іншу роботу в ШРБУ-66, на посаду шляхового
майстра. Займаючись ремонтом доріг,
водночас не полишає й будівельну справу. На той час підприємство будувало
нове адміністративне приміщення, ан-
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гар для ремонту техніки, інші – допоміжні.
Треба сказати, що робота в обох колективах багато чого навчила його. Практично він досконало освоїв усі будівельні
професії, навчився жити й працювати в
команді, словом, опанував усі премудрості праці на виробництві. Але так сталося, що у 1998 році йому запропонували роботу інженера-будівельника у
відділі освіти. Відтоді минуло 23 роки,
змінилося декілька завідувачів. І йому
уже як досвідченому фахівцеві, толерантному як людині, завжди вдавалося знаходити спільну мову з ними. Власне завжди працював під їхнім керівництвом.
Тоді перелік будівельних обов’язків значно розширився, адже відділ освіти впродовж багатьох років вигравав чимало
мікропроектів на ремонт та реконструкцію приміщень. На це виділяли кошти
як з обласного, так і з місцевого, бюджетів. У переліку – перекриття дахів, заміна вікон та дверей на енергозберігаючі, переведення навчальних закладів
на електричне опалення. А це 10 шкіл.
Спочатку у трьох школах – сіл Шум’яч,
Лімна та Красне, а згодом – у Верхньому Висоцькому та Либохорській школі
І-ІІ ст. – встановлено комбіновані котли.
І хоч відділ освіти безпосередньо не
займався будівництвом Нижньояблунської опорної школи та Либохорської школи І-ІІІ ст.., Нестору Семеновичу чимало
довелося попрацювати у плані підготовки всіх необхідних документів. Зокрема
йдеться про висновки пожежників, санітарної служби і таке інше.
Впродовж своєї роботи у відділі освіти
тепер уже Турківської міської ради Нестор Семенович налагодив добру
співпрацю з керівник ами навчальних
закладів. Вони самі зізнаються, що його
кваліфіковані консультації під час ремонтних робіт є надзвичайно цінними. І дякують йому за це. А сам він готовий до
спілкування, готовий прийти на допомогу, готовий порадити. І хоч в останні десятиліття безпосередньо не займається великим будівництвом, все ж у цій
сфері є досвідченим фахівцем.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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– ÖÅ ÇÐÓ×ÍÎ
Чи отримає пенсіонер наступну пенсію в Укрпошті? І що необхідно зробити тим, хто вже встиг оформити документи на обслуговування у банках,
а хоче знову повернутися до Укрпошти? Такі питання виникають у людей
після рішення Кабінету Міністрів,
яким скасоване обов’язкове переведення з 1 вересня поточного року виплати пенсії та соціальної допомоги на
картки у банках. Цю ініціативу відклали на два роки (до 1 січня 2023 р.). На ці
запитання відповідає начальник ВПЗ
м.Турка Михайло Колчар:
– Для тих пенсіонерів, хто перевівся на
виплату пенсії на банківську картку, а зараз має бажання повернутися до Укрпошти, бо їх не влаштовує, що найближчий
банк у райцентрі і це дуже марудно, витратно та незручно, треба зв’язатися із
листоношою чи поштовим відділенням.
Вони допоможуть оформити заяву про
переведення на виплату пенсії в Укрпошту, яка доставить безкоштовно заяву та
потрібні документи в установи Пенсійного Фонду. І там вже автоматично відбудеться переведення пенсіонера із однієї
установи в іншу. Пенсію знову буде доставляти листоноша додому.
До Пенсійного Фонду потрібно відправити:
- заповнену заяву на переведення
пенсії/соціальної допомоги,
- копії сторінок паспорту (на кожній
сторінці: особистий підпис, позначка
«Згідно з оригіналом», ПІБ заявника та
дата (має співпадати з датою, зазначеною в заяві на переведення пенсії).
Пенсіонер передає вже заклеєний лист
та попереджає поштаря, що в полі «особливі відмітки» листоноша має зазначити
«Заява на переведення пенсії/допомоги».
Пенсіонер сам визначає, де буде отримувати пенсію — у відділенні Укрпошти
(доставить листоноша) чи у банку на платіжну картку, написавши заяву про вибір
місця отримання пенсії до Пенсійного
Фонду України.
Підготував Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÄÎ ÄÈÐÅÊÒÎÐÑÒÂÀ –
×ÅÐÅÇ ÊÎÍÊÓÐÑ
(Закінчення. Початок на 1 стор.)
Ситуативне завдання звучало так: «До Вас як до директора навчального закладу звернулися
батьки з проханням перевести їхню дитину, учня 4 класу, на екстернатну форму навчання. Що Ви
повинні враховувати для прийняття рішення?». Найбільше балів тут також набрала Оксана Фролова – 2,5. Її конкурентка, Лілія Гладиш, – 1,8 бала. 2 бали – Марія Галишин, по 2,2 бала – Богдан
Макаришин та Марія Федяй, 1,5 бала – Іван Будз. Презентацію, відповідно, журі оцінило так: Лілія
Гладиш – 4,2 бала; Оксана Фролова – 4,7 бала; по 3 бали отримали претенденти на директорування
в Ісаях – Марія Федяй та Марія Галишин; 3,8 бала – Богдан Макаришин та 3,2 бала – Іван Будз. А в
загальному підсумку бали такі: 37,2 – Оксана Фролова, 34,2 – Марія Федяй, 34 – Богдан Макаришин,
31,7 – Іван Будз. І по 28 балів отримали Лілія Гладиш та Марія Галишин. Отже, до директорування
рекомендовані Оксана Фролова, Марія Федяй та Богдан Макаришин.
Всі роботи конкурсантів передано на збереження, а самі вони можуть протягом 5 днів, якщо не
згідні з рішенням конкурсної комісії, звернутися з апеляцією. Наразі нам нічого не відомо, чи хтось
використає таку можливість. А загалом, якщо оцінювати візуально, конкурси пройшли організовано,
без конфліктів. Хоча, як на мене (це особиста думка), дещо могло бути по-іншому. Зокрема, перший
етап варто було організувати виключно в таємному режимі з використанням комп’ютера. Для прикладу, з 200 запитань, що є в переліку, комп’ютер вибирає 30 кожному претенденту і той має годину,
щоб на них відповісти. Так було б об’єктивніше.
Інше питання. Деякі претенденти досить чітко та й занадто мудрими словами висловлювали свої
міркування в презентації. А коли члени конкурсної комісії задавали простенькі запитання, вони
ставали дуже розгубленими й не могли добрати відповідь на них. Це також інформація для роздумів.
Хоча хочемо наголосити, що свої міркування про проведення конкурсу, без образ конкурентів чи
членів конкурсної комісії, може висловити будь-хто.
А для тих, хто має терпіння переглянути відео обох конкурсних днів (тривалість кожного – по декілька годин), це може зробити на сторінці “Газета “Бойківщина” у Фейсбук (facebook.com/
boykivshchina.info), або на YouTube-каналі “TourTV”.
У наступному номері газети ми подамо інформацію про конкурсний відбір по навчальних закладах
Боринської селищної ради. Проходить він також два дні – 5 та 6 серпня.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ПОГЛЯНЬТЕ НА ДАХ
У неділю, 1 серпня, Турківщиною прокотився буревій, який
хоч і не наробив великої шкоди, все ж зачепив деякі приватні
оселі та адміністративні будинки, повалив дерева. Чимало
жителів протягом доби були без світла.
Відтоді пройшло уже чотири дні і ось до редакції надіслали фото
із зображенням даху Турківського ЗЗСО (вул. Молодіжна), де вітром
було зірвано декілька шиферів. Але відтоді ніхто не спромігся та,
більше того, забрати із даху відірвані листи шеферу, які в будьякий момент можуть впасти з 8-метрової висоти на голову дітворі,
яка щодня грається на подвір’ї школи. Тоді фінал може бути трагічним.
У коментарі до фото небайдужі жителі міста пишуть, що це
відверта безгосподарність, або ж люди, які мали б уже в понеділок відремонтувати дах, просто не бачать проблему, а відтак і не
вирішують її.
У класах навчального закладу (кажуть, за кошти вчителів) уже
проведено ремонт і, не дай Бог, ще одна злива, тоді доведеться
до 1 вересня знову робити побілку.
« А-у!», шановні керівники, підніміть очі до неба, й погляньте на
дах», – пишуть нам читачі в надії, що ці рядки хтось-таки та й прочитає.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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(Продовження. Початок у №№27-30)

РУХ ОХОПИВ ВЕСЬ РАЙОН
Вчорашні розділились: хтось при владі,
Ті, що дурніші, ловлять їх на зраді.
Для більшості життя вчорашнє – мука.
Свідомо ж бреше злодій і падлюка.
В. Іващенко.
На виборах до всіх рад, весною 1990 року було обрано депутатами на Західній Україні в основному патріотів. У Турківському районі в сільських і районній радах залишилось багато вчорашніх. По-перше, тому, що при реєстрації кандидатів
у депутати, виборчі комісії не реєстрували представників
від НРУ і «Просвіти», придумуючи для цього різні причини.
Самі ж виборчі комісії були сформовані за вказівкою райкому
партії. По-друге, за «вчорашніх» голосувала велика маса
місцевих управлінців і урядовців, які мріяли залишитись при
владі. Частково маловідомі громадяни, залякувані комуністами, віддали свої голоси за «вчорашніх». Не дивлячись на окремі недоліки виборчого процесу, вже ж підготовка до виборів
у 1990 році пройшла успішно.
Особливо хочу підкреслити,
що вільною і демократичною
була агітація. Велика маса народу, без всякої оплати, включилася в роботу агітбригад, багато з радістю погоджувались
бути членами дільничних
комісій, спостерігачами в день
виборів. Наголошу, що ніхто тоді
не питав про якусь оплату або
«що я буду мати за це». Не те,
що тепер: і кроку не ступить, і
слова не скаже за доброчесного кандидата в депутати без грошей чи вигоди. Тому й маємо
при владі таких чиновників, які
в більшості дбають про власні
інтереси, а не про розквіт України чи добробут народу. Так
при владі опинилися злодії і
грабіжники, яких завуальованим словом, запозиченим з чужих мов, називають олігархи. І
так від виборів до виборів. Справедливу оцінку дає В. Іващенко
пройдисвітам і негідникам, які
опинились при владі:
Всі наші негаразди через
те,
Що влада не мінялась в Україні:
Плебеї правили і правлять
нині,
Начхати їм – що грішне, що
святе.
А до влади за гроші, за подачки плебеїв і приводять плебеї.
Недарма кажуть: «Немає гірше,
як дурному воля». Воля, яка
нам, сучасникам, фактично
дісталась безкровно. Тому плебею давай хоч гнилу, а дешеву
ковбасу. Як пише О.Косенко:
Некеровані вибрики часу
До загибелі людства несуть.
Тільки байдуже цій біомасі,
За 2.10 їм давай ковбасу.
Цей плебей не знає, не відає,
що мільйони наших предків
віддали своє життя за волю України, у боротьбі з ворогами, і
замордовані в снігах Сибіру, в
тюрмах на каторжних роботах.

Про нашу байдужість О. Косенко нагадує:
І знову ти розмінюєш свій
шанс
На ковбасу, кормигу, без’язикість.
В Сибіру вітер завиває
дико,
То плачуть душі, страчені
за нас.
Я зробив відступ від хронології подій, що вели до проголошення, точніше прийняття Верховною Радою Акта Незалежності України (тобто відновлення її Державності) тому, що, на
жаль, вже тридцять років існує
хронологія продажності, хабарництва, зради. Наші можновладці гірші за Юду Іскаріотського. Бо коли він побачив, що Ісуса
Христа розіп’яли, то повісився.
Теперішні зрадники і запроданці гірші за Юду, але, на жаль,
не чинять самогубств. Я особисто дотримуюся думки як і Роман Купчинський, який сказав:
«Я ніяк не можу вирішити: чи народ розумний, а люди дурні, чи
навпаки. Але напевно знаю, що
одне з двох – свята правда».
І так пройшли вибори до Верховної Ради тодішньої УРСР,
депутати якої прийняли Декларацію про Незалежність України. Прокотилась хвиля проголошення незалежності в інших
союзних республіках тоді ще
існуючої імперії зла – СРСР.
Московські імпершовіністи для
її порятунку організовують у
1991 році так зване ГКЧП. У цей
день я був в м. Мости. Приїхав
відвідати племінника, який служив там в армії (звичайно, радянській). 20 серпня о 6. год.
ранку я проснувся від повідомлення, що звучало на різкій і
високій ноті з гучномовця, що
висів на стіні у бабусі, де я ночував, про те, що в Москві хоче захопити владу група імпершовіністів. Чесно признатись,
мене це налякало, адже тим, що

прагнули жити у своїй вільній
державі, стали б загрожувати
багатолітні ув’язнення, або і
розстріли. Я хутко вдягнувся,
побіг на прохідну військової частини, де служив мій племінник.
Коли туди зайшов, там стояло
біля десятка молодших офіцерів, які вголос обурювалися
діями ГКЧП. Тоді мені легше
стало на душі, раз військові невдоволені намірами членів
ГКЧП. Із племінником вже тоді
не зустрівся, тому що йому, і всім
іншим військовим, не дозволили побачень в цей день. Я
швидко пішов на автобусну зупинку і поїхав до Львова. Відразу ж пішов в Управу НРУ, де перебувало кілька чоловіків, які
також були схвильовані подіями у Москві, і хотіли, як і я, поради – що робити? Тутешні чергові нам сказали, що керівники
Крайової Управи НРУ, а також
всі депутати, поїхали до Києва,
просили не хвилюватись. Вести
себе спокійно і заспокоювати
людей від бунту чи революційних виступів. Мені дали пачку
листівок, щоб я розклеїв їх в
Турці. Це я й зробив в нічний
час, тому що до райцентру я
приїхав, коли вже було темно.
Якщо мені не зраджує пам’ять,
то ми, рухівці, збирались, спілкувались в очікуванні, що буде
далі і чим все це закінчиться.
Аж постала мить, коли 24 серпня Верховна Рада України прийняла Акт про Незалежність України. І ця мить, що понесла по
Україні цю радісну вістку, була
найбільшою подією в житті
мільйонів українців (також і в
моєму). Україна стала Самостійною та Незалежною Державою. Хочеться ще згадати про
знакові події з життя наших краян, що сталися в 1990 році. Зокрема, про участь наших земляків в Живому Ланцюгу, в січні
1990 року, присвяченому об’єднанню УНР і ЗУНР в 1918
році. Цей Живий Ланцюг Єднання українців тоді простягнувся
від Івано-Франківська до Києва.
Ми, турківчани, стояли біля Миколаєва, поблизу с. Красів.
Також у 1990 році жителі Турківщини збудували пам’ятний
Хрест про перші бої УССів біля
с. Сянки. Його освячення відбулося 27 вересня 1990 року, на
свято Воздвиження Чесного
Хреста, при багатотисячному
зібранні народу.
Микола МИХАЙЛИК,
краєзнавець.

У ШУМ’ЯЧI РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО
Нагадуємо, що з початку року Турківська міська рада уже виділила 22 млн. гривень на ремонт доріг. А до кінця року заплановано додати до цієї суми ще 10 млн. гривень. Якщо так
станеться, то цьогорічний обсяг фінансування буде значно більшим, аніж кошти, виділені
турківською місцевою владою за всі роки незалежності України разом взяті.
Буквально днями завершено ремонт дороги, протяжністю 1 км 250 м. з укладання асфальтного
покриття у с. Шум’яч. Вартість проекту – 3 млн. гривень. У даний час розпочато ремонт по вул.
Травнева м. Турка. На це передбачено 2 млн. гривень. Але щоб кошти освоїти ефективно, не витрачати їх на вирізання кущів та копання канав, це, під керівництвом міської ради, роблять своїми силами. У такий спосіб більше коштів вдасться витратити на укладання асфальту. А в недалекій перспективі – ремонт дороги в с. Явора. Про це повідомив редакцію міський голова Ярослав Паращич.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Педагогічний колектив Либохорського ЗЗСО –ЗДО І-ІІІ
ст. щиросердечно вітає із золотим ювілеєм вчителя історії
Василя Михайловича Казибріда.
Бажаємо ювіляру міцного здоров’я, сімейного благополуччя, родинного затишку, радісних і приємних подій,
успіхів у роботі, Божого благословення на довгі
й щасливі роки життя.
У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас усі вітаєм,
Добра і радості бажаєм.
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!

Адміністрація і профспілкова організація КНП «Турківська ЦМЛ» щиросердечно вітають із ювілейним
днем народження молодшу медичну сестру
поліклініки Галину Станіславівну Гут і бажають шановній ювілярці неба безхмарного,
настрою гарного, здоров’я без ліку і довгого - довгого щасливого віку!
Хай Мати Пречиста оберігає,
Ангел Господній на крилах тримає.
А Бог хай дарує надію й тепло –
На многії літа, на щастя й добро!

Колеги та подруги по роботі – Софія Федорівна, Світлана Антонівна, Галина Орестівна, Галина Олексіївна, Тетяна Любомирівна – від щирого серця і з великою любов’ю вітають із ювілеєм добру, чуйну і щиру людину Людмилу Василівну Кузан і бажають шановній ювілярці міцного
здоров’я, життєвого оптимізму та енергії, любові від рідних,
поваги від людей, сімейного благополуччя, рясних Божих
благословінь.
Хай кожен день ясніє небом чистим,
Світанки сяють, скупані в росі,
У серці радість розквіта іскриста
І мрії хай збуваються усі.
Тепло й добро нехай дарує світ,
Дай Бог Вам і здоров’я, і натхнення,
Щоб Ви прожили ще багато
літ
Під Божим і людським благословенням.

Колектив Нижненського ЗЗСО І-ІІ ст. щиросердечно вітає
із 70-річчям від дня народження багатолітнього працівника освітянської галузі, вмілого керівника, добру, щиру і
відповідальну людину, директора школи Івана Григоровича Захаревича і бажає шановному ювіляру міцного здоров’я – з роси і води, життєвих сил та енергії, родинного тепла, мирного неба, Божої опіки у всіх
справах.
Нехай завжди Вам усміхається доля,
Несуть тільки радість з собою
роки.
Хай щастя й здоров’я не зрадять
ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання й думки!

ПОБИЛИ ПОЖЕЖНИКА
У неділю, 1 серпня, від удару блискавки, в с. Нижня Яблунька загорілася господарська будівля. На ліквідацію займання
виїхала команда 58-ого ДПРП смт.Бориня. Але, під час гасіння пожежі, трапився прикрий інцидент: виник конфлікт між
місцевими жителями та рятувальниками. У результаті якого один із них спричинив тілесні ушкодження лейтенанту
служби цивільного захисту.
Потерпілого було госпіталізовано в хірургічне відділення Турківської ЦМЛ з діагнозом забій кадика. Медики кажуть, що його
здоров’ю нічого не загрожує. Втім, працівники поліції Турківського
відділення по даному факту відкрили кримінальне провадження.
Триває досудове слідство, під час якого буде з’ясовано всі обставини.
Наш кор.

4 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÊÎËÈ ² ßÊ
ÂÈÊÎÏÓÂÀÒÈ ×ÀÑÍÈÊ
За сприятливих умов озимий часник дозріває наприкінці
липня, а ярий – на 2-3 тижні пізніше
Та щоб головки були тугими і великими, навіть в останні
тижні перед збиранням, не можна обходити його увагою. За
20 днів до збирання поливання зменшують, але ґрунт утримують у помірно вологому стані. Незадовго до збирання землю від цибулин відгортають, аби пришвидшити дозрівання
часнику.
Збирають його, коли крайнє
нижнє листя повністю пожовтіє,
а середнє – на чверть або третину. При запізнілому збиранні
у часнику тріскаються верхні лусочки, головки розпадаються на
зубки, і він стає непридатним
для тривалого зберігання. До
того ж може розпочатися вторинний ріст. Якщо часник
зібрати рано, більша його частина матиме невизрілу шийку, погано сформовані лусочки. Хоча деякі городники вважають, що часник краще
зібрати на 5 днів раніше, аніж
на 5 днів пізніше. При ранньому збиранні завдяки відтоку
поживних речовин із листя у
головки часник дозріє і під
навісом.
Аби визначити термін збирання, городникам, що не мають досвіду вирощування часнику, треба періодично (починаючи із середини липня) раз на
тиждень викопувати кілька головок у різних місцях грядки й
уважно оглядати їх. Якщо часник не дозрів, зовнішня його
оболонка ще соковита, міцно утримує зубки в головці і високо
здіймається до стебла. У спілого часнику оболонка навколо

Продаж: керамзитні та бетонні
блоки, пісок, цемент М500 та
щебінь різних фракцій. Доставка
або самовивіз, м.Турка.
Телефони: 096-830-5989, 06695-350-80.
Загублене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї, видане
УСЗН
Турківської
РДА
19.10.2018 р. на ім’я Андрія Васильовича Менделя, вважати
недійсним.

стебла вже суха, але ще втримує головку. Такий часник викопують негайно. За дощового літа
зібрати часник краще раніше.
Викопують часник садовими
вилами, обережно підчепивши
збоку. Рекомендується збирати
цю городню культуру за сухої

погоди. Однак якщо тривалий
час стоїть посуха, то перед викопуванням грядку бажано полити. Коли струшувати з викопаних головок сухий ґрунт, корінці
обриваються біля самого денця (особливо якщо часник росте на суглинках), відкриваючи
доступ інфекціям. А ось звільнити корені від злегка вологого
ґрунту набагато легше.
Викопаний часник за гарної
погоди розкладають на грядці
рядами так, щоб листя другого

БІЛЯ ПОШТИ УМИВАВСЯ БОБЕР
Жителі нашого міста уже звикли в зимову пору бачити на
річці Літмир десятки диких качок, які вже подружилися з містянами. Щоб не загинути голодною смертю, пернаті охоче споживають корм, що приносять небайдужі люди.
А нещодавно, біля моста, неподалік відділення “Укрпошти”, де
зазвичай поселяються качки, перехожі мали можливість спостерігати цікаву картину умивання бобра. Кажуть, що найімовірніше він
емігрував в місто з річки Яблунька. У цій річці, неподалік колишнього водоканалу, по вул. Травнева, бобрів є багато. Про їхню «лісорубну» роботу свідчать річкові затори, зроблені гризунами з дерев.
Можливо щось подібне невдовзі ми побачимо і в центральній
частині міста.
Взагалі, колонії бобрів є і в інших населених пунктах Турківщини.
Для прикладу, в селах Вовче та Шандровець,
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Продається земельна ділянка, площею 0,1000 га, для дачного
будівництва, у с.Шум’яч, урочище Лан (хутір П’ятихатки).
Ціна - договірна.
Тел.: 0930088174.
Продається земельна ділянка, площею 0,2445 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, за адресою – с.
Завадівка, вул. Військове
Містечко (у районі лікарні).
Ціна – договірна.
Тел. : 0955945724. Віктор

ряду прикривало головки першого ряду і т.д. Сушать 2-3 дні,
тоді перевертають і сушать далі
ще стільки ж часу. Тоді часник
добре просохне, сонце не припече цибулин, а зубки всередині
не розм’якнуть. Якщо погода
нестала, часник краще розкласти під навісом. Перед закладанням на зберігання обрізають корені та листя, залишаючи пеньок завдовжки 4-5 см.
Водночас перебирають часник
та видаляють пошкоджені головки, вибираючи при цьому
найміцніші.
А ось по режиму зберігання можна виділити два основних способи:
Для ярого часнику. Зберігати його рекомендується при
температурі повітря + 16- +20
градусів і відносній вологості повітря 50-70%.
Для озимого часнику. Температура повітря + 2- + 4 градуси і відносна вологість повітря
60-80%. Зберігати часник можна в ящиках з хорошою вентиляцією або в підвішеному стані.
Можна просто скласти цибулини часнику в ящики або кошики
і зберігати, дотримуючись режиму. Так само можна в підвішеному стані. Прив’язати цибулини одна до одної за стебло і помістити в потрібні умови. У
підвішеному стані можна зберігати, помістивши цибулини в
капронові панчохи.

Потрібні охоронники (чоловіки,жінки). Тел.: 050-341-4557
067-541-62-24

Продається комерційна нерухомість у м.Турка.
Загальна площа земельної
ділянки – 0,1290 га. Загальна
площа будинку – 262,7 кв.м. Загальна площа лазні – 92,38 кв.м.
ЦІНА - ДОГОВІРНА.
Адреса: м.Турка, вул. І.Франка. Телефон: 0970647987.

Загублене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї – серія 1- СГ
№325813, видане 05.12.2014р. на ім’я Владислава Віталійовича
Єпіфанова, вважати недійсним.

«БОЙКІВЩИНА»
Реєстраційне свідоцтво ЛВ №1306/560-р
видано 27 грудня 2018 року.
Часопис виходить раз на тиждень.
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ЗАМОВЛЯЙТЕ РОБОТУ+МАТЕРІАЛИ ЗІ ЗНИЖКОЮ до 20%.
РЕМОНТИ БУДИНКIВ, КВАРТИР пiд ключ.Перепланування.
БУДIВНИЦТВО- будинки, прибудови, павiльони, гаражi, навiси,
альтанки. Банi, паркани.
ПОКРIВЕЛЬНI РОБОТИ пiд ключ. Мансарднi дахи.
УТЕПЛЕННЯ, облицювання будинкiв.
Телефони: (068)1455866, (066)7215631

ÒÐÈ ÐÎÊÈ ÏÎÇÁÀÂËÅÍÍß ÂÎË²
за спричинену ДТП зі смертельним наслідком
Наприкінці липня Турківський районний суд ухвалив вирок у
кримінальній справі відносно громадянина Ш., про обвинувачення в скоєнні дорожньо-транспортної пригоди зі смертельним наслідком.
Подія сталась 4 січня 2021
року в м.Турка, по вул.Молодіжна. Громадянин Ш., керуючи
транспортним засобом, через
неуважність до дорожньої обстановки, своїми діями створив
загрозу безпеці дорожнього
руху. Рухаючись в межах населеного пункту, допустив перевищення дозволеної швидкості, не
врахував дорожню обстановку,
в результаті чого втратив контроль над керованим ним автомобілем та допустив виїзд на
смугу зустрічного руху, згодом –
на тротуар, де здійснив наїзд на
пішохода, що спричинило
смерть потерпілої.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав
свою вину та не заперечував
проти обставин, викладених в
обвинувальному акті.
Вироком суду громадянина Ш.
визнано винуватим у вчиненні
злочину та призначено покарання у виді трьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк три роки.
За неперевіреною інформацією нам стало відомо, що сторона потерпілої має намір звернутися до суду з апеляцією, оскільки вважає вирок занадто
м’яким.
Наш кор.

ЩЕ ДВОЄ ПОТЕРПІЛИХ
У минулому номері нашої газети ми інформували про те,
що цьогоріч восьмеро жителів Турківщини потерпіли від нападу змій. А днями цей список збільшився до десяти. В с. Закіпці
плазун вкусив дитину, а у Верхньому Гусному – 60-річну жінку.
З огляду на це, варто вкотре наголосити про обережність в лісі,
на полі та й на власному
подвір’ї, допоки змії, за народним повір’ям, на свято Воздвиження Чесного Хреста не сховаються в нори. Хоча останніми роками в теплу осінь та
зиму рептилії не поспішають це
робити.
Якщо випадково побачили
плазуна поряд із собою – не
панікуйте, не наближайтесь і не
робіть різких рухів, а спокійно
відійдіть.
У плазунів поганий зір та слух, але своїм тілом вони дуже добре
вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів.
Будьте уважні у місцях, де можна зустріти плазунів: висока трава, кущі, ліс. Вирушаючи у ліс краще взувати високе, щільне взуття,
котре змія не прокусить.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Педагогічний колектив Либохорського ЗЗСО-ЗДО І-ІІІ ст. глибоко
сумує з приводу передчасної смерті колишньої працівниці школи
Теодозії Павлівни Мельникович і висловлює щире співчуття рідним
і близьким покійної.
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