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Колектив Ільницького ЗЗСО І-ІІІ ст.
щиро вітає з ювілеєм кухаря школи
Наталію Іванівну Павлечко і бажає
шановній ювілярці міцного здоров’я,
фінансової стабільності,  гармонії у
всьому, любові – від рідних, поваги –
від людей, мирного неба над головою.

Усі найкращі побажання
Сьогодні – в Вашу честь.
Натхнення, успіхів, любові,
Чудових перехресть.
Сміливих планів, мрій здійснення,
Щодня родинного тепла.
Щоби здоров’я й довголіття
В долонях доля піднесла.

Дорогу, милу, люблячу матусю, бабусю та прабабусю Софію
Олексіївну Ступницьку з ювілейним днем народження щиро
вітають дочка Галина і зять Любомир, дочка Світлана і зять
Любомир, онуки Михайло з дружиною Галиною, Наталія, На-
зарій, Юрій та правнуки Максим і Денис.

Лагідна, рідненька, добра і проста,
Наша дорогенька, наша  золота!
У Ваш прекрасний ювілей прийміть вітання і подяку
Від найрідніших Вам людей, любові нашої ознаку.
Про кожного з нас – хто далеко, хто

близько,
Всі Ваші тривоги і світлі

думки.
Спасибі за все Вам, вклоняє-

мось низько,
Здоров’я і щастя – на довгі

роки.
Щоб смутку не знали, ми

просимо в долі
Добра Вам і радості, рідна,

доволі.
Щоб спокій і мир панували в ро-

дині,
Щоб щастя всміхалось при кожній

годині.
Бажаєм прожити у силі й здоров’ї
Ще многії літа щасливої долі.
Хай Мати Пречиста стоїть на сторожі,
Господь у щоденних ділах допоможе.

Колектив Буковинського ЗЗСО І-ІІ ст. щиросер-
дечно вітає з ювілейним днем народження вчи-
теля біології та хімії Марію Анатоліївну Цабан  і
бажає іменинниці міцного здоров’я, щастя,
сімейного благополуччя, успіхів на педагогічній
ниві, любові рідних і поваги від людей.

Нехай цвітуть під не-
бом синьооким

Ще довго-довго дні
Ваші й літа,

Безмежна радість –
чиста і висока,

Нехай частіше до
оселі заверта.

Ми Вам бажаєм сонця
у зеніті,

Достатку, радості і
щастя повен дім.

Нехай оселиться у
серці тепле літо

І соняхом квітує золотим!

Дружина Світлана,  дочки  Марія і Тетяна, зяті Іван  і Ана-
толій, онуки – Ігорчик, Міша, Марічка, Катруся, теща Люба і вся
сім’я Різаків від щирого серця і з великою любов’ю вітають із
60-річним ювілеєм коханого чоловіка, люблячого і турботли-
вого татуся,  чуйного і щирого дідуся, доброго зятя Володими-
ра Климентовича Вовчанчина  і бажають дорогому ювіляру

міцного здоров’я, безліч світлих і радісних
днів у житті,  родинного тепла, довгих та

щасливих років життя під Божим благо-
словенням.

Нехай щасливо у світі живеть-
ся,

Нехай лиш добро і достаток
ведеться.
Хай щастя і радість приходять до

хати,
Хай доля дарує ще років багато.

Щоб тільки все гарне в житті повелося,
Хай збудеться все, що іще не збулося.
Господь хай дарує надію й тепло –
На многії літа, на щастя й добро!

Колектив ДП «Боринське лісове госпо-
дарство» щиро вітає з ювілеєм головного
бухгалтера підприємства Тараса Іванови-
ча Мальця і бажає шановному ювілярові
міцного здоров’я – з роси і води, невичер-

пної життєвої енергії, успіхів у роботі, ро-
динного тепла, достатку,  миру, зла-

годи, Божого благословення
на многії літа!

Щиро вітаємо зі свя-
том,

Здоров’я зичимо бага-
то.

Хай щастя в серце
завітає,

Добром Господь бла-
гословляє.

Хай Матінка Божа з
високого неба

Дарує усе, чого лише треба:
Здоров’я міцного, щастя без ліку,
Щасливого, доброго, довгого віку.

À Ë²ÒÀ ÒÀÊ ØÂÈÄÊÎ ÏÐÎÌÀÉÍÓËÈ…
До Марії Бринь завітав  100-літній ювілей

У вівторок, на  свято Різдва Пресвятої Богородиці, жительці с. Стоділка, що територіально
належить до Явірського старостинського округу,  Марії Бринь виповнилося 100 років. У цей день
в її затишній оселі було особливо гамірно й урочисто. Бабусю  з величною датою прийшли при-
вітати рідні, близькі, сусіди, представники органів влади. Зокрема, міський голова Ярослав Па-
ращич, депутат Турківської міської ради Наталія Гошівська,  староста с. Явора Василь Яворсь-
кий. За дорученням депутата Львівської обласної ради Юрія Доскіча, Марію Степанівну вітала
Оксана Куриляк.

Проживши довге, непросте життя,  ба-
буся Марія направду заслужила великої
поваги, вдячних слів, ну, й, звичайно,
квітів та подарунків.

Не дивлячись на поважний вік, у юві-
лярки непогана пам’ять. Бабуся Марія
добре пам’ятає прожиті роки, аж з дитин-
ства. Щоправда, дещо підводить слух. На
прохання численних гостей, вона щиро і
натхненно заспівала ліричну пісню своєї
юності. І, дивлячись, з яким оптимізмом
вона її виконувала,    можна зробити вис-
новок, що ювілярка справді щаслива, що
живе серед добрих людей  і в Господній
опіці. У постійній турботі сина й невістки,
вісьмох онуків та вісьмох правнуків.

Зараз Марія Бринь – єдина  на Турків-
щині столітня жителька.

Докладнішу розповідь про ювілярку читайте в одному з наступних номерів «Бойківщини».
Василь ВАСИЛЬКІВ.

 “ЖОВТА” ЗОНА КАРАНТИНУ
Вчора, 23 вересня, у зв’язку із швидким розповсюдженням коронавірусної інфекції, вся Україна

перейшла у «жовту» зону карантину. У зв’язку з цим, відбулося засідання комісії з питань техно-
генно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Турківської міської ради, яка, на підставі
рішень Кабінету міністрів України, Львівської ОДА, також прийняла рішення про обмеження, що
діятимуть. Так, заборонено проведення масових заходів у приміщеннях із наповненістю більш,
ніж одна особа на 4 кв. м площі, або   наповненість залів – понад 2/3 місць.

З приводу навчальних закладів. Учні 1-4 класів наразі навчатимуться у звичному режимі. Працюватимуть й
дошкільні навчальні заклади. А для тих, хто навчається у 5-11 класах, є зміни. Якщо в школі  педагоги непровак-
циновані на 80%, то навчання перейде у дистанційний режим.

Як нам стало відомо, станом на 23 вересня, по Турківській міські раді  необхідний рівень вакцинації мають
педагоги Хащівського, Розлуцького, Вовченського, Явірського  ЗЗСО. Щодо Боринської селищної ради, то тут у
звичному режимі наразі працюватимуть Боринський, Сянківський і Шандровецький ЗЗСО. Всі інші – дистанцій-
но.

За словами помічника лікаря-епідеміолога  Старосамбірського відділу обласного центру контролю і профілак-
тики хвороб Міністерства охорони здоров’я України Ганни Хащівської, з початку року на  Турківщині підтвердже-
но 480 випадків коронавірусної інфекції. З них 60 – у вересні поточного року. Це лише офіційна статистика,
насправді хворих є значно більше.

Медики вкотре рекомендують дотримуватися усіх визначених санітарних норм та зробити щеплення проти
вірусної інфекції. Сьогодні на Турківщині вакциновано 2600 осіб.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Велику глядацьку аудиторію
зібрало Свято вареника (пиро-
га), що відбулося минулої неділі
в с. Шум’яч. Його успішному про-
веденню не завадила й дощова
погода. Всі бажаючі вмістилися
в холі місцевого Народного
дому. Як і годиться, захід благо-
словив настоятель храму св.
апостолів Петра і Павла Роман
Уруський, а затим слово взяв
Турківський міський голова (до
речі, житель с. Шум’яч) Ярослав
Паращич. Він привітав земляків
та гостей, запевнивши, що фес-
тивальна хвиля у Турківській
міській раді матиме продов-
ження, а також подякував орган-
ізаторам, які добряче потруди-
лися на етапі підготовки заходу
і висловив упевненість, що фес-
тиваль пройде на високому
рівні. Наступним слово  взяв
депутат Львівської обласної
ради Михайло Дзюдзь. Подяку-
вавши за запрошення, він корот-
ко розповів про перспективи
реалізації різних проектів, зок-
рема наголосив, що вже в цьо-
му році буде здано в експлуата-
цію медично-культурний центр
в с. Розлуч та лікарську амбула-
торію в с. Лімна. Не оминув й
теми будівництва доріг, яке ос-

таннім часом  може оцінити
будь-хто з жителів Турківщини.
Михайло Семенович висловив
упевненість, що ця добра спра-
ва буде продовжена й в наступ-
ному році. Звичайно, він подя-
кував землякам за те, що шану-
ють й популяризують бойківські
традиції, проводячи подібні фе-
стивалі. Затим до слова запро-
сили заступника голови Самбі-
рської  РДА Віктора Турика. Гість
висловив припущення, що його
предки могли бути саме з Турк-
івщини, адже назва регіону і
його прізвище є співзвучними. І
хоч він приїхав на Галичину із
сходу України, все ж цінує і по-
важає бойківські традиції. На
Свято вареника він прибув не
сам, а з сім’єю – дружиною та
сином. Сердечно вітав учас-
ників свята й заступник дирек-
тора департаменту – начальник
управління житлово-комуналь-
ного господарства Львівської
ОДА Петро Назар. З часу запо-
чаткування фестивалів він прак-
тично побував на усіх й підтвер-

див, що з кожним наступним
організація стає все вищою, все
з м іс т о в н іш о ю .
Цікаву світлину
під час свого вис-
тупу продемонст-
рував присутнім
директор Туркі-
вського міського
Народного дому,
заслужений прац-
івник  культури Ук-
раїни Петро Коса-
чевич. На ній зоб-
ражена хорова
капела «Карпа-
ти» під  час
відкриття Народ-
ного дому в с. Шу-
м’яч більше 30
років тому. Теплі
слова вітання
всім учасникам
фестивалю від де-
путата Верховної
Ради України Ан-
дрія Лопушансь-
кого передала
його помічниця
Ірина Кіра.

Зав ер ш ил ас я
урочиста частина. Сценою заво-
лоділи аматори   художньої са-
модіяльності як Турківського

міського Народного дому, так і
народних домів Лімнянського
куща. Багатим і змістовним був
сценарій, в якому переплелися
українські народні пісні, патрі-
отичні, жартівливі та ліричні. А
допоки артисти розважали чис-
ленну публіку, всі бажаючі мали
можливість скуштувати варени-
ки, приготовлені від кожного
старостинського округу. В асор-
тименті були й інші страви, при-
таманні тому чи іншому населе-
ному пункту. Були тут вареники
з картоплі, капусти, сиру, реве-
ню, яблук та вишень. Як стверд-
жують історичні дослідження, в
нашому регіоні їх є більше 30
видів з найрізноманітнішою на-
чинкою. Мало хто знає, що  ук-
раїнці запозичили вареники з
турецької  кухні, хоч там вони
були пісні. У нас вони прижили-
ся настільки, що стали націо-
нальною стравою, без них не
обходиться жодне свято. Є ро-
дини, де готують вареники що-
неділі.  Вони оспівані в піснях,
описані письменниками та по-

етами. У 2006 році в м. Черкаси
скульптор Іван Фізер звів пер-
ший в Україні пам’ятник варе-
нику. Кращі кулінари України
щороку отримують нагрудний
знак «Золотий вареник».

Дегустуючи цю цікаву й смач-
ну страву, присутні мали мож-

ливість пересвідчитися, що
кожне село готує вареники по-
своєму, з різними смаковими

якостями. А щоб серед
господинь, що предста-
вили їх на свято, було
визначено переможця,
організатори виготови-
ли спеціальні жетони,
вартістю 10 гривень. Ко-
жен міг придбати їх й ,
підходячи до дегустац-
ійного столика,  прого-
лосувати за ті, що найк-
раще засмакували. В
результаті переможця-
ми стали господині с.
Шум’яч, вони отримали
203 жетони. За страви
із с. Хащів проголосува-
ло 99 учасників, а за
вовченські –
91.Лімнянські госпо-
дині отримали 63 жето-

ни, присліпські – 52, жуко-
тинські – 47, а дністрик-дубо-
вецькі – 38.

Усіх, хто представив на свято
самобутні страви та брав участь
у концертній програмі, Турківсь-
кий міський голова Ярослав
Паращич нагородив почесними
грамотами та подарунками. А
Ірина Кіра, відзначивши, що на-
їдки на святі були справді смач-
ними, спрезентувала господи-
ням колективні путівки на оздо-
ровлення у спа-центр «Жене-
ва».

Спеціально до свята органі-
затори облаштували дві фотозо-
ни: одна  – з емблемою фести-
валю, інша – стилізована під
кімнату бойківської хати, де учні
місцевої школи разом з педа-
гогами проводили майстер-кла-
си з ліплення вареників.

Участь у святі взяла  делега-
ція із Польщі, очолювана війтом
гміни Чарна, добре відомим на
Турківщині Богданом Кохановсь-
ким.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÕÒÎ Æ ÍÅ ËÞÁÈÒÜ
ÂÀÐÅÍÈÊÈ

Не так давно в селах, що належать до Турківської міської
ради, започатковано проведення фестивалів, присвячених
бойківським стравам. І треба віддати належне, що вони ста-
ють все масовішими, а їх проведення цікавішим.

УБИВ ОДНОСЕЛЬЧАНИНА
У понеділок, 20 вересня, на оперативну лінію 102 надійшло

повідомлення від мешканки смт. Бориня  про те, що вона вия-
вила тіло сусіда, з ознаками насильницької смерті, у нього на
подвір’ї.

За вказаною адресою негайно виїхали: група реагування пат-
рульної поліції, слідчо-оперативна група та співробітники інших
служб Турківського відділення поліції №2. На тілі загиблого, 48-
річного боринчанина, були виявлені чисельні тілесні ушкодження,
зокрема, переломи ребер та грудини. Як встановили медики, ці
травми і спричинили смерть чоловіка.

Проведеними заходами поліцейські встановили, що до скоєння
вбивства причетний 33-річний односельчанин загиблого. 20 ве-
ресня ввечері між чоловіками, які разом розпивали спиртні напої,
виник конфлікт, під час якого молодший до смерті побив старшого.

Зловмисник затриманий. Йому загрожує покарання – від семи
до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Наш кор.

Ï²ÄÏÈÑÀÍÎ ÌÅÌÎÐÀÍÄÓÌ
ÏÐÎ ÑÏ²ÂÏÐÀÖÞ

На початку тижня Турківщину відвідали  голова відділення
Національного олімпійського комітету України у Львівській об-
ласті Юрій Турянський та виконавчий директор обласної асоц-
іації місцевих рад «Ради Львівщини» Андрій Якимів. Вони мали
зустріч з головою Турківської міської ради Ярославом Паращи-
чем. Обговорено цілий ряд питань, зосібно, що стосуються
співпраці олімпійців з спортсменами Турківщини, налагоджен-
ня взаємовигідних стосунків з  обласною асоціацією місцевих
рад.

Зустріч завершилася підписанням тристороннього меморандуму про
співпрацю, яка, хочеться вірити, буде корисною і взаємовигідною.

У рамках візиту Юрій Турянський подарував бібліотеці міської ради 10
гарно проілюстрованих книг, що стосуються олімпійського руху в Україні
(ІІІ зимові Юнацькі Олімпійські ігри, Ігри ХХХІІ Олімпіади, Твій перший Олімп-
ійський путівник,  Олімпійці розмовляють англійською (у 3–х томах), Соро-
ка М. В Олімпійській сім’ї – Україна, Бубка С. Н. Булатова М. М. Олімпійський
рух в Україні: історія і сучасність, Олімпійський спорт у системі гуманітар-
ної освіти, Бубка С. Н., Булатова М. М. Олімпійське сузір’я України, Булато-
ва М. М. Стрибки у воду. Енциклопедія в запитаннях і відповідях, Булатова
М. Хокей на льоду. Енциклопедія в запитаннях і відповідях).

Таким чином у бібліотеці м.Турка започатковано олімпійський куточок.
Директор централізованої бібліотечної системи Турківської міської ради
Ганна Семків щиро подякувала гостям, наголосивши, що людей, які люб-
лять спорт, у нас є немало. Щоправда, книг, які його популяризують, не
так уже й багато, а тому  вони не залежуватимуться на полицях. Окрім
того, Юрій Турянський подарував міській раді й олімпійський прапор  та
висловив упевненість, що він завжди майорітиме на спортивних зма-
ганнях,  що проводитимуть на теренах Турківщини.

З нагоди приїзду поважних гостей, вокальна група міського Народного
дому привітала їх пісенно-музичними композиціями.

 Гості взяли участь у спортивних змаганнях   в Турківському ЗЗСО І-ІІІ
ст. й подарували на пам’ять юним спортсменам олімпійські сувеніри.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Колектив відділу №3 управл-
іння у Самбірському районі ГУ
Держгеокадастру у Львівській

області сердеч-
но вітає із зо-

лотим юві-
леєм Степа-
на Степа-
н о в и ч а

Голдича і
бажає шанов-

ному ювіляру
міцного-міцно-

го здоров’я, невичерпної жит-
тєвої енергії, благополуччя,
мирного неба над головою,
довголіття.

Вам – найкращі в світі по-
бажання:

В достатку, у здоров’ї вік
прожить.

Нехай здійсняться всі Ваші
бажання

І хай Всевишній Вас благо-
словить!

Дорогу маму, чуйну і турботли-
ву бабусю, добру тещу та сваху
Зінаїду Іванівну Прик із ювілеєм
– 60-річчям від дня народжен-
ня – щиросердечно вітають доч-
ка Ірина, зять Микола,  любимі
бабусині онучки Марина і Юлія
та  сваха Марія.  Люблячій іме-
нинниці  рідні бажають неба
безхмарного, настрою гарного,
здоров’я – без ліку і довгого-
довгого,  в Божій ласці й опіці,
віку. Нехай спокій і радість зав-
жди живуть у душі,
удача супро-
воджує у всіх
починан-
нях, а
в д о м а
чека ю ть
затишок і
т у р б о т а
близьких.

Ріднень-
ка,  дорога, вітаєм!

Даруєм світ ми Вам цілком,
Від негараздів Вам бажаєм

–
Хай янгол захистить кри-

лом.
Спасибі, мамо, бабусенько,

за тепло, за ласку,
За те, що любите й піклує-

тесь про нас.
Живіть ще довго, мамочко,

будь ласка,
Щоб на сторічний ювілей

ми привітали Вас!

Напередодні, у п’ятницю, уро-
чисте зібрання відбулося в ДП
«Турківське лісове господар-
ство». На початку  директор

підприємства Василь Барабаш
коротко  розповів про фінансо-
во-економічні здобутки, про те,
над чим працюють лісівники.
Затим слово взяв голова Туркі-
вської міської ради Ярослав
Паращич. Він, власне,  акценту-
вав увагу на роботі, яку сьогодні
виконують лісівники, наголосив
на важливості співпраці з місце-
вими органами влади як в пи-
таннях відтворення лісу, так і в
питаннях його охорони. Після
виступу він нагородив почесни-
ми грамотами  міської ради ди-
ректора підприємства Василя
Барабаша, водія  вантажного
автомобіля автоколони
підприємства Михайла Занко-
вича,  майстра лісу Явірського
лісництва Миколу Ільницького,
майстра лісу Ясеницького
лісництва Івана Губича, майст-
ра лісу Ісаївського лісництва
Анатолія Полуненка,  помічни-
ка лісничого Вовченського
лісництва Валерія Струця, на-
чальника відділу лісового госпо-
дарства Бориса Яруту. У про-
довження урочистостей голов-
ний лісничий підприємства Ми-
хайло Леськів ознайомив при-
сутніх із святковими наказами
про нагородження, а  Василь
Барабаш виконав почесну місію
вручення нагород. Так, голова
Державного агентства лісових
ресурсів України Юрій Болохо-
вець нагородив нагрудним зна-
ком «За бездоганну службу у
державній лісовій охороні»
лісничого Ісаївського лісництва
Ростислава Бандуру. Почесних
грамот Держлісагентства удос-
тоїлися лісничий Ясеницького
лісництва Ігор Демків та про-

відний інженер охорони праці
підприємства Сергій Петрик.
Подяку отримав тракторист
підприємства Роман Пунейко.

Почесною грамотою начальни-
ка Львівського  обласного управ-
ління лісового та мисливського
господарства нагороджено го-
ловного економіста підприєм-
ства Андрія Яворського.

З нагоди  Дня працівника лісу
цілий ряд працівників підприє-
мства нагороджені почесними
грамотами ДП «Турківське лісо-
ве господарство».

Наступного дня урочисте
зібрання відбулося й в ДП «Бо-
ринське лісове господарство»
та НПП «Бойківщина». Спершу
всі присутні побували на свят-
ковій літургії, яку відслужили о.
Роман з Вовчого,  о.Роман з Бо-
рині та о. Богдан з Нижньої Яб-
луньки.  Своїх колег вітали кер-
івники підприємств  – Михайло
Ільницький та Віталій Земан, а
також  гість – Боринський се-
лищний голова Михайло Шкітак.
Дякуючи за тісну і плідну
співпрацю лісівників з органа-

ми місцевого самоврядування,
Михайло Миколайович вручив
подяки вищеназваним керівни-
кам Михайлу Ільницькому та
Віталію Земану, а також почес-
ну грамоту Василю Демку,  лісни-
чому  Верхньовисоцького
лісництва ДП «Боринське лісо-
ве господарство», та Василю
Ковальчину, головному приро-
дознавцю НПП «Бойківщина».
За багатолітню плідну працю в
лісовій галузі подякою голови
Державного агентства лісових
ресурсів України нагороджений
головний бухгалтер ДП «Бо-
ринське лісове господарство»
Тарас Малець, якому 21 верес-
ня виповнилося 60 років.  Також
грамотою Львівської обласної
державної адміністрації відзна-
чено роботу директора ДП «Бо-
ринське лісове господарство»
Михайла Ільницького, а грамо-
тою обласного Управління лісо-
вого та мисливського господар-
ства – Василя Ковальчина, го-
ловного природознавця НПП
«Бойківщина», та Володимира
Райхеля, начальника відділу
рекреації та благоустрою цього
ж підприємства. Грамот Самбі-
рської РДА удостоїлися Іван Ки-
льо,  водій автомобіля Боринсь-
кого лісгоспу, та його колега –
Микола Калинич, тракторист
підприємства. Серед праців-
ників національного природно-

го парку  “Бойківщина” – Сергій
Бодак, начальник лісорозсад-
ника, та Василь Гафич, про-
відний  інженер з природокори-
стування. Також чимало праці-

вників – як  ДП «Боринське лісо-
ве господарство» так і НПП
«Бойківщина» – нагороджені
почесними грамотами за підпи-
сом керівників підприємств.

А    працівники  Турківського
ДЛГП «Галсільліс» на урочис-
тості зібралися 20 вересня.
Привітавши колег з професій-
ним святом, директор підприє-
мства Богдан Петренко виконав
почесну місію – вручив подяку
від  голови Львівської обласної
ради Ірини Гримак майстру лісу
Верховинського лісництва Ми-
хайлу Ришканичу, а  також наго-
роди від обласного комунально-
го спеціалізованого лісогоспо-
дарського підприємства
«Галсільліс». Зокрема,  відзна-
ку «Кращий працівник 2021
року» – Михайлу Осовському,
в.о. лісничого Верховинського
лісництва, грамоти – Василю
Михайлишину, лісничому При-
карпатського лісництва,  та Ми-
рону Ільницькому, лісничому
Надсянського лісництва. Сам
же Богдан Степанович напере-
додні, на урочистостях у Львові,
отримав цінний подарунок –
наручний годинник  від голови
Львівської обласної ради.

Привітати лісівників на урочи-
сте зібрання прийшов керуючий
справами Турківської міської
ради Юрій Лило. За дорученням
міського голови, він вручив по-
чесні грамоти директору
підприємства Богдану Петрен-
ку,  ліснику Прикарпатського
лісництва Ігорю Галишину, го-
ловному бухгалтеру підприєм-
ства Марії Кузьмак, бухгалтеру
Тамілі Куриляк, інженеру з реа-
лізації Миколі Бончуку, інжене-
ру лісових культур Андрію Комар-
ницькому, інженеру лісового
господарства Миколі  Хомику,
ліснику Надсянського лісницт-
ва Миколі Кречківському.

Почесну місію нагородження
виконав й керуючий справами
Боринської селищної ради Ма-
р’ян Лабецький.  Передавши
вітання від селищного голови,
він вручив подяки Богдану Пет-
ренку, директору підприємства,
Роману Богайчику, лісничому
Бітлянського лісництва, та
Ярославу  Осовському,  ліснику
Верховинського лісництва, Ва-
силю Біжику, ліснику Надсянсь-
кого лісництва, Миколі Калапі-
щаку, ліснику Верховинського
лісництва.

З нагоди професійного свята,
всі працівники лісогосподарсь-
ких підприємств Турківщини от-
римали премії.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

 ÆÈÂÓÒÜ ² ÏÐÀÖÞÞÒÜ
ÄËß ÑÒÎË²ÒÜ

Багатьом відомі натхненні слова великого природолюба,
видатного українського поета Максима Рильського: «Той,
хто любить паростки кленові, хто діброви молоді ростить,
сам достоєн людської любові, бо живе й працює для століть».
Це про лісівників, які минулої неділі відзначали своє професій-
не свято. Зрозуміло, що в усіх колективах відбулися урочисті
збори, на яких нагороджували кращих з кращих. Вітання от-
римували не лише від керівництва підприємств, а й від пред-
ставників органів місцевої влади.

ÐÓÕ
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÓ
ÏÅÐÅÊÐÈÞÒÜ
У зв’язку з ремонтними ро-

ботами, що тривають на до-
розі Бориня-Боберка, у неділю,
26 серпня, повністю буде пе-
рекрито рух транспорту на
ділянці від  залізничного мос-
та у Нижній Яблуньці й на про-
тяжності 2 км в бік Верхньої
Яблуньки. Це пов’язано з тим,
що підрядна організація  укла-
датиме асфальтне покрит-
тя.

Турківська міська рада по-
відомляє про продовження
терміну подачі документів для
участі в конкурсі на заміщення
вакантної посади начальника
юридичного відділу до
30.09.2021 року включно.
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Продається земельна ділян-
ка, площею 0,2445 га, для буді-
вництва та обслуговування жит-
лового будинку, за адресою – с.
Завадівка, вул. Військове
Містечко (у районі лікарні).

Ціна – договірна.
Тел. : 0955945724. Віктор

Сьогодення  дає нам зрозуміти,
що для успішної адаптації молоді до
дорослого життя, вже недостат-
ньо просто гарно вчитися в школі.
Професії нового тисячоліття вима-
гають від фахівців і критичного
мислення, і творчого підходу.  Саме
тому позашкільна освіта є дуже
важливою складовою системи
безперервної освіти, визначеної
Конституцією України.

У Турківському КЗПО «Будинок
дитячої та юнацької творчості» в
29 творчих об’єднаннях, станом на
01.01.21р., займалися 621 гурткі-
вець, в тому числі діти з пільгових
категорій. Наш будинок став для
них не тільки місцем розвитку та
відпочинку, а й місцем наповнення
позитивними емоціями.

Та мушу зауважити, що цей по-
зитив, який ми з усіх
сил намагаємося
творити для
гуртківців, через об-
межене фінансуван-
ня, тримається
майже на ентузі-
азмі. Ситуація особ-
ливо загострилась із
впровадженням ре-
форми децентралі-
зації. Тепер фінансу-
вання нашої органі-
зації повністю зале-
жить від місцевого
бюджету громади.
Щоб забезпечити
половину окладу
мінімальної  місячної
заробітної плати
кожному з наших керівників
гуртків, на рік потрібна зовсім не-
велика сума, в порівнянні з бюд-
жетами деяких організацій в нашій
територіальній громаді. Ми  опини-
лися в ситуації, коли мусимо зно-
ву шукати шляхи економії. Еконо-
мимо на освітленні, воно  у нас
повністю енергоощадне, додатко-
вих електричних приладів вкрай
мало. Економити на кадрах, яких у
нашому гірському регіоні і так вкрай
складно знайти, – уже немає куди.
Хочу зауважити, що у нас  працює
кілька сумісників – це керівники
одного  танцювального та вокаль-
ного гуртків. Люди, які неодноразо-
во доказали свою професійність і
відданість справі численними пе-
ремогами в обласних, всеукраїнсь-
ких та навіть міжнародних конкур-
сах, багаторазовими виступами
своїх вихованців під час святку-
вання різноманітних свят у місті
та районі. Як керівник закладу не
можу допустити, щоб економія
місцевого бюджету негативно по-
значилася на роботі таких профес-
ійних педагогів. Маю побоювання,
що економити якраз можуть поча-
ти на людях, які, працюючи понад-
нормово, на двох роботах, дово-
дять свій професіоналізм і

відданість  професії, та ще й  з та-
кими високими успіхами своїх ви-
хованців. Хочу, щоб кожен розумів:
знайти педагога для танцювально-
го, вокального гуртка (а це гуртки,
де ми якраз маємо людей, що пра-
цюють у нас на половину окладу
як сумісники, тобто не за основ-
ним місцем праці, при тому якісно і
віддано) – завдання неймовірної
складності.

У суботу, 25 вересня, українсь-
ке позашкілля відзначатиме своє
професійне свято. За останній на-
вчальний рік ми підійшли до цієї дати
з гарними успіхами наших вихо-
ванців.

ІІІ премію  наші вихованки  Ілона
Бурич  –  з гуртка «Дивослово» (ке-
рівник Алла Пухир) та  Софія
Яворська –  вихованка гуртка

«Юний журналіст» (керівник Хрис-
тина Яцкуляк)  здобули на Всеук-
раїнському багатожанровому кон-
курсі «Жінок оспівую красу».

Наступним був Всеукраїнський
багатожанровий конкурс  «Україна
єднає». В ньому взяли участь 6
гуртків БДЮТу. Ось  його результа-
ти:

- І премія  – в  Марії Ілинич –  з
гуртка «Образотворче мистецтво»
(керівник  Богдан Ілинич);

- ІІ премія – у   Марії Мись  – з
гуртка «Українська вишивка» (кер-
івник  Галина Пецкович);

- ІІ премія  – у  Марії Болони  –  з
гуртка «Рукоділля» (керівник Оль-
га  Ільницька);

- ІІІ премія –  у танцювального
колективу «Сузір’я» (керівник  Анна
Ференц);

- ІІІ премія  – у танцювального
колективу, під керівництвом  Сте-
пана Будза;

- ІІІ премія – у вокального гуртка,
під керівництвом  Олександри Цу-
няк.

Вихованці вокального гуртка
(керівник Олександра Цуняк) бра-
ли участь  у Міжнародному конкурсі
«Алея зірок», де здобули почесне ІІ
місце.

   А в онлайн-конкурсі «Велик-
день вітає всіх» І-е місце здобула
робота вихованців гуртка «Флори-
стика»  (керівник Леся Сутчак).

   Із приємних здобутків також є і
той, що мене, директора БДЮТу,
Всеукраїнський громадсько-пол-
ітичний тижневик «Освіта» визнав
кращим освітянином 2020-го  року
в номінації «Малиновий дзвін душі».

   У минулому навчальному році
ми успішно написали і виграли про-
ект на придбання необхідної комп’-
ютерної техніки. Також частково
оновили крісла, шафи, столи, парти
та стенди. Звучить це, звісно, ба-
гатообіцяюче, але те, що ми зроби-
ли,  лише  крапля в морі, від того
об’єму роботи, якої потребує наш
Будинок творчості, щоб створити
для дітей та педагогів дійсно ком-
фортні умови для праці. Саме тому,
враховуючи складну ситуацію з
місцевим бюджетом, ми змушені
вдаватися до нових та хвилюючих
для нас рішень. Цьогоріч плануємо
винести на обговорення міської
сесії проект дофінансування нашої

організації за рахунок
батьківських внесків
наших вихованців. Ми
розуміємо, що це непо-
пулярне рішення у сьо-
годнішні скрутні часи, та
все ж сподіваємося на
підтримку батьків і спо-
діваємося, що невеликі,
майже символічні вне-
ски, за заняття дітей у
гуртках стануть ваго-
мим фактором для збе-
реження налагодженої
роками роботи нашого
спільного з вами Будин-
ку дитячої та юнацької
творчості.

Найперше хочемо
знайти здоровий комп-

роміс з владою, враховуючи дуже
важкий період оптимізації, який ми
переживаємо. Хто б зараз не чи-
тав цю статтю і  що б собі не ду-
мав, варто пам’ятати: за роки нашої
діяльності змінилось  багато керів-
ників району, міста, керівників у
сфері освіти, а наш заклад  не-
змінно приймав і випускав у світ
все  нові і нові покоління дітей. Заг-
роза  скорочення працівників, змен-
шення годин, закриття окремих
гуртків  –   мине. Тільки. на жаль,
не можемо спрогнозувати з яким
результатом.

Користуючись нагодою, напере-
додні Дня позашкілля, щиро вітаю
колег з професійним святом. У на-
шому колективі  сьогодні працюють
віддані та професійні люди, які зас-
луговують найщиріших слів вдяч-
ності за їхню, чомусь незаслужено
знецінену сьогодні, працю.  Щиро
бажаю усім міцного здоров’я,  гідної
оплати праці та якісних умов для її
здійснення.  А також мудрих, вдяч-
них, талановитих вихованців, що
приноситимуть щедрі плоди  вашої
праці у вигляді  численних перемог
на конкурсах і фестивалях

Софія БАГАЙ,
директор КЗПО «Будинок ди-

тячої та юнацької творчості».

ÏÎÇÀØÊ²ËËß ÁÓËÎ, ª ² ÌÀª ÁÓÒÈ!
Дорослі 30-річні люди, які виросли на наших очах, відвідуючи

колись гуртки  Будинку дитячої та юнацької творчості, сьо-
годні приводять до нас своїх дітей. Вони  розуміють, що без
позашкільної освіти,  гуртків, секцій, позакласних розвиваю-
чих уроків, позакласного спілкування сьогодні важко буде ви-
ховати цілісну, гармонійну особистість.

Продається 3-кімнатна квар-
тира, загальною площею 70
м.кв. Є сарай, літня кухня, при-
садибна ділянка. Ціна – по до-
мовленості.

Телефон: 0971627500.

Втрачений  сертифікат на право на земельну частку (пай)  ЛВ
№96, виданий на ім’я Миколи Андрійовича Михальковського, вва-
жати недійсним.

Втрачений  військовий квиток
АВ №711321, виданий Хмель-
ницьким РВК на ім’я Назара
Георгійовича Шоколи, вважати
недійсним.

В м. Турка відкрито новий сто-
матологічний кабінет за адре-
сою: вул. Січових Стрільців, 136
(біля каплички).

Тел.: 0660898355 – Микола
Йосипович,   0995295744 – Ма-
р’ян Богданович.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

З 30 вересня по 2 жовтня у Карпатах відбудеться велогонка
TOUR de ONUR 2021. Зверніть увагу, що у вашому регіоні протя-
гом 3 днів буде повністю або ситуативно обмежений рух.

Графік обмежень і
маршрут:

- 01.10.21, п’ятниця
Ситуативне перекриття до-

роги з 11:00 – 16:00.
Маршрут:
Старт з бази Західного реа-

білітаційно-спортивного цен-
тру – Бориня – Нижнє Висоць-
ке – розворот в селі Матків
(перед виїздом на трасу М-06)
– Бориня – Турка – розворот в
селі Явора біля готелю «Чер-
тур» –  фініш на базі Західного
реабілітаційно-спортивного
центру.

Старт: 12:00.
- 02.10.21, субота
Ситуативне перекриття до-

роги з 09:30 – 16:00.
Маршрут:

Старт с. Ставне – КПП «Ужок» – фініш на базі Західного реабіл-
ітаційно-спортивного центру.

Старт: 10:00.
Протягом змагань на дорогах будуть сотні велогонщиків, тому

повідомте про це дітей і теж будьте обережними.
За бажанням можна приходити і вболівати за наших учасників

— упевнені, їм буде дуже приємно.
TOUR de ONUR — багатоденна аматорська шосейна велогонка.

Її організатори — міжнародна будівельна компанія Onur Group і
ГО West Road Cycling.

Цьогоріч змагання відбудуться вже вдруге, а їхній маршрут тра-
диційно проходитиме дорогами, які Onur Group збудувала у Львові
та Карпатах.

Жителі будинку №58 по вул. Молодіжна  м. Турка висловлюють
щире співчуття Іванні Іванівні Кричківській з приводу тяжкої втрати
– передчасної смерті чоловіка – Михайла Миколайовича Кричкі-
вського.

Боринський селищний голова, депутатський корпус, виконавчий
комітет та старости висловлюють щире співчуття старості с. Нижня
Яблунька Марії Михайлівні Куприч з приводу тяжкої втрати – смерті
матері.

Продається склад в м. Турка, по вул. Міцкевича, 20 «Д», за-
гальною площею 29, 7  кв. м, який належить СТ «Торгова база».

 Стартова ціна продажу – 72450 грн. Крок   аукціону – 2%. Реєст-
раційний внесок – 170 грн. Гарантійний внесок – 1500 грн.

Аукціон відбудеться 11 жовтня 2021 р. за адресою: м. Турка,
площа Ринок, 24. Початок – о 12.00 год. Реєстрацію учасників при-
пиняють за 3 дні до проведення аукціону. Заявки для участі в аук-
ціоні приймають до 7 жовтня 2021р.

Тел. для довідок: 0992240266; 0952604316.


