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Екскурсія до Верховної Ради
Для відзначення талановитої учнівської молоді м. Самбір, Старосамбірського, Сколівського
та Турківського районів, уже третій рік поспіль, за підтримки Народного депутата України
Андрія Лопушанського, проходить акція «Гордість Прикарпаття». Цьогоріч, за підсумками результатів обласних олімпіад, 45 учнів виборчого округу були нагороджені поїздкою до Верховної Ради України. Серед них і наші талановиті діти: десятикласники – Олег Комарницький
(Турківська ЗОШ І-ІІІ ст. №1) та Христина Леневич (Турківське НВК); дев’ятикласники – Лідія
Заремба (Гусненська ЗОШ), Еріка Бринь та Марія Цикаляк (Турківський НВК) й восьмикласниця
– Соломія Смиш (Турківсьикй НВК).
Діти мали добру нагоду
познайомитися з архітектурою та історичними місцями
Києва й отримали незабутнє
враження від побаченого. А
в стінах Верховної Ради вони
отримали нагороди від Андрія Ярославича та мали
цікаву екскурсію. До того ж
ми ночували в чудовому готелі та смачно харчувалися.
І все це, завдячуючи Андрію
Ярославовичу та його доброзичливим помічникам –
Ігорю Нестораку та Світлані
Матківській.
Від себе особисто, і від
імені дітей щиро дякуємо
цим добрим людям за їхню турботу, а головне, бажання допомагати підростаючому поколінню пізнавати всю красу нашої неньки-України, мати віру в те, що українська держава, в особі таких людей, як
Андрій Лопушанський, виховує собі надійну заміну.
Ольга КИРЕТІВ,
вчитель географії Гусненської ЗОШ.

Осквернили
святе місце
Лише так можна назвати
варварські вчинки, які вже
двічі повторилися біля каплички, що по вул. Василя
Стуса у м. Турка. У Великодній четвер якісь нахаби
викрали звідти чотири туї,
що були посаджені поруч.
А нещодавно – ще й 8 троянд,
які небайдужі люди висадили
на місці викрадених декоративних кущів.
Немає слів. Важко щось сказати. Маємо такий собі вандалізм по-турківськи.
Наш кор.

ОДИН З НАЙБІЛЬШИХ РОБОТОДАВЦІВ
ЗАКАРПАТТЯ, СВІТОВИЙ ЛІДЕР З ВИГОТОВЛЕННЯ
КОМПЛЕКТУЮЧИХ ДЛЯ АВТОМОБІЛІВ, ЗБІЛЬШУЄ КІЛЬКІСТЬ РОБОЧИХ
МІСЦЬ ТА ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ ОПЕРАТОРІВ НА ВИРОБНИЦТВО

ÑÂÎ¯Ì ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÀÌ ÌÈ ÏÐÎÏÎÍÓªÌÎ:
- ПОСЕЛЕННЯ В м.УЖГОРОД В КАМПУСАХ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТИПУ
- СТАБІЛЬНУ ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ – ВІД 6000
ГРИВЕНЬ НА МІСЯЦЬ
- Офіційне працевлаштування
- Смачні обіди за пільговими цінами

- Безкоштовне транспортування щодня
Двічі
на
місяць
безкоштовне
транспортування у м.Турка
- Безкоштовне медичне страхування
- Професійний та кар’єрний ріст

ЗМІНИ СВОЄ ЖИТТЯ НА КРАЩЕ! Ужгородський район, с. Минай, вул. І.Туряниці, 7
Телефонуйте: +3(0312) 42 90 41, 095 9 428 428, 0 800 500 736.

Парафіяни с. Жукотин щиросердечно вітають настоятеля храму
Св. Пантелеймона архимандрита о. Пантелеймона з ювілеєм, який
святкуватиме 28 травня.
Місяць травень святами багатий,
Серед них особливе й важливе для нас –
День 28 травня – це свято,
Бо наш священик народився в цей час.
Літ уже 23 так із Богом крокує,
Паству молитвою, словом і співом лікує.
Такий святковий день буває раз в житті–
Цей день, коли Вам 50 настало.
Хоч Вам здається – це багато літ.
Але насправді – дуже й дуже мало.
Боже ласкавий!
У цю чудову весняну днину
Благослови отця Пантелеймона,
Як священика, і просто як прекрасну людину.
Дай же під сонцем у радості жити
Многая, многая, многая літа!

Педагогічний колектив Шум’яцької ЗОШ І-ІІ ст. щиросердечно вітає
із 70-річним ювілеєм директора школи – Юліана Миколайовича
Хащівського.
Зичимо Вам, дорогий Юліане Миколайовичу міцного здоров’я – з
роси і води, сімейного затишку й благополуччя,
світлої радості в житті та Божої опіки на многії і
благії літа.
Хай завжди ласкаво всміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки.
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання, думки.
Нехай обминають і болі, й тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога.
Здоров’я міцного і щастя без краю –
Усього найкращого щиро бажаєм.

Цими травневими днями святкує своє 50-річчя добра, щира, порядна людина, з джерельно чистою душею, яка вміє підтримати у
будь-яку хвилину та завжди прийти на допомогу, житель Турки – Роман Богдан.
Дорогому похреснику, з нагоди золотого ювілею найтепліші слова
привітань шле хресна мама Оксана з сім’єю і бажає ювілярові міцного-міцного здоров’я, усіх земних благ, життєвого оптимізму і Божого
благословення. Хай усе найкраще, що у світі є, Господь
із неба Тобі дає, Ангел Божий хай Тебе оберігає, а усмішка Твоя ще до ста літ сяє.
Цей день для Тебе особливий –
Твій день народження – чудовий і ясний!
Нехай він буде радісний, щасливий –
Як дощик – теплий, літній і рясний.
Бажаю доброго здоров’я, море квітів,
І здійснення всіх заповітних мрій.
Бажаю миру в домі, миру в світі,
І миру завжди у душі Твоїй!

Дорогого, коханого, чуйного, турботливого чоловіка, тата, дідуся,
жителя м. Турка – Івана Степановича Гавдана – з ювілейним днем
народження щиро вітають дружина Руслана, син Сергій з дружиною, син Борис з дружиною, дочка Світлана із чоловіком Орестом, внуки Андріана, Едуард, Євгенко, Андрійко, Артурчик, Веронічка і маленька Катруська і бажаємо
Тобі, рідненький, міцного здоров’я, сімейного благополуччя, миру, Божого благословення і опіки на
многії і благії літа.
Нехай любов близьких Вам людей
Для Вас буде кращим подарунком.
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Матір Божа береже від зла.
Бажаємо здоров’я, щастя, сили,
Радості земної і тепла.

2 стор.
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У вівторок, 23 травня, в Україні відзначають День Героїв: як
тих, що в минулому віддали своє життя за нашу незалежність,
так і тих, що сьогодні захищають українську землю від ворогів.
Ведуча заходу Надія Донець відзначила подвижницьку діяльністю
великих українців Миколи Міхновського, Симона Петлюри, Євгена
Коновальця, Степана Бандери, яких підступні вороги фізично знищили за те, що хотіли, щоби український народ жив у вільній, незалежній державі, не гнув
спину на всяких загарбників -поневолюв ачів.
Згадала вона й тих, хто
ризикуючи життям, обороняє сьогодні українську землю на Сході України. А загалом всіх тих, хто
поліг за українську землю в різні часи, вшанували хвилиною мовчання.
Представники влади поклали квіти до пам’ятника Степанові Бендері та
скульптури Божої Матері.
А настоятелі храмів Петра і Павла м. Турка – о.
Тарас та Покрови Пресвятої Богородиці о. Михайло відслужили молебень.
Виступаючи після Богослужіння, о. Михайло розповів про долю свого дідуся, який 25 років
відбув на засланні, лише за те, що любив свою українську землю і
хотів жити у своїй Незалежній державі.
Про справедливу, чесну і багату Україну мріють сьогодні мільйони
наших сучасників. Україну, в якій пануватиме висока мораль, гідність
та патріотизм.
У пошанувально-поминальному заході взяли участь керівники Турківської районної та міської рад, райдержадміністрації, учасники АТО.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Ëüâ³âñüê³ ìåäèêè îáñòåæóâàëè
³ êîíñóëüòóâàëè òóðê³â÷àí
Як було анонсовано, відповідно до наказу Департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА, минулого тижня, в поліклінічному відділенні Турківської
КЦРЛ, виїзна бригада медиків Львівського обласного центру репродуктивного здоров’я населення
проводила консультативний прийом жителів нашого району. В її складі – заступник директора центру Галина Сильвестер, лікар акушер-гінеколог,
наша землячка Орися Буряк (Бровар), також лікаргінеколог, ще один уродженець Турківщини, відомий
на Львівщині лікар-уролог Василь Черепанин та
лікар УЗД діагностики Оксана Короташ.
Проконсультовано та оглянуто 37 пацієнтів. У деяких
виявлено патологію щитовидної залози, молочних залоз, гінекологічні та урологічні патології. Проведено консультації пацієнтам з порушенням репродуктивного здоров’я.
Варто відзначити, що виїзд відбувся за сприяння депутата Львівської обласної ради Михайла Гички та благодійного фонду Миколи Іщука.
Ярослав ЯРУТА,
лікар-гінеколог Турківської КЦРЛ.

Учасникам АТО
пропонують роботу
Турецька компанія «ОНУР», яка проводить ремонт дороги Львів-Ужгород, в тому числі й на території Турківського району, готова взяти на роботу 15 осіб, із зарплатою – від 8 тисяч гривень у
місяць.
Директор районного центру зайнятості Мирослава
Павлик просить зголошуватися для працевлаштування
учасників АТО. Вони матимуть першочергове право отримати непогано оплачувану роботу.
Наш кор.
Управління соціального захисту населення Турківської районної державної адміністрації інформує
про початок оздоровчої кампанії влітку 2017 року.
На Турківський район виділено такі путівки, а саме:
– «Лісотехнік» – з 01.06. по 15.06.2017р. – 9 путівок;
– «Прибережний» – з 04.06. по 17.06.2017р. – 1 путівка;
– «Дельфін» – з 10.06 по 23.06.2017р. – 3 путівки;
– «Світанок» – з 02.06. по 22.06.2017р. – 6 путівок;
– «Ровесник» – з 03.06. по 23.06.2017 р. – 3 путівки; з
25.06. по 15.07.2017р. – 3 путівки; з 17.07. по 06.08.2017р.
– 3 путівки; з 08.08. по 28.08.2017р. – 3 путівки;
– «Зелений гай» – з 04.06. по 24.06..2017р. – 4 путівки; з 26.06. по 16.07.2017р. – 4 путівки; з 18.07. по
07.08.2017р. – 1 путівка.
За детальнішою інформацією просимо звертатися
безпосередньо в управління соціального захисту населення Турківської райдержадміністрації.
Контактна особа – Наталія Кішко. Тел.: 3-15-35.
Воловецьке КП «Агрошляхбуд», за адресою: с. Ялове, 78
(кар’єр), Воловецький район,
Закарпатська область, реалізує
пісок, а також щебінь різних
фракцій, та надає транспортні
послуги. Оплата здійснюється
готівковим та безготівковим розрахунком.
За інформацією звертатися
за телефонами: 0997294996;
0970633997.
До уваги автовласників!
Надаю такі послуги: поварка
автомобілів, послуги дрібного
автоелектрика, інші види авторемонту.
Детальніше – за телефоном:
0505375060.

Ó Çàâàä³âö³ ïîöóïèëè äîðîæí³ çíàêè
Ох, ця ж споживацька натура! Ніяк не можемо позбутися звички поцупити те, що неправильно лежить. Хоча буває крадуть усе, як кажуть, що попадає під руки. Завадівський
сільський голова Мар’ян Сакаль напередодні розповів, що зловмисники викрали два дорожні знаки між селами Лосинець та Завадівка, що були встановлені декілька місяців
тому. Напевно крадіям не стільки були потрібні самі знаки, як металеві труби, на яких вони
були закріплені. А що з цього приводу скаже поліція?..
Наш кор.
Втрачене пенсійне посвідчення (п/с 127715), видане УПФУ у Турківському районі на ім’я Ганни
Михайлівни Бахур, вважати недійсним.

Робота в Польщі – косіння газонів.
Зарплата – 10-12 зл./год. (в залежності від умінь і обов’язків). Графік роботи: 10-12 год. –
понеділок-субота. Житло безкоштовне. Обов’язки: робота з бензокосою, кущорізом, прибирання скошеної трави. Офіційне працевлаштування.
Наша адреса: м. Турка, майдан Шевченка, 32 (навпроти кінотеатру) .
Тел.: 0965501604, 0991317345.

Дорогу тьотю, добру, чуйну людину, жительку с. Лосинець – Ганну
Лук’янівну Кольганович –
з 70-річчям від дня народження щиро вітають
племінники – Ольга з
сім’єю, Михайло з сім’єю,
Віра з сім’єю та Наталія – і
бажають ювілярці міцного
здоров’я, світлої радості у
житті, Божого благословення.
Літа цвіли не просто цвітом,
А проростали у труді,
Дорослими вже стали діти,
А Ви душею молоді.
Пливуть літа, мов тихі води,
І вже минає ювілей.
Хай у житті Вашім завжди буде літо,
А якщо осінь, то тільки золота.
Нехай у гості їдуть завжди діти,
Нехай сміх і радість на подвір’ї не
стиха.
Нехай рясні дощі несуть для Вас здоров’я,
Проміння сонячне торкає за уста.
Хай діти та онуки зігрівають Вас
любов’ю,
Бажаєм довгого й щасливого життя.
Дорогу, люблячу, турботливу бабусю,
прабабусю та прапрабабусю, жительку с.
Ісаї – Марію Миколаївну Андрущакевич –
з ювілеєм – 90-річчям від дня народження щиросердечно вітають онуки:
Ірина з чоловіком Іваном, Степан з дружиною Оленою,
Юрій з дружиною Світланою; правнуки: Марія з чоловіком Віталієм, Павло,
Тетяна з чоловіком Михайлом, праправнучки Євгенія
та Олеся – і бажають доброго здоров’я – з роси і води, потіхи від рідних і рясних Божих благословінь на многії і благії літа.
Хай Матінка Божа з високго неба
Дарує усе, чого тільки Вам треба.
Здоров’я міцного і щастя без ліку,
Щасливого, доброго, довгого віку.
Відділ освіти та районна профспілкова
організація працівників освіти щиро вітають з 70-річчям від дня народження колишнього директора Хащівської
ЗОШ І-ІІ ст. – Миколу Антоновича Кметика. Нехай Господь благословляє Вас
міцним здоров’ям, сімейним затишком, достатком,
радістю, миром.
Роки летять, мов лебеді у вирій,
Життя іде – його не зупинить.
Прийміть вітання наші щирі –
До років ста ми зичимо прожить.
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не дадуть,
І сам Господь по милості наділить
Ще довгих літ, що сонцем виграють.

Відділ освіти та районна профспілкова
організація працівників освіти щиро вітають з ювілеєм – 70-річчям від дня народження директора Шум’яцької ЗОШ ІІІ ст. – Юліана Миколайовича Хащівського – і
бажають йому міцного
здоров’я,
достатку,
миру, Божої ласки і благословення.
Ми щиро Вас вітаємо,
Довгого віку і щастя бажаємо.
Щоб горе завжди Вас обминало,
А доля лиш радість й добро дарувала.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого лише треба.
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа.
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“Ç²ÃÐ²Ò² ÄÎÁÐÎÌ”
соціальний проект для дітей учасників АТО
У суботу, 20 травня, у м. Турка проведено соціальну акцію «Зігріті добром» від проекту «Мій тато захищає
Україну», керівником якого є Уляна Флишко. Координаторами та організаторами заходу у Турківському районі
були Мар’яна Крайняковець, Володимир Хомин та Геннадій Бенкеч.
Загалом в акції взяли участь близько 200 дітей учасників АТО, із малозабезпечених та багатодітних сімей. Спочатку дітки
відвідали різноманітні майстер-класи, побували на виступі наукового шоу ОШОУ, а після частувань – насолоджувались
концертом відомих вокалістів.
Після концерту найкращі місцеві наймолодші вокалісти змагались на відомому телевізійному шоу «Караоке на селі».
Переможець шоу отримала в подарунок велосипед та грошовий приз.
Організатори соціальної акції «Зігріті добром» висловлюють щиру подяку всім, хто долучився до створення свята для
наших дітей, а саме: голові Турківської райдержадміністрації – Олександру Лабецькому, народному депутату України –
Андрію Лопушанському, депутатам Львівської
обласної ради – Михайлу Ільницькому та Михайлові Дзюдзю, директору Турківського НВК – Михайлу Блажівському та всьому колективу НВК (окрема подяка за працю працівникам шкільної
їдальні), голові Правління БО «Фонд допомоги
малозабезпеченим сім’ям та сім’ям учасників
АТО» - Володимиру Савруку та співзасновнику
Фонду у Турківському районі, волонтеру – Ганні
Страшевській, підприємцям Олександру
Ільницькому, Лесі Білинській-Гусак, Андрію Бабію.
Крім того, слова вдячності висловлюємо керівнику соціального мегапроекту «Мій тато захищає Україну» - Уляні Флишко, генеральному директору «Радіо Лемберг» - Мар’яну Гуменному
та всій команді вокалістів і волонтерів, які завітали на свято.
Також хочеться подякувати телеканалу «Перший Західний» та команді телевізійного проекту
«Караоке на селі» – Іванні Савченко та Ярославу Антонійчуку.
Від себе особисто хочу подякувати волонтерам, з якими ми постійно, робимо свято для наших Героїв на фронті, відвідуючи їх періодично, і просто прекрасним людям,
які доклали багато зусиль аби свято відбулося та допомагали організувати весь процес даного заходу –Мар’яні Крайняковець та Геннадію Бенкечу.
Щиро всім дякую! Ми змогли провести прекрасний захід, дітки незабутньо провели час та отримали багато позитивних
емоцій та вражень.
Володимир ХОМИН.

Îáèðàþ÷è ïðîôåñ³þ –
âàæëèâî íå ïîìèëèòèñÿ
Кожна молода людина, йдучи у доросле життя, прагне вибрати собі професію за покликанням.
Вдалий вибір професії – один з найвідповідальніших
моментів у житті кожної людини, адже займатися тим,
що тебе цікавить, приносить радість.
18 травня у Боринському професійному ліцеї народних
промислів і ремесел пройшов захід – День відкритих дверей. Випускників загальноосвітніх шкіл району ознайомили
з умовами навчання, проживання, відпочинку учнів нашого
навчального закладу.
Почесними гостями були: Мирослава Павлик – директор Турківського районного центру зайнятості, Оксана Сушінець – директор Турківської школи-інтернату, Надія
Дідовська – вчитель біології і хімії Турківської школи-інтернату, Тетяна Лоневська – вчитель української мови і літератури Турківського НВК №1, Мирон Струналь –вчитель музи-

ки Верхньояблунського НВК разом зі своїми вихованцями
та інші.
Випускники загальноосвітніх шкіл, разом зі своїми наставниками, мали можливість оглянути навчальні кабінети, виробничі майстерні та лабораторії ліцею, виставку технічної
творчості, яку презентували учні навчального закладу.
У рамках заходу для гостей була проведена святкова концертна програма. Учні ліцею знайомили гостей зі своїми професіями у віршах і піснях. Ми розповіли гостям історію нашого навчального закладу, провели мультимедійну презентацію робочих професій.
Зі словами вітання виступила Мирослава Павлик, яка наголосила, що вибір професії – це справа не одного дня, а
вдалий вибір залежить тільки від самих випускників.
Незабутнє враження справили на присутніх виступи учнів
Верхньояблунського НВК.
Після завершення свята гості та учні ліцею могли скуштувати смачні вареники з картоплі, капусти, сиру, шоколаду та
інших інгредієнтів, а також запашні вироби з тіста, які виготовили учні груп кухарів – разом з майстрами виробничого
навчання ліцею.
Любов ДУДУРИЧ,
т.в.о. директора Боринського ліцею.

ПРЕЙСКУРАНТ
закупівельних цін ПФ “ Білаки ” на ВРХ, коні та
свині в грн. за 1 кг живої ваги
З А К У П ІВ Е Л Ь Н А Ц ІН А
ВИ Д ТВА РИ Н

П О П ЕРЕ ДН Я
1 5 .0 3 .2 0 1 7 р о к у

В ід
1 7 .0 5 .2 0 1 7 р о к у

Б и ч к и в и щ .в г о д . п о н а д 4 0 0 к г
Б и ч к и в и щ .в г о д . в ід 2 7 0 -д о
400 кг

3 0 ,0 5

2 7 ,6 0

2 9 ,0 5

2 6 ,6 0

Би чки до 2 70 кг

2 7 ,6 0

2 5 ,1 0

Т е л и ц і в и щ .в г о д . в ід 2 7 0 к г

2 9 ,0 5

2 6 ,6 0

Т елиц і ви щ а вгод . до 27 0кг

2 7 ,6 0

2 5 ,1 0

М о лодн як сер ед ньої
вгод ован ості
М олодняк
н / сер. вгод .

2 5 ,3 5

2 3 ,0 0

2 3 ,4 0

2 1 ,2 0

М о лодн як х уд а

1 8 ,3 5

1 4 ,4 0

Д о р о с л а в и щ о ї в го д . в ід 3 5 0 к г

2 8 ,0 0

2 5 ,6 0

Д о росла ви щ ої вгод . до 35 0кг

2 7 ,0 5

2 4 ,6 0

Д о росла сере дн ьої вго д.

2 4 ,9 0

2 2 ,6 0

Д о р о с л а н /с е р е д н ьо ї в го д .

2 3 ,0 0

2 0 ,8 0

Д о росла

1 8 ,5 0

1 4 ,6 0

К о н і I ка т е го р ії

2 2 ,9 5

1 9 ,1 0

К о н і I I к а т е г о р ії

2 0 ,9 0

1 7 ,3 0

С вин і

2 2 ,0 0

2 2 ,0 0

С вин ом атки

2 1 ,0 0

2 1 ,0 0

худа

Іван СТРУЦЬ,
начальник відділу агропромислового розвитку.

Колектив Завадівської сільської ради вітає
з днем народження сільського голову – Мар’яна Дмитровича Сакаля – і
бажає міцного здоров’я – з
роси і води, світлої радості
в житті, достатку, щастя без
ліку і довгого віку.
Нехай буде у Вас усе в
порядку,
Добра Вам, щастя і достатку.
Щоб горе і смуток Ваш
дім обминали,
Щоб сонечко ясне Вам завжди сіяло.
Хай надійних людей Вам життя посилає,
А в серці довіку добро не згасає.
Хай ліку не буде щасливим рокам,
Хай Бог помагає, шанований, Вам.

Колектив Турківського РЦСССДМ щиро
вітає прекрасну та чуйну людину – Мар’яну
Михайлівну Крайняковець – з
днем народження і бажає їй
міцного здоров’я, сімейного
затишку, добра, Божої опіки
на щодень та довгий вік.
Хай тільки хороше на
Тебе чекає,
Хай
радісний
настрій в очах Твоїх
сяє.
Хай справжня любов буде поруч
з Тобою,
Нехай будуть друзі за Тебе горою.
Бажаєм, щоб доля Тобі усміхалась,
Щоб задуми завжди здійснити вдавалось,
Щоб сонце удачі світило невпинно
І щоби щастило Тобі неодмінно.

Виконком та колектив Боберківської
сільської ради вітають з днем народження
головного бухгалтера сільради Ганну Романівну Славич
і бажають доброго здоров’я, ще багато радісних
і світлих днів у житті,
Божої опіки на многії
літа.
Хай щастя і доля
всміхаються Вам,
Хай буде здоров’я багато.
З роси і води хай ведеться все Вам,
Хай повниться радістю хата.
Хай Господь з неба Вас осяває
Промінням сонця золотим.
А Матір Божа покриває
Своїм Покровом Пресвятим.

на базі 9 класів
 Електромонтажник з освітлення та
освітлювальних мереж. Електромонтер з ремонту
та обслуговування електроустаткування. Водій
автотранспортних засобів (кат. “C”).
 Слюсар інструментальник. Токар
 Перукар. Візажист.
 Слюсар з ремонту автомобілів.
Електрогазозварник.
 Слюсар з ремонту автомобілів. Тракторист.
Водій автотранспортних засобів (кат. “C”).
Термін навчання 2 роки 10 місяців.

на базі середньої освіти
 Слюсар з ремонту автомобілів. Машиніст
крана автомобільного. Водій
автотранспортних засобів (кат.“C”).
Термін навчання 1рік 6 місяців.
 Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування.Водій автотранспортних
засобів (кат. “C”).
Термін навчання 1рік 7 місяців.
Під час навчання учні можуть здобути іншу
професію з вищевказаних на курсах
перепідготовки, які проводяться в ліцеї.
Прийом документів проводиться з 01.06.2017 р. по
31.08.2017 р.за адресою:82500, Львівська область, м.Турка,
вул.Молодіжна, 39. Тел. (03269) 3-21-54, 3-17-16, 3-17-15

Дружина Марія, син Василь з дружиною Галиною, дочка Оксана з чоловіком Олександром; внуки: Наталія з чоловіком Миколою,
Ірина, Василь, Ігор з дружиною Вікторією,
правнучка Анна щиро вітають з ювілеєм –
70-річчям від дня народження, дорогого
чоловіка, турботливого батька та дідуся, жителя м. Турка –Юліана Миколайовича Хащівського – і бажають йому міцного-міцного
здоров’я, миру, достатку, поваги, усіх
земних гараздів на многії і
благії літа.
Нехай волошками
цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться
тисячі бажань.
Щоб доля дарувала
тільки радість,
Ні грама бід, ні крапельки страждань.
А в небеснім просторі, де світяться
зорі,
Де місяць серпанком пливе,
Хай Матір Господня зі своїм Синочком
Приносить Вам щастя земне.

4 стор.
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ÞÍ² ÒÀËÀÍÒÈ
Êåð³âíèêè îáëàñò³
«ÔÐÀÍÊÎÂÎÃÎ Ï²ÄÃ²Ð’ß» â³äâ³äàëè Òóðê³âùèíó

Уже вдруге, в статусі Всеукраїнського, (з 29 квітня по 2 травня) в м. Дрогобич пройшов популярний
конкурс юних музикантів «Франкове підгір’я». Приємно,
що в ньому, як і в минулорічному, взяли участь, і непогано виступили, й вихованці Турківської музичної школи,
яких навчають вмілі викладачі – Оксана Мельник та Люба
Гошовська. Так учениця 3 класу Роксолана Капустинська в другій категорії учасників (бандура вокальна) здобула 3 місце, майстерно виконавши два твори О.Вільгутської «Лелеки вертають здалека» та «Котилася писанка».
До речі, в минулорічному такому ж конкурсі Роксолана
також виборола почесне третє місце. Дипломами з
відзнакою були нагороджені ще дві вихованки-бандуристки Оксани Петрівни: учениця 6-го класу музичної школи Соломія Смиш. У її виконанні прозвучали три твори:
(В.Заремби) «Чи я в лузі не калина», (В.Матюк) «Веснівка», (О.Гарасименко) «Жига». Соломія також уже неодноразово брала участь і здобувала перемоги в престижних музичних конкурсах. Минулий рік на «Франковому підгір’ї» мала срібну нагороду. І третя учасниця –
учениця 5-го класу Наталія Шепіда, вона виконала теж
три композиції: (О.Герасименко) «Ой вербо, вербо»,
(А.Житкевич) «Святковий вінок», (О.Вільгутської) «Як я
’си заспівав». Наталія брала участь у Всеукраїнському
конкурсі вперше. А в цьому році здобула призове місце
на обласному.
Почесне третє місце у номінації «Вокальні, фольклорні
ансамблі, ансамблі народної музики» виборов І дитячий
фольклорний колектив Турківської дитячої музичної школи (керівник Люба Гошовська) «Юні бойківчани». Журі
та глядачів зачарувала чудово виконана фольклорна
композиція «На либохірських полонинах».

Днями голова Львівської обласної державної адміністрації
Олег Синютка, спільно з заступником голови обласної державної адміністрації Іриною Гримак та головою Турківської районної державної адміністрації Олександром Лабецьким, здійснили об’їзд району.

О 08.00 год. в селі Верхнє Висоцьке очільник області зустрівся з
керівництвом підрядної організації «Автомагістраль-Південь», яка
проводить ремонт дороги Мохнате-Бориня. На сьогоднішній день в
даному напрямку здійснено розпушування та планування дорожнього одягу, протяжністю 18,2 км., що становить більше 60% від
загальної протяжності, проведено регенерацію та укладання вирівнюючого і верхнього шарів асфальтобетонного покриття, протяжністю 5 км. Темпи, взяті підрядником, дають змогу з оптимізмом
дивитися на завершення робіт уже цього року, а те, що дорога стане
проїзною в найближчий місяць-два, вже у нікого не викликає сумніву. До речі, місцеві жителі говорять, якщо раніше з Борині до Мохнатого треба було їхати годину-півтори, то зараз цей самий шлях
долають за 30-40 хвилин.
Опісля Олег Синютка відвідав Боринський професійно-технічний
ліцей народних промислів, оглянув навчальні та виробничі приміщення, матеріально-технічну базу, поспілкувався із учнями та працівниками закладу.
Після цього було обстежено дорогу Бориня-Боберка. На відтинку
В.Яблунька-Шандровець-Боберка найближчим часом планується
розпочати копання кюветів, грейдерування дорожнього полотна,
підсипку гравійно-щебеневою сумішшю. Дані роботи необхідно
здійснити для того щоб забезпечити проїзд автотранспорту в осінньо-зимово-весняний період, коли тут дорога просто розкисає і рух
машин повністю або частково стає заблокованим. Такі самі ділянки
в Н.Яблуньці після минулорічного ремонту були проїзними навесні
цього року, тому що були викопані глибокі кювети. Довгоочікуваний
капітальний ремонт з новим асфальтовим покриттям заплановано
розпочати вже наступного року.
Крім того, голова ОДА побував у Нижньояблунській ЗОШ, де вручив ключі від нового автобуса «Школярик». Також була проведена виробнича нарада з підрядником, який ознайомив з ходом будівництва нового приміщення школи. Прийнято рішення –здійснити

Такий успіх наших юних конкурсантів та фахова якісна викладацька робота їхніх наставників вочевидь засвідчує, що дитяча музична школа, що має давні і славні традиції, творчо розвивається, народжуючи все нові й нові таланти, а відтак заслуговує на вагому підтримку влади в матеріально-фінансовому плані. Як сказав давньогрецький філософ Сократ «У кожній людині є сонце, тільки дайте йому
світити». Тож нехай юні сонцесяйні бойківські таланти світять яскраво – з теплом і любов’ю.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Þë³ÿ Òèìîøåíêî ïåðåêîíàíà, ùî
ðåôîðìè Óðÿäó – öå íàñòóï íà ïðàâà ëþäåé
Юлія Тимошенко розкритикувала пенсійну та медичну реформи, проект Трудового кодексу
уряду Володимира Гройсмана, а також звинуватила владу в наступі на права людей.
«Сьогодні йде наступ на залишки прав людей. Усе це одна система: пенсійна реформа в лапках,
реформа охорони здоров’я в лапках, а також ухвалення та зміни до Трудового кодексу, який позбавляє
залишків прав громадян України – людей праці!» – обурено наголосила вона.
Парламентарій пояснила, що під виглядом пенсійної реформи пропонується «скорочувати дефіцит
Пенсійного фонду, прикриваючи це речами, які вони мали робити три роки: індексацію пенсій, осучаснення пенсій і скасування податку для працюючих пенсіонерів».
«Вони прикривають цими речами реальне позбавлення пенсіонерів їхніх прав, а саме: на 10 років
збільшують страховий стаж – до 35 років. Тобто людина, яка пропрацювала менше 35 років, не матиме
права отримувати пенсію. Це означатиме, де-факто, підвищення віку виходу людей на пенсію. І владаце протягує під тією індексацією пенсій, яку зобов’язані були робити три роки. Це не просто обман, це
цинічний нахабний обман, який треба зупиняти», – підсумувала Юлія Тимошенко.
Окрім цього, лідер «Батьківщини» нагадала, що уряд планує скоротити пільги для всіх категорій
людей, які працюють на шкідливому виробництві, для освітян, медиків – «для всіх, хто і так бідує!»
Любов ЯВОРСЬКА,
заступник голови Турківської РПО ВО «Батьківщина»

демонтаж старої будівлі школи, оскільки вона заважає прокладанню зовнішніх мереж. Будівельні роботи заплановано розпочати в
червні, щоб закінчити першу чергу до 1 вересня.
Опісля керівництво області й району провели огляд автодороги
Турка-Нижня Яблунька.
У цей же день Олег Михайлович відвідав Лімнянський НВК, імені
учасника АТО Романа Мотичака, де обговорено питання щодо ремонту приміщення школи. Школа цього року буде святкувати своє
200-ліття, а фасад і покрівля перебувають в аварійному стані. Голова Львівської ОДА оглянув музеї Романа Мотичака та о.Василя Поточняка, які місцева громада облаштувала за власні кошти.
За результатами зустрічі з учасниками АТО та робочої поїздки у
Турківський район Олега Синютки, голова районної державної адміністрації дав ряд доручень.
Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інформаційної діяльності, комунікацій з
громадськістю та молодіжної політики апарату Турківської РДА.
У неділю, 4 червня, на свято Трійці, у зоні відпочинку «Сонечко», що по вул. Травнева у м. Турка, відбудеться розважальна
програма:
- 15.00 год. – свято для дітей (вікторини, розіграш призів);
- 19.00 год. – відпочинок для молоді та дорослих (караоке, дискотека, вікторини).
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ÌÎÍÓÌÅÍÒ – 10
ÁÎÆÈÕ ÇÀÏÎÂ²ÄÅÉ
ВЖЕ НЕВДОВЗІ МОЖЕ З’ЯВИТИСЯ І В ТУРЦІ
У рік відзначення 500-річчя реформації, церква ЄХБ у м. Турка, просить у Бога благословення на спорудження монументу
10-ти Заповідям Божим на території нашого міста і звертається до всіх християн міста Турка та голови міста: «Просимо Вас, підтримайте це починання».
У Біблії записані Заповіді Божі, які християни називають Законом Божим, що даний був людям через Мойсея.
«…1. І Бог промовляв всі слова оці, кажучи:
2. Я Господь, Бог твій, що
вивів тебе з єгипетського краю
з дому рабства.
3. Хай не буде тобі інших богів
передо Мною!
4. Не роби собі різьби і всякої
подоби з того, що на небі вгорі, і
що на землі долі, і що в воді під
землею.
5. Не вклоняйся їм і не служи
їм, бо Я Господь, Бог твій, Бог
заздрісний, що карає за провину батьків на синах, на третіх і на
четвертих поколіннях тих, хто
ненавидить Мене,
6. і що чинить милість тисячам
поколінь тих, хто любить Мене, і
хто держиться Моїх заповідей.
7. Не призивай Імення Господа, Бога твого, надаремно, бо
не помилує Господь того, хто
призиватиме Його Ймення надаремно.
8. Пам’ятай день суботній,
щоб святити його!
9. Шість день працюй і роби
всю працю свою,
10. а день сьомий субота для
Господа, Бога твого: не роби
жодної праці ти й син твій, та
дочка твоя, раб твій та невільниця твоя, і худоба твоя, і приходько твій, що в брамах твоїх.

11. Бо шість
день творив
Господь небо
та
землю,
море та все, що
в них, а дня
сьомого спочив тому побл аг о с л о в и в
Господь день
суботній і освятив його.
12. Шануй
свого батька
та матір свою,
щоб довгі були
твої дні на
землі, яку Господь, Бог твій,
дає тобі!
13. Не вбивай!
14. Не чини
перелюбу!
15. Не кради!
16.
Не
свідкуй неправдиво на
свого ближнього!
17. Не жадай дому ближнього
свого, не жадай жони ближнього свого, ані раба його, ані невільниці його, ані вола його, ані

осла його, ані всього, що ближнього твого!
(Книга Вихід 20:1-17.)
Десять Заповідей розміщені
були на двох кам’яних скрижалях, бо в них містяться два накази:
любов до Бога і любов до

ближнього.
Вказуючи на ці два види любові, Господь Ісус Христос на
запитання, яка заповідь най-

«Áàòüê³âùèíà» îãîëîñèëà
ïðî ãîòîâí³ñòü ï³äïèñàìè
â³äñòîþâàòè ñ³ëüñüêó çåìëþ
Політсила розпочала масштабний збір підписів проти продажу сільськогосподарської землі в Україні. Про це напередодні на прес-конференції заявив
голова Львівської обласної організації ВО «Батьківщина» Михайло Цимбалюк.
Оскільки 26 квітня суддя окружного адміністративного суду Києва Руслан Арсирій своїм рішенням заборонив проводити референдум проти продажу земель
сільськогосподарського призначення, за ініціативою громадян України, ВО «Батьківщина» оголосило про всенародний збір підписів.
«Політрада, ініціативна група не зупинились на цьому, і було оголошено про проведення збору підписів на всіх теренах країни, як народна ініціатива щодо недопущення продажу земель сільськогосподарського призначення в Україні.
Позиція «Батьківщини» чітка – ми
за цивілізований
ринок землі. Є законодавча ініціатива Юлії Тимошенко, групи депутатів
Верховної ради
щодо створення
упо в но в аженог о
органу, який має
від імені держави
викупляти землі
(паї) у громадян,
які хочуть її продати», – підкреслив Михайло Цимбалюк.
«Такий збір підписів стане справжнім всенародним референдумом, оскільки заплановано зібрати не 3 млн. підписів, а 10-15 млн. особистих підписів громадян з
усіма даними, щоб показати президентові, уряду, їх продажній більшості в парламенті, що люди не хочуть продажу землі», - зазначила лідер ВО «Батьківщина»
Юлія Тимошенко.
У Турці підписатися проти продажу землі сільськогосподарського призначення можна у громадській приймальні ВО «Батьківщина» за адресою: м. Турка, пл. Ринок, 17.
Галина КРАВЕЦЬ.

важливіша в Законі, сказав:
«… Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією
душею своєю, і всією своєю
думкою. Це найбільша й найперша заповідь. А друга однакова з нею: Люби свого ближнього, як самого себе. На двох
оцих заповідях увесь Закон і
Пророки стоять.» (Мф 22, 3740).
На видних місцях у нашому
місті встановлено пам’ятники
людям, які заслужили на велику
пошану і людську пам’ять.
Ми прагнемо разом з усіма
християнами міста встановити
монумент Словам Бога, який
створив досконалий світ і дав
досконалий Закон, щоб люди
могли щасливо жити на Землі.
Через те, що люди забувають і
нехтують Словом Божим, безупинно шириться зло, насильство, обман, ллється кров. Як це
зупинити? Чи є такий шлях.
Відповідь – ТАК! І цей шлях починається з Закону Божого.
– Знаємо, що Сам Бог дав цей
Закон людству як вічний, незмінний стандарт добра, як зразок поведінки.
– Просим о Вас визначити
місце для встановлення монументу «Десять заповідей Божих» в м. Турка.
– Віримо, що Десять Заповідей Божих стануть доступними
для турківчан і знайдуть місце в
людських серцях, будуть дзеркалом для душі і провідником до
Христа.
– Вваж аємо за доцільне
здійснити спорудження монументу силами і коштами Турківської громади, а відкриття
здійснити під час проведення
Всесвітніх Бойківських фестин.
В Україні подібні монументи
вже споруджено в містах Кропивницький, Рівне та Мелітополь.
З повагою пресвітер церкви
ЄХБ в м. Турка Микола ЯЦКУЛЯК.

Ïðîåêòè çåìëåóñòðîþ äëÿ
ó÷àñíèê³â ÀÒÎ – çà êîøòè
ðàéîííîãî áþäæåòó
Відділом Держгеокадастру у Турківському
районі розроблена Програма розвитку земельних відносин на 2016-2020 роки, яка погоджена
Турківською районною державною адміністрацією, та прийнято рішення депутатами Турківської районної ради про затвердження даної
програми.
На реалізацію даної Програми у 2016 році виділено кошти на розроблення проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок та розроблено дані проекти землеустрою учасникам АТО, в сумі
25 854 гривні, по Н.Турівській, Розлуцькій, Завадівській, Турківській місцевих радах.
На 2017 рік, по Програмі розвитку земельних
відносин на 2016-2020 роки, передбачено кошти
на розроблення проектів землеустрою учасникам
АТО, в сумі 25 000 гривень.
Галина КОСОЛОВИЧ,
начальник відділу у Турківському районі ГУ
Держгеокадастру у Львівській області.

Просимо допомоги
Сім’я Змійовських з с. Н.Гусне просить усіх небайдужих людей допомогти в зборі коштів на термінову операцію 15-річної Іванни Змійовської. У
дівчини ідіопатичний прогресуючий сколіоз. На
операцію потрібно 250 тис. грн. Сім’я не в змозі
сама зібрати таку суму, тому просить про допомогу.
Реквізити для перерахунку коштів: р/р
262553501255662 у ТВБВ №10013 філія ЛОУ АТ
«Ощадбанк», МФО 325796, ідентифікаційний
код – 2627720341.
Призначення платежу: поповнення картки –
Змійовська Марія Василівна (мама дівчини).

5 стор.

Колектив ДП «Боринське лісове господарство» щиро вітає з
днем народження лісничого
Яблунського лісництва – Миколу Степановича Будза – і бажає йому
міцного здоров’я,
щастя, радості,
достатку.
Нехай летять собі
літа,
Нам зупинити їх не вдасться.
Хай буде істина проста:
Чим більше літ – тим
більше щастя.
Людської шани зичимо,
тепла,
Достатку, миру, злагоди в
родині.
Журба щоб в безвість
відійшла,
А радість щоб жила у
кожній днині.

Адміністрація і профспілкова
організація Турківської КЦРЛ
щиросердечно вітають із ювілейним
днем народження завідувача
ФАПу с. Буковинка – Анелю Орестівну Тишко – і
бажають шановній ювілярці
міцного здоров’я –
з роси і води, світлої радості в житті, миру, достатку, Божого благословення.
Хай Божа Мати від біди оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щастя щедрі многії
літа.

25 травня відзначила свій ювілей – 70-річчя від дня народження жителька с. Лосинець –
Ганна Лук’янівна Кольганович. З цієї
нагоди бажаємо іменинниці
міцного здоров’я, чудового настрою, родинного тепла та довголіття.
Роки летять, мов лебеді у
вирій,
Життя іде, його не зупинить.
Прийми, рідненька, привітання щирі
У цю щасливу й неповторну мить.
Від щирого серця бажаєм
здоров’я,
Без нього не милі всі інші
діла.
В здоров’ї – багатство, і
слава, і сила,
І більшого щастя на світі
нема.
За все, що зробила за свої
літа,
Нехай зігріває людська доброта.
Щоб Твою стежину стелив
дивоцвіт
На многая, многая, многая
літ.
З повагою – сестри Марія та
Надія – з сім’ями, брат Михайло
з сім’єю, родина з м. Кропивницький, сіл Присліп та Вовче.

6 стор.
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ÂÅÑÍßÍÈÉ ÏÐÈÇÎÂ –
ÍÀ ÇÀÂÅÐØÀËÜÍÎÌÓ ÅÒÀÏ²
З початку квітня розпочався черговий весняний призов на
строкову службу, який триватиме до кінця травня. На службу беруть чоловіків, віком від 20 до 27 років, які служитимуть
у військово-навчальних центрах України. Можуть стати призовниками й 18-19-річні юнаки, але ті, які дадуть на це згоду.
Тим, хто не з’явиться на збірний пункт, загрожує відбуття
покарання у в’язниці.
Міністр оборони України Степан Полторак наголошує, що
про скасування призову наразі
не йде мова. Якщо військові на
Донбасі перейдуть у більш активний стан, необхідно буде мобілізувати населення, яке завдяки
строковій службі вже матиме
певний досвід. Тому призови на
строкову службу залишаться актуальними.
Ось що з приводу цьогорічного весняного призову каже
військовий комісар Турківського районного військового комісаріату, підполковник Руслан
Косман.
–
Цей черговий призов на
військову службу проводимо
згідно Указу Президента України. Підлягають призову до
війська громадяни, віком 20-27
років. Згідно Закону «Про
військовий обов’язок і військову службу», якщо повістка з певних причин призовнику не була
вручена, то протягом десяти діб
після початку чергового призову
він повинен сам особисто з’явитися у військовий комісаріат.
Якщо ні, відповідно, наступає
кримінальна відповідальність
за ухилення від призову для
проходження строкової військової служби. Але випадків, аби
людина сама свідомо прийшла
до нас, у військкомат, заявила,
що вона підлягає призову, не
одержавши повістки, на жаль,
немає. Як і раніше, їздимо по
населених пунктах, шукаємо.
Слід зазначити, що й сільські
ради у цьому плані працюють
дуже мляво. Напевно тому, що

РІШЕННЯ
Від 18.05.2017 p. №44
Про заборону купання у
водоймі «Кар’єр»
Відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Правил охорони життя на водних об’єктах України, затверджених наказом
МНС від 03.12.2001 року № 272,
керуючись ст. 40 Закону України
«Про місцеве самоврядування в
Україні», виконком Турківської
міської ради ВИРІШИВ:
1. Вважати водойму «Кар’єр» не
придатною для купання та масового відпочинку громадян біля
води.
2. Начальнику КП «Турківське
житлово-комунальне управління» B.І Драчу в термін до
01.06.2017 року виготовити та
встановити біля водойми
«Кар’єр» два заборонні знаки
«Купання заборонено!».
3. Секретареві виконавчого комітету B.І. Беседіну забезпечити
оприлюднення даного рішення в
районній газеті «Бойківщина».
4. Контроль за виконанням
даного рішення покласти на заступника міського голови Р.В.Набокова.
Геннадій КОГУТ,
Турківський міський голова.

живуть майбутнім об’єднанням
територіальних громад. Не хочуть, як мовиться, наживати собі
ворогів у селі. І хоча вийшла Постанова КМУ № 921, згідно якої
місцеві ради зобов’язані своїми
(не з військкомату) повістками
сповіщати громадян про їх виклик до військового комісаріату,
цього не роблять.
Хочу зазначити, що громадян,
які проходять строкову військову службу, в зону АТО не відправляють. Їх залишають у пунктах
постійної дислокації, там вони
забезпечують життєдіяльність
військових частин: охороняють
склади, територію військової
частини, несуть чергову службу і
т.д.
План по Турківському району
на весну цього року з призову
становить 39 осіб. Станом на
12 травня було відправлено на
службу до війська 24 призовники. Щоправда, трохи відстаємо
– осіб на 5, але враховуючи, що
область має свій резерв, в тому
числі й наш військкомат, план
по весняному призову фактично виконуємо.
Щодо 18-19-річних громадян,
то вони мають право йти тільки
на військову службу за контрактом. Разом з тим прийнято
рішення, що громадяни від 18
до 20 років, які підписують контракт ( а вони мають таке право), їх також в зону АТО не
відправляють. Тільки за їхнім
бажанням. Підписав контракт,
подав рапорт
командиру,
здається, там ще повинна бути
згода батьків, і можна йти на

передову. У нашому районі молоді люди на службу за контрактом не йдуть, переважно стають контрактниками громадяни
старшого віку. Грошове забезпечення контрактників зараз
становить від 7 тисяч гривень,
але Міністр оборони України і
Начальник Генерального штабу
добре усвідомлюють, що воно
не є достатнім, щоб людина ризикувала своїм життя і одержувала таку зарплату. Приміром,
взяти хоча б ту ж саму дорожно-будівельну фірму «Онур»:
робітник лопатою працює, без
освіти, і має зарплату 7 тис. грн.,
а на тракторі чи машині – й до
15 тис. грн. Тому планують
змінити грошове забезпечення
військовослужбовців, при якому
рядовий матиме до 14 тис. грн..
Нібито обіцяють це зробити, в
межах третього кварталу. Як
буде – побачимо.
А щодо покарань за ухиляння від проходження військової
служби призовниками, то за минулий рік було порушено 7 кримінальних проваджень, які були
доведені до суду. Уже в цьому
році порушено за неявку на
відправлення до війська (тобто
людина пройшла районну призовну комісію і не з’явилась на
відправку) – 3 кримінальних провадження. Рішення суду може
бути суворим – до трьох років
умовно. Поки що вироку нема ні
одного. Але життя нас переконує, що патріотом бути не соромно, а ось зрадником, безвідповідальною особою, злочинцем –
так. Усі юнаки, чоловіки мають
розуміти, що їх обов’язок – захищати Батьківщину. Тому повинні
глибоко усвідомлювати особисту відповідальність за захист
своєї землі, свого народу, своєї
родини.
Ольга ТАРАСЕНКО.

Управління майном спільної власності Львівської обласної
ради оголошує конкурс на заміщення посади директора Турківського дочірнього лісогосподарського підприємства
«Галсільліс».
Місцезнаходження підприємства: 82516, Львівська область, Турківський район, село Шум’яч.
Умови оплати праці директора Турківського дочірнього лісогосподарського підприємства «Галсільліс» визначаються у контракті
та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.
Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду директора
Турківського дочірнього лісогосподарського підприємства
«Галсільліс»:
– повна вища спеціальна лісотехнічна освіта (магістр, спеціаліст);
– стаж роботи за професією – не менше 5 років;
– досвід керівної роботи у лісовій галузі – не менше 3 років;
– громадянство України;
– володіння державною мовою;
– здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім
і професійним рівнем виконувати посадові обов’язки директора.
Додаткові вимоги:
– знання законодавства України;
– знання сучасних інформаційних технологій;
– досвід впровадження дієвих систем менеджменту у лісовій галузі;
– досвід управління групами або командами;
– знання іноземної мови.
Документи, які необхідно подати для участі в конкурсному
відборі:
– заява про участь у конкурсі;
– копія паспорта та ідентифікаційного коду, засвідчена претендентом;
– копії документів про повну вищу лісотехнічну освіту (обов’язково), науковий ступінь та вчене звання (при наявності);
– копія трудової книжки;
– особовий листок з обліку кадрів, в тому числі автобіографія та 1
фотографія, розміром 3x4 сантиметри;
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Дорогого кума, жителя смт. Бориня – Петра Йосиповича Стебницького – із золотим ювілеєм – 50-річчям від дня народження,
який відзначає 26 травня, щиро вітають кум Сергій
Бодак, кума Світлана, кум Ігор Райхель, кума Аня,
приєднуються до поздоровлення сусіди – сім’я
Райхелів, а також похресниця Діана, і бажають шановному ювіляру міцного здоров’я, світлої радості, неба безхмарного, настрою гарного, щастя
без ліку і довгого віку.
Ваш ювілей – не тільки Ваше свято,
Радіють Ваші рідні, й друзі теж.
Хай Бог пошле Вам ще років багато,
Здоров’я, щастя, радості без меж.

ÊÀÏ²ÒÀËÜÍÈÉ ÐÅÌÎÍÒ
ÑÈÑÒÅÌÈ ÎÏÀËÅÍÍß
çðîáëÿòü ó âîâ÷åíñüê³é àìáóëàòîð³¿ çà êîøòè ªÑ
У Турківському районі стартує реалізація додатково ще одного
нового проекту Європейського Союзу та програми розвитку ООН
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – III».
Проект громади села Вовче затверджений до фінансування центральним офісом представництва ООН та ЄС «Місцевий розвиток,
орієнтований на громаду – III» у м Київ.
Цей проект «Енергозберігаючі заходи у лікарській амбулаторії
села Вовче (капітальний ремонт системи опалення зі встановленням теплового насоса повітря-вода)» завершить реалізацію 3 фази
проекту у районі.
Готується до підписання договір про співробітництво між Вовченською сільською радою та ПРООН та ЄС, які надають громаді кошти в
сумі 135,6 тис. грн. при умові, що Турківська ЦКРЛ виділить 236,8 тис.
грн., а громада зробить власний внесок – у сумі 20 тис. грн.
Минулого тижня громадою було оголошено тендер у місцевій пресі
та на сайті ПРООН на відбір добросовісного підрядника, і розпочнуться роботи. На даний момент лікарська амбулаторія працює взагалі без опалення.
Просимо громаду села Вовче долучитись до розкриття тендерних
пропозицій, яке відбудеться о 13-00 год. 06 червня 2017 року у приміщенні лікарської амбулаторії в с.Вовче, у присутності наявних учасників тендеру.
Микола ЛИЛО,
головний спеціаліст з питань реалізації проектів місцевого розвитку Турківської районної ради.

БІЙЦІ АТО ДОПОМАГАЮТЬ
ОХОРОНЯТИ ЛІС
ДП «Боринське лісове господарство» підписало договір про охорону лісових масивів від лісопорушників, адже сили державної лісової охорони є недостатніми. Охорону здійснюють бійці АТО. Працюють вони цілодобово, по кілька разів об’їжджають закріплені за
ними площі, вистежуючи браконьєрів. Це є велика допомога для
лісівників, бо після кількох фронтів – погрози браконьєрів бійцям
не страшні. Вже є позитивні зміни, поменшало випадків самовільної
порубки лісів.
Прес-служба підприємства.
– декларація про доходи за 2016 рік відповідно до Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції»;
– довідка про наявність або відсутність судимості;
– витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні
правопорушення;
– письмова згода на збір та обробку персональних даних;
– два рекомендаційні листи довільної форми;
– мотиваційний лист довільної форми;
– програма розвитку підприємства в короткостроковій (строком
на 1 (один) рік) та довгостроковій (строком на 5 (п’ять) років) перспективах, у якій повинні бути чітко відображені заходи, що вживатимуться претендентом для забезпечення фінансово-господарської
стійкості підприємства та підвищення ефективності його діяльності.
Документи подавати особисто у паперовому та електронному
вигляді в ОКСЛГП «Галсільліс» за адресою: м. Львів, вул. Промислова, 96, приймальня.
Вимоги до електронного варіанту документів:
– формат pdf;
– єдиний файл (крім програм розвитку);
– відомості щодо серії та номера паспорта, диплома, сертифіката тощо, відомості щодо місця проживання, номери телефону та email адреси, а також інші відомості, що підлягають захисту
відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»
повинні бути приховані.
Документи приймають у робочі дні тижня упродовж 10 (десяти)
календарних днів після оприлюднення оголошення в Турківській
районній газеті «Бойківщина» (до 06.06.2017 включно).
Конкурс проводиться не пізніше, ніж через 10 календарних днів
після завершення прийому документів.
З інформацією про статутну діяльність та фінансовий стан Турківського дочірнього лісогосподарського підприємства «Галсільліс»
можна ознайомитись на сайтах Львівської обласної ради та
ОКСЛГП «Галсільліс».
Додаткова інформація надається за тел.: (032)-224-71-32.
Адреса електронної пошти: galsillis@meta.ua
Контактна особа – Кульчицький Назарій Богданович.

26 òðàâíÿ 2017 ðîêó

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

7 стор.

Мшанецькі образки
З покоління в покоління протягом тисячоліть народ шліфував одну з найпродуктивніших
форм спілкування – товариські бесіди. Наш Великий Бойко Іван Франко писав, що такі бесіди –
це «барвиста мозаїка довших або коротших оподівань… Зв’язок тих оповідань не раз зовсім
припадковий, але зате кожде оповідання звичайно має фактичну основу, отже, оповідач в міру
свого таланту передає його так живо і барвисто, як лише може».
Народні оповідання – образні
оповіді та розповіді про найрізноманітніші події та випадки із
біжучого життя – зафіксовані
уже найдавнішими писемними
пам’ятками-літописами періоду
Київської Русі. Зустрічаємо їх у
записах мандрівників, у актових
книгах, судових протоколах та
інших документах. Об’єктом зацікавлень вітчизняного народознавства усні оповідання стали близько двох століть тому.
Спочатку як джерело пізнання
світогляду народу, його історії,
мови, психології, а з середини ХІХ
ст. – як явище художньої творчості народу.
Ці селянські бесіди, за словами Івана Франка, «беруться з
дійсного життя, мають героями
дійсних, по ім’ю знайомих, іноді
живих ще людей». Мабуть, у кожному куточку нашої Бойківщини
в усі часи були такі цікаві оповідачі.
У кожного з них була своя манера розповіді, та вони були
справжніми оповідачами. Начебто саме про них писав Каменяр: «Певно не всі однаково говорять, але я певний, що кожен,
хто ближче стикався з селянами, пригадує собі не одного такого, у кого слова плили, як медова річка, овіяні дивним чаром
здорової, чистої індивідуальности, і лягали в душу, як запашні
квіти».
Отакі «запашні квіти» –
зібрання матеріальної культури
та усних традицій – уклав наш
кіндратів’янин (кіндратівець) о.
Михайло Зубрицький. Серед
оповідей, зібраних вченим,
чільне місце займає дослідження про пачкарство бакуну (тютюну) в Галичині, зокрема в с. Мшанець, де священик М.Зубрицький
служив громаді довгі літа.
Австрійський уряд запровадив
монополію на вирощування й
продаж тютюну. За бакунярами
слідкували, ловили з товаром в
дорозі, заходили до хат, корчм,
млинів. Люди називали облавників «нивізори» і «лєвізори», а
ревізори бакунярів – «швайцерами». Уряд залучив і священиків до помочи, але мудрі горяни як ходили на бакун в Угорщину, так і ходять, навіть священики самі купували його у селян.
Та ще кмітливий бойко складав
кумедні оповіді про ці події, які
дбайливо зібрав літописець
сільського життя о. Михайло Зубрицький. Подаю декілька веселих історій, зібраних і записаних
науковцем-парохом, а опублікованих у свій час І.Франком та
В.Гнатюком.
* * *
Прийшли фінанси до одного
ґазди шукати тютюну, але ґазди
не було дома. Але вни полізли –
таки на під та й найшли там
цілий мішок тютюну і вносят до
хати. «Мете тепер знати, як ховати тютюн!» – «Яй, паночку любий, що ж ми будем робити! Таже
в нас у стайні є ше більше тютюну!.. Шо з нами тепер буде?!»
Фінанси моргнули один до
другого та й пішли до стайні. А
ґаздиня, що топила тоді на хліб,
кинула борше мішок з тютюном
у піч, і заки фінанси дурно перешукували стайню – тютюн увесь
згорів. Встид їм стало, що жінка
змудрувала їх, таких мудрих, та й
пішли без нічого далі.

* * *
На одного чоловіка справляли усе, що у него є тютюн. Але
левізори ходили та й ходили і не
могли найти. Шо робити? Довідалиси они, що його син є у
воську, та й один левізор перебрався за вояка і прийшов до того ґазди і проситиси на ніч. Ніби він кудис ішов,
та посіла ніч.
Розбалакалиси они, і
каже тот вояк: «Я би так закурив простого тютюну!»
Каже ґазда: «Є у мене тютюн», – і під припічком
відмикає затулу і відтіля витягає тютюну скруток. Но,
укришив він, закурили, і вояк
дуже собі уподобав той тютюн. Каже ґазда: «Нате вам,
пане вояк, кілька скрутлів,
а це передайте, будьте ласкаві, мому синові». Бо він
казав, що служит разом з
його сином.
На другий ци третій день,
як тот пішов, приходє ревізоре та й право до тих стандартів, відняли ту затулу, і
один уліз туди та й витяг цілу
купу тютюну. Але жінка не дурна
була та й каже: «Ей, ци лиш то?
А кілько є ше у коморі...» Пішли
они зараз до комори, а жінка
палила на хліб та й тот увес тютюн у піч...
Убігают они знов: «Де тютюн,
жінко?» – А Бог його знає, де...»
Полютилися та й пішли.
* * *
Ішов бойко з тютюном, та й
трафилоси, що надибали його
левізори. Кажут левізори: «Що
несеш?» – «Ой нічо, панічку солоденький». Але тоді зревідували та й зачали цотаритиси з ним.
Шо, каже, то цісарське, то не
вільно, то є контрабанд, за то,
то не вільно. А бойко то усьо слухав та й іде з ними, і усе си питає:
«То шо то є, панчітю солоденький, кажете – контрибуція ікас?»
А левізори йому знов тото вияснюют, що то є контрабанд. А він
знов си питає. Але уже надійшли
они на міст, а бойко з моста тютюн бовх у воду та й каже: «То то,
панчітю солоденький, таке: контрибуція отуди поплине, а ми
собі ідім чесно он туди та й будьмо собі добрі!»
* * *
Ніс бойко тютюн, але здибає
його фінанс тай каже: «Шо там
несеш?» – «Та тютюн, паночку
любий!» – «А то вольно, злодію,
тютюн носити?! Ходи зо мнов!».
Шо мав робити? Пішов. Фінанс
іде наперед, а бойко іззаду, але
фінанс все зиркає, шоби бойко
не втік. А бойко йде та й збирає
каміне, та й кидає в бегаси. «Шо
робиш, бойку, нашо тобі
камінє?» – «Та, паночку любий,
одна бегаса тєжша, а друга лекша, то й докидаю камінє».
Як прийшли на міст, то бойко
бегаси в воду, а бегаси, тєжкі від
камінє, не пішли за водов. Перейшли міст, фінанс обернувси,
а в бойка бегас нема! Та й шо
мав тепер казати йому? Пустив
бойка, бо боявси йти з ним у касарню, шоби встиду не набратиси. А бойко вернувси, витяг жердков бесаги, висушив у лісі та й
вернув у гори смолити.
* * *
Прийшли левізори до одного
чоловіка, що не стало до ваги.
Він робив тютюн, та й они знали,
кілько має віддати, но, а як не

стало до ваги, як віддавав, то
пішли на ревізію. Питаються левізори: «Ти сховав тютюну?» –
«Сховав!» – «Кілько?» Каже:
«Тілько, кілько треба ’ми кури-

Колектив Верхньогусненського НВК щиро вітає з ювілейним днем
народження вчителя зарубіжної літератури – Оксану Іванівну Киретів – і бажає міцного здоров’я, щастя, радості, достатку, Божої опіки на довгий вік.
Хай сонечко світить із ясного неба,
Бажаєм усього чого тільки треба.
Хай обминають дім тривоги,
Цвітом і рястом проляжуть дороги.
Щоб серце зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро.
Краси і наснаги, здоров’я без ліку
І довгого, довгого щедрого віку.
Колектив працівників Матківського НВК щиро вітає вчителя української мови та літератури – Оксану Іванівну Киретів – із 40-річчям
від дня народження і бажає шановній ювілярці великого
людського щастя, міцного-міцного здоров’я, радості, добра, достатку і Божої опіки.
Щиро вітаємо зі святом,
Здоров’я зичимо багато.
Хай щастя в серце завітає..
Добром Господь благословляє.
Хай Матінка Божа з високого неба
Дарує усе, чого лише треба:
Здоров’я міцного і щастя без ліку,
Щасливого, доброго довгого віку.

ти». – «А ти знаєш, шо то не вольно?» – «Як, – каже, – то аби я
робив коло него та й аби не вольно курити? А це хто таке видів?»
– «Но, – кажут, – а де ж той тютюн є?» – «Шукайте собі!» Шукают они усюди, трісут – нема. «Но,
– каже ґазда, – шо ми дасте, аби
я вам показав, шо ви си, – каже,
– дивите на тютюн, а не видите?» Кажут они: «Не меш мати
жадної кари, лиш покажи». Та й
дали собі руки, аби він показав.
Повів він їх під саму хату та й
каже: «Ану, дивітси ше раз». Див’єси они – нема. А то попід стріху
від вугла до вугла протягнений
ніби курмей, а на тім висит
шматє. Але він приступив до того
та й ножем потягне, а курмей
надвоє, та й показує їм: а то тютюн такий здоровий, звитий раз
попри раз ликом. «А Бог би ті
побив, – кажуть тоти левізори. –
Оце раз!»
* * *
Один чоловік ворогував до другого, та й сей другий довідавси,
шо тамтой сховав тютюн, але не
знав певно, в котрім місці. Але
замельдував-таки фінансам, ше
й поклав їм для певності п’ятдесят ринських капції, бо чув напевно, шо його воріг заховав
коло хати цілу бочку тютюну.
Фінанси прийшли, шукают у
коморі, стодолі, в хаті, в гною –
але нема! Народу збіглоси з
цілого села: шо то буде? Фінанси довго ше шукали, а вкінці
пішли до того, шо скаржив, ше
раз докладно випитатиси.
А за той час каже ґазда до
людей: «Люди добрі, робіт шо,
бо під оборогом у мене повна
бочка тютюну!» Люди в одній
хвилі витягли бочку та й скотили
у близький потік.
А той, шо поклав капцію, вже
догадувавси, де тютюн, та й порадив їм шукати ше під оборогом. Фінанси вернули, перешукали довкруги оборога і під оборогом та й пішли ні з чим. Але той
таки втратив капцію.
Понад сотню літ тому записано Михайлом Зубрицьким ці
злитки мудрості горянина-бойка, котрий і нині залишається
вигадливим, кумедним, проникливим, обачним і мудрим.
Стефанія МИСЬ,
с. Ясінка.

Колеги по роботі щиро вітають з 45-річчям від дня народження
начальника Бітлянського ВПЗ – Олександру Іванівну Гаврилишин
– і бажають іменинниці здоров’я міцного на
довгий вік, миру, злагоди, добра, пошанування
від людей, Божої опіки і благословення.
Хай збудеться все, що Ви хочете,
Хай збудеться все, що чекаєте,
Хай стежка проляже в трояндах,
Яку Ви в житті прокладаєте.
Хай буде удача у всьому,
Добробут хай буде у домі,
Здоров’я і радість й наснага,
І шана людська, і повага.

Куми і сусіди щиро вітають з ювілеєм – 70-річчям від дня народження –Ганну Луківну Кольганович – жительку с. Лосинець і бажають іменинниці міцного здоров’я, гараздів, родинного тепла і Божого благословення.
Хай же літа пропливають водою,
Щастям вихлюпують із берегів.
Ви залишайтесь завжди молодою,
Черпайте радість із сонячних днів.
Хай поважають Вас люди хороші,
Світлим, веселим буде майбуття.
І Вам не бракує здоров’я і грошей.
Благодаті – на щедрі і довгі літа.

ПОВІДОМЛЕННЯ
ïðî îïðèëþäíåííÿ ïðîåêòó ðåãóëÿòîðíîãî àêòà
Проект рішення сесії Турківської міської ради «Про затвердження тарифів та послуг з вивезення твердих побутових
відходів для комунальних будинків»
Відповідно до ст.ст. 9, 13 Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з метою
одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб,
їх об’єднань, Турківська міська рада повідомляє про оприлюднення проекту рішення Турківської міської ради «Про затвердження
тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів для комунальних будинків».
Розробник: виконавчий комітет Турківської міської ради.
Проект рішення сесії Турківської міської ради «Про затвердження тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів для
комунальних будинків» розроблено відповідно до норм чинного
законодавства з метою вдосконалення форм і методів роботи з
поліпшення стану благоустрою, санітарного утримання територій,
забезпечення чистоти і порядку в місті та забезпечення своєчасного вивезення побутових відходів згідно договорів та недопущення
виникнення несанкціонованих смітників на території міста.
Проект регуляторного акта та аналіз його регуляторного впливу
буде розміщено на офіційному сайті Турківської міської ради (turkamrada.gov.ua) та черговому випуску газети «Бойківщина».
Термін приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить один місяць з дня оприлюднення проекту
регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу.
Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта
та аналізу його регуляторного впливу просимо надавати в
письмовій формі на адресу розробника: Турківська міська рада,
пл. Ринок, 26, м. Турка» 82500. тел./факс: 3-11-90 та/або на електронну адресу turkamrada@ukr.net
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цієї ж ради –Івана Ісайчика та
Миколи Іваніка, депутатів Сянківської сільської ради – Миколи
Цибуляка та Івана Василечка,
депутатів Верхньолужоцької
сільради Старосамбірського
району – Володимира Чуплака та
Тараса Кубая, а також завдяки
підтримці із лави запасних – де-

манди Сколівського району 2-х
гравців, які не мали права брати
участь у спартакіаді, оскільки вони
не були депутатами рад жодних
рівнів. Як повідомив телефоном
заступник голови Львівської обласної організації «Фізкультурно
- спортивне товариство «Спартак» Ігор Власенко, уже найближ-

путата Турківської районної ради
Миколи Лила та голови нашої райради – Володимира Лозюка.
Проте, як стало відомо пізніше,
22 травня суддівська колегія виявила у складі волейбольної ко-

чим часом, за таке грубе порушення, команду Сколівського району
буде дискваліфіковано, а перше
місце буде присуджено команді
з Турківщини.
Костянтин МАЛЕТИЧ.

У суботу, 20 травня, у Львові, на базі кафедри фізичного
виховання Національного університету “Львівська політехніка” пройшли фінальні змагання V Спартакіади Львівщини серед депутатів обласної ради, міських рад (міст обласного значення), районних, міських, сільських та селищних рад.
Участь у них взяли і представники Турківщини.
Так, за підсумками проведених змагань з настільного тенісу,
депутат
Завадівської
сільської ради – Сергій Сушицький – посів четверте місце,
шахіст – депутат Турківської районної ради – Іван Дуда здобув у
своєму виді спорту бронзу. У
шашках, серед чоловіків, наш
Василь Костишак – заступник
голови Турківської районної

ради – здобув друге місце. Депутат Боринської селищної ради
– Галина Матківська – у цьому
виді спорту серед жінок стала
третьою.
Збірна команда Турківського
та Старосамбірського районів з
волейболу здобула високе друге місце, поступившись лише
сусідам зі Сколівщини. Це вдалося зробити завдяки майстерній
грі голови Боринської селищної
ради Івана Яворського, депутатів

ÑÒÀÐÒÓÂÀÂ ×ÅÌÏ²ÎÍÀÒ ÐÀÉÎÍÓ
Минулої неділі на стадіонах Турківщини пройшли матчі першого туру чемпіонату району з
футболу. Взяти участь у цьогорічній першості виявили бажання 13 команд. Уже традиційно
вони були розділені на дві групи.
Зокрема до групи “А” увійшли команди сіл Н.Висоцьке, Гусне, Боберка, Бітля, В.Яблунька, Н.Яблунька та Либохора. Групу “Б” представляють футбольні колективи з Борині, Явори, Вовчого, Прислопа,
Завадівки та Ластівки.
Матчі першого туру завершилися такими результатами: група “А”: Боберка - В.Яблунька – 2:3, Н.Висоцьке - Бітля – 4:2, Либохора - Гусне – 3:4. Команда с.Н.Яблунька була вихідною.
У групі “Б” поєдинки між командами завершились із такими результатами: Вовче - Присліп – 2:1,
Явора - Ластівка – 6:0, Завадівка - Бориня – 2:6.
Другий тур чемпіонату району з футболу пройде у неділю, 28 травня.
Костянтин МАЛЕТИЧ.

ЗДОБУЛИ
ПРИЗОВІ МІСЦЯ
У суботу, 20 травня, в м.Старий Самбір
відбувся зональний відбірний турнір Всеукраїнських змагань з футболу на Кубок «Золотий
колос України» ВФСТ «Колос». Участь у відборі
взяли і команди ДЮСШ «Бескид», котрі були
представлені юнаками 2003 р.н. (тренер Михайло Федько), та 2004 р.н. (тренер Роман
Дяків).
Поєдинки проходили за коловою системою.
Команда юнаків 2003 р.н. зіграла зі своїми однолітками зі Старого Самбора (перемога – 2-1), Дрогобича (3-1), Мостиськ (1-1) та Самбора (0-2). За
підсумками змагань команда посіла 2-ге місце,

поступившись лише команді з Рудок, котра представляла Самбірщину (минулорічний переможець
фінальних змагань, що проходили в Скадовську).
Команда юнаків 2004р.н. створила сенсацію, перемігши у всіх своїх поєдинках! Обігравши з рахунком 3-1 Старий Самбір, 3-0 – Дрогобич, 3-0 – Мостиська та 1-0 – Самбір, юнаки Романа Дяківа
вибороли право 1-го червня зіграти в обласному
відбірному турнірі, котрий пройде в районному Миколаєві.
Варто також зазначити, що учать у відборі в Старому Самборі та наступна поїздка в Миколаїв стала можливою завдяки зусиллям директора
ДЮСШ «Бескид» Олега Мельника.
Сергій РИК,
голова федерації футболу Турківського району.

Простатит припинить мучити,
якщо щовечора з’їдати перед
сном, нічим не заїдаючи і не запиваючи, 1 невелику цибулину.
Щоб угамувати кашель, потрібно сирий жовток свіжого курячого яйця перемішати з 1 ч.л.
натурального меду та 1 ч.л. якіс-

Центр візової підтримки «Захід-Віза» пропонує:
– робочі польські візи;
– шенген візи;
– воєводські візи;
– реєстрація на чергу у візовому центрі;
– страхування;
– працевлаштування у Польщі.
Офіси «Захід-Віза» знаходяться за адресою: м. Турка, майдан
Шевченка, 32 (навпроти кінотеатру), а також у м. Дрогобич, вул. П.Орлика, 20а (неподалік автостанції).
Тел.: 0965501604, 0991317345.

«БОЙКІВЩИНА»
Реєстраційне свідоцтво ЛВ №134 видано 28
березня 1994 року.
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У м. Турка, по вул. Молодіжна
(біля річки, чеський проект),
продається 3-кімнатна квартира на 2-му поверсі чотириповерхового будинку. Загальна
площа – 70,4 м.кв., 3 кімнати, кухня, 2 лоджії, 3 кладовки, вода, газ.
Терміново. Не дорого.
Тел.: 0664554809; 0982740905.

Продається корова, з п’ятим
телям.
Ціна – 13 тис. грн.. Торг.
Тел.: 0963030229.
Куплю шифер – вживаний
цементний.
Тел.: 0984682308.

ного вершкового масла, залити
суміш склянкою кип’яченого
молока, довести на слабкому
вогні, безперервно помішуючи,
до однорідного стану і вживати
по 1 ст. л. суміші вранці натщесерце та ввечері перед сном.
Щоб позбавитися ячменю,
потрібно 3 ст. л. сухих подрібнених квіток волошки залити 1
склянкою окропу, настояти 2 години, процідити і часто робити
настоєм на очі примочки.

Продається житловий будинок з літньою кухнею та гаражем, та
земельною ділянкою в м. Турка, вул. Горішня. Поряд річка.
Тел.: 0982741007.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
21 травня минув рік, як відійшла у вічність
найдорожча для нас Людина – Іванна Миколаївна Кушнір.
Тебе немає серед нас, але Твої добрі справи
постійно нагадують про Тебе. Твої нездійсненні
мрії, сподівання при житті знайшли своє продовження в дітях, родині, якій Ти віддавала всю себе.
Пам’ять про Тебе живе в нас постійно: в молитвах, думках, діяннях. Благаємо Всевишнього:
«Прийми її душу у Царство Своє». Нехай Твоя
душа спочиває спокійно.
Рідні.

Відкрита першість ДЮСШ «Бескид»
У неділю, 28 травня, на стадіоні «Карпати» м.Турка відбудеться юнацький футбольний
турнір – Відкрита першість ДЮСШ «Бескид» серед юнаків 2003-2004р.н., присвячена Дню Героїв.
Змагання пройдуть під патронатом першого заступника голови районної державної адміністрації
Миколи Яворського. Участь візьмуть команди з Верхньої Яблуньки, Сянок, Н.Висоцького, Борині, Турки, Прислопа та Розлуча.
Наш кор.

ПП БТФ «Чертур» пропонує:
Найдешевші ціни в районі на
металопластикові вікна та металопрофіль, а також:
цеглу звичайну, силікатну, вогнетривку, клінкерну, цемент,
вапно, шифер, плоский шифер,
блоки з мармурової крошки, газоблоки, плити ДВП, гіпсокартон, металопрокат різний, арматура, кахель, сітка для огорожі,
мінвата, пінопласт, пиломатеріали, селітру та нітрофоску.
Виготовляємо металеві огородження на цвинтар, дашки,
навіси, ворота. Надаємо послуги а/м КАМАЗ, ГАЗ-53, автокран.
Виконуємо всі види ремонтнобудівельних робіт.
Потрібні на роботу вантажники та продавець у магазин
с.Верхнє.
Телефони: 067-148-18-31;
099-632-57-98; 3-13-77.

Працівники відділу культури, народних домів району висловлюють щире співчуття завідувачу НД с. Ластівка Галині Яцишин з приводу тяжкої втрати – смерті матері.
Педагогічний колектив Ластівківського НВК сумує з приводу передчасної смерті вчителя української мови і літератури Єви Андріївни Керелюс і висловлює щире співчуття рідним і близьким покійної.
Колектив Боринської комунальної міської поліклініки висловлює
щире співчуття медсестрі стоматологічного відділу Ользі Юрківні
Фазан з приводу тяжкої втрати – смерті батька – Іжика Юрія Ілліча.
Колектив ЕМД Боринської КМЛ висловлює щире співчуття фельдшеру Стефанії Ярославівні Комарницькій з приводу тяжкої втрати –
смерті матері – Марії Володимирівни Тяжкун.
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Комп’ютерна верстка – Костянтин МАЛЕТИЧ.
Відповідальна за випуск – Ольга ТАРАСЕНКО.
– матеріали рекламного характеру.

