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днями запрацював у Боринській міській лікарні
Боринська комунальна міська лікарня, в рамках проекту «Проведення обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку на 2016-2020 роки», придбала багатофункціональний
апарат ультразвукової діагностики нового покоління з кольоровим дисплеєм, вартістю
400 тис. грн.
Львівська обласна рада
профінансувала 200 тис. грн.,
Турківська районна рада – 175
тис. грн., внесок громади склав
25 тис. грн. Кошти на співфінансування збирали
жителі

смт.Бориня і прилеглих сіл:
Н.Висоцьке, Яблунів, Штуківець,
Комарники, Заріччя, В.Висоцьке.
Апарат дозволяє обстежувати
практично всі органи і системи людини, що значно розши-

рює діагностичні можливості
Боринської КМЛ. Таких апаратів
у Львівській області всього два.
Щоб ефективно працювати на
ньому, лікар УЗД Микола Гучок
їздив на стажування у м.Київ.

У перший робочий день
2018 року пацієнтів Боринської
КМЛ почали обстежувати на
новому діагностичному апараті.
З цієї нагоди Боринську КМЛ
відвідав голова Львівської обласної ради Олександр Гану-

щин та голова Турківської РДА
Олександр Лабецький. Після
робочої зустрічі з головним
лікарем Боринської комунальної міської лікарні Ігорем Маркіним, на якій
були обговорені перспективи розвитку
лікарні і придбання нового медичного устаткування
для лікування хворих, а також необхідність реконструкції покрівлі приміщення
лікарні, відбулася
зустріч з колективом медиків.
Ігор Ілліч розповів, що
придбання апарату УЗД це 2-й мікропроект, який
реалізований у Боринській
КМЛ ( перший- заміна вікон
і дверей був втілений у
2016 році). Також він подякував Соломії Ганущин, яка
була присутня на зустрічі з
колективом, адже завдячуючи їй, Боринська лікарня
отримала як гуманітарну
допомогу 40 функціональних ліжок, матраси, столи,
крісла та інші меблі для
потреб лікарні.
Голова Львівської обласної
ради Олександр Ганущин привітав колектив лікарні з новорічними та різдвяними святами та розповів про програму
Львівської обласної ради «Проведення обласного конкурсу
мікропроектів місцевого розвитку на 2016-2020 роки», при
тому зазначив, що фінансування даної програми у 2018 році
значно збільшується і закликав далі брати участь у конкурсі мікропроектів.
Зі словами привітання до колективу звернувся й голова Турківської РДА Олександр Лабецький і принагідно подякував Олександру Ганущину за
постійну турботу і допомогу Турківському району, відмітивши,
що такого позитивного ставлення обласної влади до нашого району, яке є зараз, мешканці Турківщини не пам’ятають.
Після теплої щирої зустрічі гостям продемонстрували роботу апарату ультразвукової діагностики і коротко ознайомили
з його технічними характеристиками і діагностичними можливостями.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

7-го січня, коли зима щедро вкриває все навколо срібним мереживом й перетворює на казку, у прекрасне свято Різдва Христового,
заховавшись під ялинку, причаїлося щастя. Воно оселилося в домі
іменинниці, щоб наповнити його теплом, затишком і любов’ю. Адже
саме в цей день святкує свій ювілей красива і розумна, добра і
щира, завжди весела і життєрадісна, світла людина із золотим серцем і щедрою душею, чарівна турківчанка Світлана Петрівна Гут.
З Різдвом Христовим і днем народження дорогу куму і люблячу
хресну маму сердечно вітають куми Орест і Оксана Кропивницькі та
хресна донечка – Яночка.
Десь падає сніжок тихенько,
Плеяда зірочок засяяла маленьких,
В печі потріскують полінця,
Ангелики враз стали на колінця:
Ісусика вони вітають
І чемно рученьки складають.
Хай Ангел торкнеться й Вас ніжно крилом,
Зігріє Вам серце різдвяним теплом,
Хай радість, кохання наповнять Ваш дім,
Оселяться щастя та спокій у нім.
Христос ся рождає!
Різдво – це день, коли у світ з любов’ю увійшов Ісус Христос. Це
день всепрощення, світлих почуттів, день, коли торжествує любов. І
у цей чудовий святковий день відзначає свій ювілейний, 45-й день
народження, житель м. Турка Валерій Анатолійович Тарасенко.
Дорогому і люблячому сину і брату з нагоди такого прекрасного
життєвого свята шлемо найщиріші побажання любові,
радості, щастя, здоров’я. Нехай Боже дитятко принесе у Твій дім любов, затишок, достаток і ласку.
Нехай благодать Божа Тебе не обминає, дай
Боже Тобі всього, що серце бажає.
Ми ж просимо в Бога Тобі років багато,
В здоров’ї хорошім всі дні зустрічати.
Хай Матір Божа від зла захищає,
Від горя боронить молитва свята.
Христос хай здоров’я й добро посилає
На довгі щасливі й благії літа!
З любов’ю – мама Ольга, тато Анатолій, брати Руслан і Анатолій з
сім’ями, сестра Світлана.
Громада церкви Св. Трійці с. Матків сердечно вітає з днем Ангела
та прекрасними, світлими Різдвяними святами настоятеля храму
о. Степана Старевича та їмость Марію і бажає їм міцного
здоров’я, щастя, радості, добра, довголіття та ще довгої праці на ниві Христовій.
Ми не можемо віддячити словами
За Ваш безцінний благодатний труд.
Хай вдячність нашу святі з ангелами
Перед Престолом Божим покладуть.
Нехай спливає Благодать небесна
На Вас завжди, усюди, повсякчас,
Хай Ангелів заступництво небесне
На всіх шляхах оберігає Вас.
Церковний комітет та парафіяни церкви Святої Трійці с. Н. Гусне
щиросердечно вітають з днем народження, яке святкуватиме 6
січня, та Різдвом Христовим настоятеля храму о. Івана Нанівського
і бажають шановному імениннику міцного здоров’я, сили,
родинного благополуччя, миру і Божого благословення на многії літа!
Ми вдячні Вам за Вашу доброту,
За щирість слів і за науку Божу.
За теплоту душі, за ласку ту,
За мудрість і прихильність до народу.
Бажаємо здоров’я і незгасного тепла,
І всяких благ, що є під небесами.
І хай допомагає Мати Пресвята,
Хоронить від всього Своїми молитвами.
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Шановні друзі!
Прийміть найкращі вітання з нагоди
Нового 2018 року та Різдва Христового!
Від щирого серця бажаю Вам, Вашим родинам та колективу міцного здоров’я,
великого людського щастя, добробуту,
благополуччя і Божої благодаті!
Нехай Рік новий буде для Вас багатим
на добро, щедрим на успіхи і удачі, везіння. Веселих Вам колядок, щедрих подарунків, примноження добрих справ та
довгих років життя!
З повагою директор
Турківського професійного ліцею
Я.В. Юричко
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Дорогі жителі сіл Боберка та Дністрик
Дубовий!
Прийміть найтепліші вітання з нагоди
Нового року та Різдва Христового! Міцного Вам здоров’я, миру, благополуччя у
році новому! Нехай величне свято –
Різдво Христове – принесе у Ваші домівки мир і тепло, Боже благословення і
світлі сподівання.
Хай щедрим буде Новий рік,
На щастя й радість не скупиться.
Хай на Різдво всміхаються зірки
І все задумане здійсниться!
Христос ся Рождає!
З повагою – Боберківський сільський
голова Микола Копанишин.

Дирекція Либохорської ЗОШ І-ІІ ст. щиросердечно вітає з Новим роком і
Різдвом Христовим педагогічний колектив і технічний персонал навчального
закладу та їхні родини.
Бажаємо, аби новий рік, що настав,
приніс вам мир, спокій, справедливість
та здоров’я, радість і впевненість у завтрашньому дні, а осяйна Різдвяна Зірка
– щастя, добро і достаток. Божої вам
благодаті на кожний прожитий день.
Дай Боже Вам любові і тепла,
Добра в сім’ї і затишку в оселі.
Щоб щастя світла музика текла
В свята Різдвяні – щедрі і веселі!

НЕ ЗАБУВАЮТЬ ПРО
НАШИХ ВОЇНІВ

ÄÎÏÎÌÎÃÀ Ç
ÁÅËÜÃ²¯

Ми й надалі повинні надавати
підтримку тим, хто живий і захищає
наші східні рубежі від ворога. Тим, хто
не бачить ні сну, ні відпочинку, хто кожен день чує свист куль і снарядів, бачить смерть своїх друзів. Лише відчуваючи нашу з вами підтримку, вони
продовжують боротьбу, бо знають,
що за ними стоїмо ми.
Турківські волонтери й далі продовжують збір коштів для наших відважних захисників, й особливо приємно, що до цієї
благородної справи чи не найбільше
докладаються наші діти, учні загальноосвітніх шкіл району. За повідомленням
волонтера-активіста Марії Матківської,
нещодавно до її кабінету в культурномистецький центр «Україна» завітали
школярі з Розлуча і пожертвували солдатам 440 гривень, 1000 гривень здали вихованці Либохорської ЗОШ І-ІІІ ст., а жителька Турки Ольга Писанчин виділила
зі своєї пенсії на допомогу українським
захисникам 200 гривень.
Приємний подарунок своїм хоробрим
землякам-атовцям, жителям с. Красне
– Олегу Зубковичу та Володимиру Проніву – зробили учні Красненської ЗОШ І-ІІ
ст. Вони назбирали 1500 гривень і зразу ж по 750 гривень відправили кожному
із воїнів. А також принесли для відправки на передову чотири ящики різних смаколиків та один кульок овочів.
Ольга ТАРАСЕНКО.

сім’ям загиблих
учасників АТО

Педагогічний та учнівський колективи Кривківської ЗОШ щиросердечно
дякують депутату Турківської районної
ради М. В. Повханичу, депутату
Львівської обласної ради М. М. Ільницькому, сільському голові М.В. Повханичу та батьківському комітету, на чолі
з головою А.В. Ришканич, завдяки яким
святкування Святого Миколая та Нового року у школі пройшло з великою радістю, бо Святомиколаївські дійства і новорічні та передріздвяні виступи учнів
були винагороджені вашими подарунками.
Тож, дорогі наші благодійники, нехай
Господь Бог вас щедро винагородить за
вашу любов і щедрість.
Щасливого Нового року та Різдва Христового!

На завершення минулого року в музеї
учасників АТО Турківським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді було організовано зустріч з сім’ями загиблих учасників АТО. При зустрічі дітям загиблих було вручено подарунки від благодійної організації «Об’єднання українок в
Бельгії».
Висловлюємо щиру вдячність президентові організації - Наталії Осташ-Зубрицькій,
яка є вихідцем з Турківщини і не забуває свій
рідний край, зберігає та налагоджує нові
зв’язки з міжнародними організаціями,
сприяє в наданні гуманітарної допомоги
інвалідам та пораненим внаслідок воєнних
дій на Сході України, важкохворим дітям та
дітям-сиротам.
А також щиро дякуємо нашому волонтеру, добрій, щирій, чуйній людині – Марії
Коноваленко, яка сприяла в організації зустрічі та своїм прикладом надихає на добрі
справи.
З повагою Турківський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді.
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Дорогого і люблячого, дбайливого і щирого чоловіка, татуся, сина і брата – Степана Степановича
Вовчанського із с.
Вовче – з 40-річчям
від дня народження, яке святкував 4
січня, сердечно
вітають дружина
Галина, мама Любов, тато Степан,
сини Володимир та
Андрій, брат Руслан, сестра Оксана
з сім’єю, родина
Ференц і бажають
дорогому ювіляру неба безхмарного, настрою гарного, щастя без ліку і довгогодовгого щасливого віку
Зичимо в день ювілею миру і тепла,
Радості безмежної, усмішок, добра.
Здійснення думок, задумів і мрій.
Сповнення усіх планів і надій.
Злагоди у домі, у серці – любові.
Кожної хвилини міцного здоров’я,
Успіхів великих, достатку і втіхи,
Подарунків долі й Божої опіки!

4 січня святкувала свій прекрасний
життєвий ювілей – 60-річчя від дня народження – Люба Василівна Вовчанська, жителька с. Вовче.
Дорогу і люблячу, щиру і турботливу дружину, матусю і бабусю з
любов’ю вітають чоловік Іван, дочка Наталія, сини Іван і
Михайло, онуки
Андріана і Марія і
бажають найдорожчій їм людині
міцного здоров’я – з
роси і води, світлої
радості в житті,
сімейного благополуччя, родинного тепла,
миру, добра, Божого благословення.
Люба матусю, рідненька Ви ненько,
Вас з ювілеєм вітаєм, серденько.
Хай у цей день – веселий, багатий,
Щастя й добро завітають до хати!
Щоб у достатку, здоров’ї довіку
Многії літа прожили без ліку.
І в вінок привітань, як зерно до зернини,
Низький Вам уклін від всієї родини.

ÇÀ ÏÎÐÓØÅÍÍß ÏÄÐ –
ØÒÐÀÔ ÄÎ 40 ÒÈÑß× ÃÐÍ.
З 1 січня 2018 року значно виросли штрафи за порушення правил дорожнього
руху.
За керування автомобілем без прав штраф зростає у 20 разів - до 10 200 грн.
А за повторне таке порушення - 40 800 грн. Особи, позбавлені права керування,
порушивши закон, сплачуватимуть штраф у розмірі 20 400 гривень, а за повторне вчинення цього порушення протягом року - 40 800 гривень.
З 1 січня дозволена швидкість руху в населених пунктах зменшилася до 50 км/год.
Відтепер за її перевищення штраф становитиме 3 400 грн. Раніше він був 510 грн.
За те, що водій залишив місце ДТП, тепер доведеться заплатити 3 400, замість 225
грн. раніше. До того ж таке порушення передбачає можливість позбавлення права
керування транспортним засобом на строк до шести місяців.
Також набуває чинності постанова уряду про зміну «Положення про порядок видачі посвідчення водія». Тепер термін дії водійського посвідчення, отриманого вперше, становитиме два роки. Якщо за цей час водій не отримає три або більше штрафів
за порушення правил дорожнього руху, посвідчення видаватимуть на 30 років. В іншому
випадку доведеться повторно складати іспити на знання ПДР.

Дирекція та учні Верхньогусненського НВК шлють щирі слова подяки за багаті
і щедрі подарунки до Дня Святого Миколая добрим і безкорисливим меценатам
– керівництву підприємства «Еко-газда» та депутату Львівської обласної ради
Михайлові Михайловичу Ільницькому.
Нехай Господь за Ваше добро віддасть Вам сторицею. Міцного здоров’я Вам і
Вашим рідним, миру, успіхів і процвітання у році новому, щасливого і радісного
Різдва Христового!

Дорогу, люблячу, чуйну, турботливу, лагідну, щиру маму, дружину, невістку, доньку – Людмилу Антонівну Федько, жительку с. В. Висоцьке, щиросердечно вітають
з 35-річчям від дня народження чоловік Іван, доньки Марійка і Веронічка,
сестра чоловіка Мирослава з сім’єю,
свекра Ольга та
свекор Микола. Бажають ювілярці доброго здоров’я, щастя,
радості, достатку, поваги від людей, любові від
дітей і чоловіка і Божого
благословення.
Хай Мати Божа Тебе охороняє,
Сіяє зірки втіха золота.
Ісус Христос з небес благословляє,
А Богородиця Своїм покровом нехай
Тебе огорта.
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Так люб’язно називають друзі та знайомі Петра Косачевича
Напевне, сам Господь визначив для нього успішну мистецьку долю, що славно увінчалася високим званням – Заслужений працівник культури України. Хоча до такого логічного визнання, на перший погляд скромної і незначущої праці
працівника культури, Петро Іванович йшов занадто довго.
Уже сама ідея, на зорі нашої Незалежності, духовно об’єднати розкиданий буремними вітрами по всьому світу бойківський етнос, та ще й організувати на прабатьківській
землі величну, довгоочікувану зустріч - заслуговує найвищої похвали та пошанування. Сьогодні, з висоти 25 – річної
історії проведення бойківських фольклорно – мистецьких
свят, започаткованих саме Петром Косачевичем, бачимо,
як крок за кроком об’єднувалася, по- родинному гуртувалася бойківська громада, щораз голосніше засвідчуючи про
своє існування, демонструючи перед світом самобутні
традиції та звичаї як дороговказ, пам’ятаючи дещо перефразований поетичний заклик Павла Тичини: ми єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була…
У часі 70 – річного ювілею головного бойка України, який і зараз, як кажуть, в строю, доречно, бодай коротко, пригадати біографічні штрихи. У рідному селі Явора він ще в юнацькі роки запам’ятався тим, що, залучаючи однодумців, наполегливо проводив
просвітницьку роботу. Щоб однолітки не пригублялися до чарки,
залучав їх до занять спортом, організовуючи футбольні змагання. Самотужки, без нот, освоївши гру на баяні, і вже, як музикант,
організовував для молоді вечорниці, танці. Петро Іванович
зізнається, що завжди мав задоволення від подібних заходів. Не
поривав з улюбленим заняттям і під час служби в армії. А вже
коли демобілізувався – твердо вирішив пов’язати своє майбутнє
з культосвітньою роботою. З тим і вступив до Київського інституту
культури. Згодом, уже дипломованим спеціалістом, повернувся
в рідне село, де два роки був завідувачем клубу, який завжди
тримав пальму першості в плані організації різноманітних культурно – розважальних заходів. Перед тим, як обійняти посаду
методиста Турківського районного Будинку культури, нетривалий
час працював в апараті місцевого радгоспу «Комсомолець».
Несподіваним для Петра Івановича став виклик до обласного
управління культури. Тут, очевидно зваживши на його фаховість,
уже здобутий досвід роботи, запропонували очолити золочівський Палац культури. При цьому начальник управління, тиснучи
новопризначеному керівникові руку, настановляючи сказав: «Великому кораблю – велике плавання!». Так наш земляк став керівником чималого творчого колективу, де працювало на той
час більше сімдесяти людей. Це фахівці різних професій, не лише
творчих, а й технічних. І всі з, своїми уподобаннями, характерами, темпераментом. Природно – кожен потребував особливого,
індивідуального підходу. На це потрібно було повсякчас зважати, бути виваженим, стриманим, справедливим. В іншому випадку, навіть невеличке непорозуміння могло перерости у великий
конфлікт. Це добре розумів молодий директор, пам’ятаючи давнішню народну мудрість: « Людина, яка відчуває, що її цінують,
завжди буде робити більше, ніж від неї вимагають».
На той час колектив проводив дуже багато мистецьких заходів, а тому, як каже жартома Петро Іванович, працювати доводилося як вдень, так і вночі. Але про це- зовсім не жалкує. Такий
ритм роботи – величезний професійний та керівний досвід ,який
в майбутньому неодноразово ставав йому в пригоді. Зрештою,
послуговується ним і досі. Тут, у Золочеві, він познайомився з
відомими в Україні людьми: тодішнім керівником вокально –
інструментального ансамблю «Вечірні зорі» (на жаль, нині покійним Ігорем Білозіром) та солісткою цього колективу, зараз
Народною артисткою України Оксаною Білозір.
Можливо, Петро Іванович залишився б на Золочівщині назавжди, і наш край би багато втратив. Але не отримавши там обіцяної квартири, а відтак не було можливості перевести туди сім’ю,
прийняв запрошення керівництва Турківського району очолити
тут Народний дім. Так рідна Бойківщина щиро прийняла в свої
обійми- в недалекому натхненника й організатора відомих на
весь світ ФЕСТИН. А до того, в 1985 році, за його активної участі
в зоні відпочинку «Берізка», вперше в нашому районі проведено
Свято пісні. Окрім місцевих самодіяльних артистів, у ньому взяли участь гості з Естонії. Захід пройшов на високому рівні. Його
позитивно оцінили глядачі та тодішнє керівництво. Згодом було
налагоджено добрі творчі стосунки й з митцями з Молдавії. Тоді
ще ніхто й не здогадувався – пройде зовсім небагато часу- і до
нас на фестини їхатимуть артисти з усіх-усюд.
А тим часом Петро Іванович освоює інше місце роботи – директора кіномережі. На момент його приходу в організацію, справи йшли тут не найкращим чином. Втім, йому вдається за досить
короткий час вивести колектив на почесне третє місце- в Україні. В області стабільно посідали перше чи друге місця. Якось
Турку відвідав заступник голови Державного комітету кінематографії й вручив передовому колективу перехідний вимпел.
Швидко минуло п’ять років. І йому, керівникові з уже великим
досвідом, довіряють посаду завідувача відділу культури. Спершу
хвилювався, а чи впорається, чи зможе згуртувати колектив на
успішну роботу. Та й суспільні виклики були надто серйозні. З
одного боку, довкола уже віяло перемінами, з іншого – комуністична влада ще трималася досить міцно, перешкоджаючи усьому новому, прогресивному. Пам’ятними і знаковими у районі
були події, пов’язані зі створенням Товариства рідної мови імені
Тараса Шевченка, Народного руху, «Просвіти» та інших прогресивних організацій. В когорті рішучих активістів Петро Косачевич
був серед перших, хоча й ризикував втратити роботу. На початку
90-х, з його ініціативи та за активної підтримки однодумц,ів у Турці
було відкрито музей «Бойківщина».А вже в 1992 році на наших
теренах пройшли Перші Всесвітні бойківські фестини, які й підняли об’єднавчу хвилю бойківського роду, якому нема переводу.

Так здійснилася дитяча мрія хлопчини з села Явора. Колись, багато років тому, випасаючи худобу, він вподобав улоговину, що наче
чаша розкинулася поміж невисоких пагорбів. Й подумалося – було
б чудово зібрати тут сотні людей, земляків з усього світу й поспілкуватися, повеселитися. Так і сталося. Бойківське
товариство зібралося на велику родинну гостину.
Петро Іванович
пригадує, що сама
підготовка до Перших фестин тривала
приблизно
півтора року. Керівництво району не
з великою охотою
тоді підтримувало
починання громадської організації «Бойківщина» , яку він очолив. Але діватися їм
було нікуди. Фестини пройшли успішно. Свідчення цього – численні позитивні відгуки делегацій, та пропозиція, підтримана
всіма одноголосно – проводити фестни кожних п’ять років, а
поміж ними, ще й Світовий Конгрес Бойків. Цікава деталь: на
перших фестинах лише три учасники були одягнуті у вишиті сорочки. Це сам Петро Іванович, гість з Великої Британії Роман Гринаш
та ще хтось з гостей.
Якось у розмові Міністр культури України поцікавився в Петра
Косачевича, чому всюди проводять фестивалі, а ви придумали
якісь фестини. На це отримав обґрунтовану відповідь, що бойки
не хочуть лише співати й танцювати, хоча й це потрібно робити, а,
найперше, прагнуть розбудови краю інфраструктурно, науково,
духовно. Фестини – власне й передбачають це. Окрім чисто фестивальної частини – є економічна, наукова, релігійна, багато заходів з пошанування видатних людей краю, відкриття їм меморіальних таблиць.
І якщо перші фестини не були надто масовими, адже залучили
до них лише ближні райони, то кожні наступні – збирали все більшу
аудиторію. Все більше до їх проведення долучалася влада. Знаковим є те, що учасником Четвертих фестин був тодішній президент України Віктор Ющенко. Це стало, безперечно, визнанням
праці Петра Косачевича та його команди, а також бойківського
етносу взагалі. У своєму виступі на Співочому полі Віктор Андрійович дав високу оцінку заходу, вселивши надію й віру на майбутнє.
З розмахом, успішно пройшли й П’яті, ювілейні, фестини. Окрема
тема, цьогорічні – Шості, підтримані Кабінетом Міністрів України.
Вперше, за всю історію проведення бойківських форумів, було
прийнято відповідну урядову постанову, виділено певну суму
коштів. У часі підготовки Петро Іванович неодноразово побував у
Києві, де мав різноманітні зустрічі з високими державними чиновниками, зокрема з Першим віце – прем’єром уряду Степаном Кубівим, депутатом Верховної Ради України Андрієм Лопушанським, Міністром культури України Євгеном Нищуком та багатьма іншими. Вдячний він за допомогу й підтримку керівництву
області Олегу Синютці та Олександру Ганущину, очільникам Турківщини – Олександру Лабецькому та Володимиру Лозюку. Але
попри все, головним натхненником і координатором був Петро
Косачевич. Він стукав до найвищих кабінетів - йому відчиняли.
Якось активісти з Дрогобиччини вирішили, що фестини краще
було б проводити у них й подали цю ідею в обласне управління
культури. Під час однієї із зустрічей там її озвучили й Петру Косачевичу. Він швидко поїхав до Дрогобича й вирішив провести соціологічне опитування. Зустрів на вулиці пару людей й запитав, хто
такі бойки? Уже немолоді люди знизали плечима й відповіли:
«Не знаємо. Вони живуть там у горах, в Турці і дальше». Тоді Петро Іванович поїхав до області й розповів, як можна проводити
бойківські фестини в тому регіоні, де не знають, що таке бойківський етнос. Наголосив при цьому, що фестини таки будуть в Турці.
Одночасно з фестинними справами Петро Іванович плідно працює й над розбудовою громадської організації, що об’єднує бойків.
Спершу вона була регіональною, а в 2005 році отримала статус
всеукраїнської, об’єднавши обласні організації практично усієї
України. Своє представництво вона мала навіть у Криму. Зрозуміло, що зараз, після анексії, воно перестало функціонувати. У 2012
році громадська організація була реформована в міжнародну, із
структурними підрозділами в Європі, Америці та на інших континентах, але в центрі з м.Турка. Це – велике!
За плідну працю, що возвеличує Бойківщину і зробила відомим
місто Турка, Петро Іванович неодноразово був відзначений різними нагородами Міністерства культури України. Він володар відзнаки «Патріот України», удостоєний грамоти Верховної Ради України, яку йому вручив тодішній голова Володимир Литвин. А найвища нагорода – це людська шана й повага, яку, безперечно, заслужив.
Хоч іноді було надто складно вирішувати фінансово – організаційні питання, але Петро Косачевич розумів , що життя – як їзда
на велосипеді: якщо тобі важко, значить, ти їдеш на підйом.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
.
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щиросердечно вітає із прекрасним
життєвим святом –
золотим ювілеєм
– свого вмілого
кер івника,
д ос в ідченого педагога, директора Василя
Михайловича
Бринчака і
бажає шановному ювіляру
міцного здоров’я
– з роси і води, успіхів у роботі, невичерпної життєвої енергії, поваги
від людей, родинного тепла, довголіття.
Прийміть вітання наші щирі
І побажання в цей святковий
день.
Нехай з небес від Бога ллється
милість,
Любов і шана від людей.
Хай Божа Мати від біди оберігає
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щедрі щастям многії літа!

Дорогого чоловіка, люблячого татуся, дбайливого і турботливого дідуся і прадіда – Василя
Васильовича Пецковича, жителя с.
Ясениця, із днем
народження – 78
річчям, яке святкує сьогодні, 5
січня, сердечно вітають дружина Надія,
дочка Галина, зять Василь, невістка Валентина, онуки
Ірина з чоловіком Тарасом, Михайло, Мар’ян, Владислав, Анастасійка і маленька правнучка Даринка.
Дорогій їм людині вони бажають
доброго здоров’я, життєвих сил і
енергії, родинного тепла, миру, добра, достатку, Божої опіки у житті.
В цей день вітаємо зі святом,
Здоров’я зичимо багато.
Хай щастя в серце завітає,
Добром Господь благословляє.
Хай Мати Пречиста оберігає,
Ангел Господній на крилах тримає,
А Бог хай дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя й добро!
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ст.. сердечно вітає із золотим ювілеєм колегу по роботі, вчителя трудового навчання та основ здоров’я
Степана Васильовича
Комарницького
і
бажає шановному
ювіляру міцногоміцного здоров’я,
життєвого оптимізму, родинного
бл аго п ол уччя ,
великого людського щастя і Господнього
благословення.
Всім колективом ми
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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ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ ÕÐÀÌÓ
Ð²ÇÄÂÀ ÕÐÈÑÒÎÂÎÃÎ
Цій людині було суджено присвятити своє життя Богові.
Це я кажу про настоятеля храму Різдва Христового УАПЦ м.
Турка, митрофорного протоієрея о. Миколу Різака. Той, кому
бодай один раз за життя доводилося спілкуватися з о. Миколою, уже ніколи не забуде його мудрого проникливого слова,
спокійного голосу і особливого, іноді навіть трішки припорошеного гумором, погляду на життя. Він уміє порадити, допомогти молитвою, вислухати, втішити. «Іду до о. Миколи – як
до свого батька», – почула я якось від однієї з турківчанок.
Прекрасно, коли так кажуть про людину.
Дійсно, одного разу, в дитинстві, Господь врятував о. Миколу. Він про це майже нікому
не розповідає, але люди знають.
У багатодітній сім’ї Різаків з
В. Висоцького дуже часто хворіли і помирали діти. Троє уже
забрав до себе Господь, і так
сталося, що й Микола, п’ята дитина в сім’ї, також важко захворів. Лікарі були безсилі будьщо зробити. Коли, на їх переконання, дитяче серденько перестало битися – констатували
смерть, й хлопчика помістили в
трупарню. Батьківському горю
не було меж, адже втратили ще
одну кровинку. Та коли наступного дня зранку прийшли забирати дитину, аби похоронити її,
то мало в самих серце не зупинилося… від радості: Миколка
сидів у холодному приміщенні і
перебирав щось ручками, наче
бавився. Хіба це не чудо?!
«Мою дитинку Господь урятував», – вимовила мати в той момент, коли побачила сина живого, і зразу ж пообіцяла, що
віддасть його на службу Господу, що Микола стане священиком.
Йшли роки. Микола закінчив
школу, згодом юнака забрали
до війська, навіть незважаючи
на те, що в хаті залишалася одинока старенька мати, якій потрібна була допомога. Служив в
елітних десантних військах.
Після служби в армії життя й далі
котилося своєю стежкою. Був
будівельником, потім завідувачем сільським клубом, порізному складалося воно, а ступити на священицьку стезю
якось і не виходило.
У 1989 році помирає найдорожча людина – матуся, так і не
дочекавшись того дня, коли син
одягне священичу рясу. Пройшов всього рік і в 1990-му Микола, за рекомендацією досвідченого місцевого пароха, таки
здійснює мрію покійної мами –
вступає на навчання у Львівську
духовну семінарію св. ап. Іоанна Богослова. Освоївши за п’ять
років богословські гуманітарні
дисципліни, Микола Різак повернувся на рідні терени священиком, але парафії для служіння в Турці тоді не було. Мусив йти на підміни – де запросили, там їхав і правив літургію.
Служив в Комарниках, дуже багато разів – в Розлучі, де
підміняв, при потребі, тамтешнього пастиря, а інколи й провадив службу разом з ним.
Та постійно о. Миколу мучила
одна думка, що так тривати довго не може, потрібно будувати
церкву – нашу, українську. І ця
заповітна мрія насерйозно осіла в його серці. Та найперше
стало питання: де ж знайти
місце під Божий храм? Вибрали ділянку під будівництво по
вул. Івана Франка в Турці.

– Чиновники були проти того,
що церкву будуватимуть неподалік світлотехнічного заводу, –
згадують нині
прихожани. –
Дорікали – «Навіщо вам тої
церкви, скільки
вже церков у
Турці є, ще й тут
будувати хочете?» Але владика Макарій,
тоді митрополит
Львівський , а
нині предстоятель Української
автокефальної
православної церкви, благословив о.Миколу на посвячення каменя під будівництво святині. Руками невеличкої горстки людей
(семінаристів, та й самого о.Миколи) збудували на Ровені малесеньку капличку – таку маленьку, що лиш місця для священика й дяка вистачало. Згодом її розширили. Ця капличка
й до сьогоднішнього дня там
стоїть. Спочатку на службу приходило дуже мало людей – 5-6
осіб. Вони стояли на вулиці і слухали Богослужіння. Правили
тоді різні отці. Прийшов один
священик – місяць послужив,
вступився; прийшов другий –
пішов, третій – те саме. А далі
владика Макарій і каже: «Миколо, раз ти посвятив камінь на
ту церкву, то й будуй її. Побудуєш
– будеш мати парафію». Й так
о. Микола разом з парафіянами почав будувати у Турці ще
одну церкву. Бачачи настирливість священика, до богоугодної справи – спорудження святині – стали прикладатися спонсори і меценати. Зокрема багато допомогли уродженець с.
Ільник Ілля Рибчич, Марія Височанська, яка тоді була заступником голови Турківської РДА,
ректор Львівської фінансової
академії Петро Буряк, директор
ДП «Львівський іподром» Микола Стець, тодішній і нинішній
депутати Львівської обласної
ради Богдан Піх та Михайло
Дзюдзь, директори лісгоспів
Михайло Ільницький і Мар’ян
Задорожний, колишні очільники
району і міста Василь Дребот
та Юрій Касюхнич, десятки турківських підприємців, меценати із
Старосамбірщини і багато інших
– як пересічних громадян, так і
керівників організацій та установ. Усі, чим могли, тим і допомагали. Отець Микола й донині
безмежно вдячний кожному з
них.
10 червня 2012 року в житті
парафіян УАПЦ м. Турка відбулася знаменна подія – за участі
владики Макарія, духовенства та
великої кількості прихожан і гостей, відбулося освячення цього прекрасного храму. Тоді о.

Микола, з нагоди освячення храму, був нагороджений митрою та
хрестом з прикрасами. Це була
справді заслужена нагорода для
нього. Відтоді у неділю Всіх Святих громада церкви Різдва Христового, яка зараз уже набагато чисельніша, святкує своє престольне свято, а храмове відзначають у часі веселих Різдвяних
свят. До речі, це єдина церква
на Турківщині, яка названа на
честь Різдва Христового. До того ж й досить
молода.
Слід сказати, що
храм Різдва Христового споруджений у бойківському стилі. Майстри, які споруджували
цю святиню, до цього
часу будували лишень
дерев’яні хати, а не
церкви. Це був, так би
мовити, їхній дебют.
Храм яскраво вписується в архітектуру
міста і привертає увагу
своїм зовнішнім видом,
Ходять до храму люди з усіхусюд, хто тільки хоче. Отець Микола ніколи не скаже: «Не йдіть
до нашої церкви, бо ви не з моєї
конфесії». Церква для того і є ,
аби молитися в ній, нагадує кожному. І дзвіницю, слава Богу, уже
громада побудувала, і дзвони
придбали.
Атмосфера любові, Божої благодаті , взаємодопомоги панує і
в родині священика. В о. Миколи – прекрасна сім’я. І завжди
поруч – чудова, дуже добродушна і надзвичайно талановита
(майстерно вишиває) дружина
Ольга, яка в будь-яку хвилину
вміє підтримати і допомогти. Як
і о. Микола, їмость також родом з Верхнього Висоцького.
Про родину Різаків та їхніх дітей
від людей – тільки теплі відгуки.
– Ми дуже хотіли, аби й син
пішов батьковою стежиною, –
якось зізналася п. Ольга, – але
Микола не став священиком,
хоча дуже здібний, співає, голос
гарний має. Вісім років пропрацював в Сибіру, звідтам, з
Іркутської області, й дружину собі
привіз. Гарну невістку маємо –
завжди весела, добродушна і
щира, справжня бойківчанка.
Донька Уляна живе на Закарпатті, Надія – в Тернополі. Четверо милих онуків Бог нам послав.
Апостол Павло своєму учневі
Тимофію сказав такі слова:
«Будь взірцем для вірних, у слові,
в житті, в любові, в дусі, у вірі, в
чистоті». Тож о. Микола Різак
показує цей образ доброго пастиря і вчить нас жити з Богом:
«Бог усіх людей чує і завжди всіх
бачить. Кричати йому голосно
не потрібно, а щиро за все подякувати і тихенько помолитися».
Дуже скоро в наш дім зайде
наше головне і величне свято –
Різдво Христове. У храмі Різдва
Христового м. Турка, як і у всіх
інших святинях, в Різдвяну ніч
буде панувати атмосфера святковості, радості і душевності.
Разом з отцем Миколою прихожани вшановуватимуть новонародженого Ісуса, Господа нашого, вдячною і щирою молитвою.
Ольга ТАРАСЕНКО.

Люблячу донечку, кохану дружину, найкращу у світі матусю, турботливу бабусю, дорогу сваху – Любомиру Іванівну Лимар з Прислопа –
із золотим ювілеєм сердечно вітають мама Ганна, тато Іван, чоловік Михайло, син Микола, невістка Наталія, дочка Оксана, зять
Микола, онуки Назарчик і Андрійко, свати Світлана і Володимир й
уся родина та бажають люблячій ювілярці міцного-міцного здоров’я, світлої радості в житті, сімейного благополуччя, мирного неба над головою, добра, радості, Господньої ласки.
Ми з ювілеєм Вас вітаєм,
Щоб стільки ж раз весна цвіла.
Сьогодні щиро Вам бажаєм
Здоров’я, щастя і тепла.
Щоб шлях Ваш був такий широкий,
Щоб мало було перешкод.
Щоб ювілей справляли сотий,
Не знали б Ви тяжких турбот.
А ще бажаєм добре жити,
Щоб внуки виросли – гей враз!
Щоб мали Ви кого любити
І щоб любили міцно Вас!

Щиросердечні привітання Степану Васильовичу Комарницькому
з далекої Карелії шлють сестра Теодозія, швагро о. Іван, племінники Марійка та Саша – з сім’ями і бажають дорогому ювілярові міцного здоров’я, родинного тепла, сімейного благополуччя, миру, добра, любові, радості, Божого благословення на
многії літа.
Вітаємо Тебе, вуйцю, швагре, брате,
З днем чудовим від душі.
Нехай гроші йдуть до Тебе,
Як травневії дощі.
У день народження хай зникнуть
Проблеми, негаразди вмить
І не повернуться ніколи.
У долі хай завжди щастить.
Бажаєм радості чимало,
Здоров’я буде хай вагон.
Великих успіхів у справах.
Візьмеш ти кожен рубікон.

Дорогого сина, люблячого чоловіка, брата, швагра, найкращого у
світі татуся – Степана Васильовича Комарницького з с. Либохора,
який 8 січня відзначатиме золотий ювілей, від щирого серця і з
великою любов’ю вітають мама, брати Михайло та Данило з сім’єю,
дружина Марія, дочки Наталка та Марійка, зять Євген, сестра дружини Софія з сім’єю і бажають дорогому
ювіляру міцного здоров’я – з роси і води,
світлої радості в житті, сімейного благополуччя, сонячних ранків, щастя і добра,
Божої ласки і опіки на довгі і щасливі роки
життя.
Низький уклін Тобі, рідненький, до
самої землі,
За руки працьовиті, невтомні, золоті.
За серце неспокійне, що за дітей болить.
За душу, щиру й добру, що всіх благословить,
А ми в молитвах наших проситимем щодня,
Щоб Бог благословив Тебе на многії літа!

Дорогу дружину, маму, свекруху, бабусю – жительку с.Верхнє Висоцьке Галину Іванівну Бурядник – сердечно вітають з ювілеєм –
55-річчям від дня народження, – яке святкувала 1 січня, чоловік
Василь, син Іван, невістка Ольга, онуки Василько, Наталочка та Івасик і бажають
дорогій їм людині неба безхмарного, настрою гарного, здоров’я – без ліку і довгого-довгого щасливого віку.
Люба матусю, бабусенько мила,
Спасибі велике, що Ви нас зростили.
Що Ви нас любите, усім помагаєте,
Молитеся за нас, добра нам бажаєте.
За руки роботящі, за хліб на столі
Спасибі Вам, рідна, уклін до землі:
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає!
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депутата Львівської обласної ради VII скликання ДЗЮДЗЯ МИХАЙЛА СЕМЕНОВИЧА за
роботу з жовтня 2016 року по грудень 2017 р.
Безпартійний, обраний за виборчим списком ПП «БПП «СОЛІДАРНІСТЬ» по Турківському виборчому округу
У своїй депутатській діяльності керуюся Конституцією України,
Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», регламентом Львівської обласної ради та іншими нормативними актами, що
визначають порядок діяльності депутата обласної ради.
Постійно підтримую зв’язок з виборцями, трудовими колективами, державними установами, громадськими організаціями, районною, сільськими радами.
Однією з найважливіших ділянок роботи депутатів на виборчому
окрузі є особистий прийом громадян.
Усі звернення, які надходять до мене, в основному, вирішую особисто та через сільських голів територіальних громад Турківського
району. З кожним сільським головою співпрацюю та підтримую зв’язок. На питання, які не вирішуються, – готую депутатські звернення
відповідно до компетенції.
Депутатський річний фонд матеріальних допомог, який становив
у 2017 році 150 тисяч гривень, я скерував для надання матеріальної допомоги на лікування та придбання ліків малозабезпеченим
категоріям населення, інвалідам. Допомогу отримали 173 особи.
Провів понад 180 зустрічей з мешканцями округу.
Працюю в постійній комісії з питань законності, правоохоронної
діяльності, дотримання прав людини та військових проблем.
За звітний період проведено 26 засідань постійної комісії, в яких
брав активну участь, де розглядались питання дотримання прав
учасників АТО, виділення земельних ділянок, забезпечення житлом військовослужбовців та мешканців Львівщини, розробки програм та забезпечення фінансування військових формувань на території області, контроль за раціональним розподілом коштів, тощо.
Особливу увагу приділяю здійсненню контролю за виконанням програм соціально-економічного розвитку області у всіх сферах життя,
бюджету.
Як депутат обласної ради беру активну участь у роботі сесій
Львівської обласної ради, сесій Турківської районної ради.
Працюю над вирішенням актуальних питань життєдіяльності Турківського району.
Зробив усе необхідне для того, щоб проекти громад Турківщини, що брали участь у конкурсі мікропроектів місцевого розвитку
Львівської обласної ради, були професійно підготовлені та написані, сприяв фінансуванню з обласного бюджету, а саме:
1. Капітальний ремонт Присліпського НВК (заходи з енергозбереження, внутрішні роботи) Турківського району.
70 000,00 грн. виділила Львівська обласна рада.
2. Реконструкція лікарської амбулаторії в селі Ясениця Турківського району.
129 653,00 грн. виділила Львівська обласна рада.
3.Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» м. Турка Львівської області (заміна вікон на металопластикові).
149 514,00 грн виділила Львівська обласна рада.
4. Реконструкція Народного дому в с. Вовче Турківського району Львівської області.
149 93,00 грн виділила Львівська обласна рада
5. Капітальний ремонт санвузлів у Вовченському НВК Турківського району Львівської області.
148 152,00 грн виділила Львівська обласна рада.
6. Реконструкція системи опалення лікарської амбулаторії в селі
Лімна Турківського району.
130 233,00 грн. виділила Львівська обласна рада.
7. Заходи з енергозбереження в Розлуцькому НВК ( капітальний ремонт) Турківського району Львівської області.
149 878,00 грн. виділила Львівська обласна рада.
8. Капітальний ремонт Завадівського НВК Турківського району
Львівської області
144 258,00 грн. виділила Львівська обласна рада.
9. Реконструкція вуличного освітлення по вул. Травнева м.Турка Львівської області.
130 000,00 грн. виділила Львівська обласна рада.
10. Реконструкція вуличного освітлення по вул. Круг Городище
м.Турка Львівської області.
130 000,00 грн. виділила Львівська обласна рада.
Під час проведення конкурсу Львівською обласною радою
«Екологічно чистий населений пункт» надав допомогу при написанні проекту громади Ільницької сільської ради - «Облаштування та закупівля сміттєвих контейнерів» - 25 000,00 грн .
У Львівській обласній державній адміністрації проводився відбір
інвестиційних проектів у рамках реалізації Програми газифікації
населених пунктів області на 2016 – 2018 роки. Конкурс тривав до
27 квітня 2017 р.
За мого сприяння, з обласного бюджету виділено понад 500
тисяч гривень на завершення газифікації села Присліп Турківського району. У кінці грудня виділено кошти, в сумі 200 тисяч грн.,
на будівництво підвідного газопроводу із села Шум’яч (від каплички) до с. Вовче, з метою подальшої газифікації села Вовче
Турківського району.
З моєї ініціативи, за кошти Львівської обласної ради, розпочато будівництво сучасного спортивного футбольного майданчика у
м. Турка (500 000,00 грн. з обласного бюджету буде виділено для
встановлення штучного футбольного покриття).
У цьому році нам, депутатам від Турківщини, вдалося отримати з
Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) кошти для Турківщини. Зокрема передбачено кошти на продовження будівництва Н.Яблунського НВК, Либохірської ЗОШ, реконструкцію Лосинецької ЗОШ, продовження будівництва та проведення ремонтних

робіт в середній школі імені Героя України Романа Мотичака села
Лімна, в сумі 1 млн. 400 тис грн.
У 2017 році вдалося залучити кошти, в сумі 1 млн. грн., з
обласного бюджету на ремонт дороги з м. Турка до с. Завадівка.
З бюджету Львівської обласної ради виділено кошти на виготовлення документації для реставраційних робіт церкви в селі Ясениця. Основні роботи будуть проводити у 2018 році. Вирішую питання
щодо виділення коштів на реставрацію іконостасу в селі Хащів на
2018 рік.
У 2017 році за кошти обласної ради вдалося встановити на
шкільному стадіоні спортивний тренажерний майданчик у с Ластівка.
За мого сприяння, відбулись зйомки телевізійної програми
«Караоке на селі» у м. Турка та під час святкування «Дня Дністра
- 2017» у с. Вовче. Надав фінансову допомогу
для проведення
юнацького турніру з футболу «Кубок
Дністра2017».
Надав
спонсорську допомогу
для
організації
та
проведення екокультурного фестивалю «День
Дністра» у 2017
році. Під
час
проведення бойківських фестин надав спонсорську допомогу для
нагородження фольклорних колективів району.
І найголовніше, що у 2017 році нам вдалося, за кошти від
перевиконання митних платежів у Львівській області, завершити
капітальний ремонт дороги «Львів – Сянки- Ужгород». Маємо
надію, що нарешті у 2018 році нам вдасться провести капітальний
ремонт дороги «Турка –Східниця» та «Турка - Ільник».
Постійно слідкую за участю організацій нашого району у конкурсах, що проводять Львівська ОДА та обласна рада.
Переможцем конкурсу мистецьких проектів серед ГО Львівщини стала ГО «Агенція регіонального розвитку Турківщини» (голова Микола Лило) з проектом проведення еко-культурного фестивалю «День Дністра 2017» у с Вовче.
Переможцями конкурсу на кращий Народний дім та колектив
художньої самодіяльності стали:
народні доми с. Ільник та с. Ропавське.
Переможцями конкурсу серед колективів самодіяльності стали :
Народний фольклорний колектив «Бойківчани» НД смт. Бориня . Народний фольклорний колектив «Дністер» НД с.Вовче. Народний фольклорний колектив «Розлучанка» НД с.Розлуч.
Переможцями конкурсу на кращу мистецьку школу, для надання фінансової підтримки на придбання музичних інструментів, у
2017 році стали:
Турківська музична школа. Боринська музична школа.
Переможцями конкурсу на кращу мистецьку школу, для надання фінансової підтримки для забезпечення їх комп’ютерами та
іншими сучасними технічними засобами, у 2017 році стали:
Турківська музична школа.
Переможцями конкурсу серед кращих бібліотек області стали:
бібліотека-філія с. Завадівка, бібліотека-філія с. Ісаї, с. Нижнє,
Центральна районна бібліотека (відділ обслуговування) Турківської РЦБС
Мешканці Турківщини знають, що я завжди готовий допомогти і
підтримати кожного, надати спонсорську допомогу. Стараюся до
свята Миколая вручити школярам подарунки, солодощі. У 2017
році надано 350 подарунків для дітей - сиріт. Під час Великодних
свят надаю продуктові набори для малозабезпечених громадян
району. Беру участь у святкуванні Дня воїнів -афганців, Дня місцевого самоврядування, Дня села і т. п. Постійно підтримую футбольні
турніри та різні спортивні заходи.
За зверненнями працівників освіти, культури, медицини щодо неналежного грошового забезпечення, за мого безпосереднього втручання та клопотання перед головою ЛОДА Олегом Синюткою, додатково виділено понад 14 млн. грн. для погашення заборгованості
із заробітної плати працівників бюджетної сфери.
Я впевнений, що і надалі буду приділяти максимум уваги вирішенню найскладніших проблем виборців свого Турківського округу.
Я завжди наголошую, що готовий до прямого діалогу з кожним
мешканцем Турківщини.
Хай в році новім, при святому Різдві,
Всі мрії справдяться – давні й нові.
Як тим Пастирям, хай вам ангел щоднини
Приносить додому приємні новини!
Царі, що ітимуть Ісуса вітати,
Хай вступлять з дарами й до вашої хати!
Ступає січень тихим кроком,
Кружляє в вальсі білий сніг,
З Різдвом Христовим, з Новим Роком
Вітаю щиро вас усіх!
Нехай малий Ісус на сіні,
Що в темну ніч на світ прийшов,
Дарує вам надію, віру і любов!

Профспілковий комітет і педагогічний колектив Боринського
професійного ліцею народних
промислів і ремесел щиросердечно вітають з
ювілейним
днем народж ення – 50
річчям – викладача ліцею Валерія Семеновича Білинського і бажають шановному ювіляру міцного здоров’я з роси і води, успіхів у роботі, життєвої наснаги, родинного тепла, довголіття.
Хай Вам завжди посміхається доля,
Несуть тільки радість з
собою роки.
Хай щастя й здоров’я не
зрадять ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання й думки.
Снаги трудової – без ліку,
Пошани й добра – від людей,
Щасливого й довгого віку
Бажаємо Вам у цей день.

Дорогесеньких і люблячих
онуків і племінників – Мішу і Марину Співаків з Явори – щиро
вітають з маленьким ювілеєм – 15річчям, яке
вони святкують
7 січня, дідусь
Михайло, бабуся
Марія та стрик Василь і бажають ювілярам здоров’я, щастя і вирости хорошими людьми.
Хай щастя в цей день зорею
світить,
Юність – найкраща пора,
Для Вас усі найкращі квіти
Ласкаві, ніжні і добрі слова.
Нехай ніколи у Ваших очах
Чиста, світла радість не
згасає,
Щоб не було горя навіть уві
снах,
Хай Господь здоров’я посилає.
Мати Божа хай благословить,
Хай Спаситель завжди буде
з Вами,
Хай у житті Він кожну мить
Своїми обдаровує ласками.

Дорогу похресницю – Марію
Михайлівну Прищ із Либохори – сердечно вітає з днем
народження
хресна мама
– Катерина
Павлівна Шемелинець.
Бажаю
Тобі,
люба похреснице,
нехай Твій шлях буде устелений
пелюстками троянд, життєва
зірка горить довго і яскраво, а
Господь допомагає завжди і у
всьому. Будь щаслива і здорова!
Господнього Тобі благословення і ласки на довгі-довгі роки
життя!
За справи хороші хай люди
шанують,
А віра й любов нехай поруч
крокують.
Родина хай буде здорова й
багата,
Опіки Господньої Тобі – в
будні і свята.

6 стор.
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Відкрився перед відвідувачами традиційних дитячих різдвяних виставокконкурсів «Новорічна композиція» та «Український сувенір»
– Уже стало доброю традицією перед Новим роком та Різдвом Христовим проводити серед
учнівської молоді ці творчі заходи, які свого часу започаткував Львівський обласний центр
еколого-натуралістичної творчості, – каже організатор цих виставок-конкурсів, методист
відділу освіти Любов Сакаль. – У них брали участь як учні молодших, так і старших класів,
члени гуртків «Лозоплетіння». «Умілі руки», «Шкільне лісництво», «Український сувенір» та
інші. Були представлені різні роботи – індивідуальні і колективні. Зроблені з витонченим
художнім смаком, гарно оформлені, ті, що заслуговували на увагу, й стали переможцями.
У номінації «Новорічна композиція» перше місце журі
присудило гуртку «Умілі руки» з Ясеницького НВК, а колективні роботи учнів 8 класу Верхньогусненського НВК
та учнів 2 класу Шум’яцької ЗОШ І-ІІ ст. вибороли друге
місце, третього – удостоїлися колективна робота учнів
4 класу Либохорської ЗОШ І-ІІ ст. та колективна робота
гуртка «Лозоплетіння» Либохорської ЗОШ І-ІІІ ст.
Гуртківці «Чарівної майстерні» з Карпатського НВК
заслужено вибороли перше призове місце у номінації
«Стилізована ялинка». А колективна робота восьмикласників та учениці 5 класу Вікторії Бабунич, з Сянкі-

вської ЗОШ І-ІІ ст., в цій же номінації, удостоїлася почесного другого місця. Третє місце залишили за собою гуртки «Умілі руки» та «Шкільне лісництво» з Ясеницького
НВК та гурток «Умілі руки» (ексклюзивна ялинка з розторопші) Будинку дитячої та юнацької творчості.
Новорічний букет найкраще оформив третьокласник
з Комарницького НВК Сергій Лях й одержав за свою
композицію перше місце.
Перше місце за найкращий новорічний вінок присуджено гуртківцям драматично-фольклорного гуртка
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з відбору суб’єкта оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки об’єктів нерухомого майна районної комунальної
власності:

Навчальний заклад, місце знаходження
Буковинська ЗОШ І-ІІ ст. с.Буковинка
Турківського району Львівської області
Ластівківський НВК с.Ластівка
Турківського району Львівської області
Сигловатський НВК с.Сигловате Турківського
району Львівської області
Ясеницький НВК с.Ясениця
Турківського району Львівської області
Турківський НВК м.Турка, вул.Молодіжна, 68
В.Гусненський НВК с.Гусне
Турківського району Львівської області

Площа
орендованого
приміщення
28,7 м2
44 м2
15,3 м2
59 м2
58,6 м2

Батьківський комітет, педагогічний колектив, профспілкова організація Радицької ЗОШ
І-ІІ ст. висловлюють сердечну
подяку за організацію святкових подарунків до Дня Святого
Миколая і Нового року для
учнів школи
депутату
Львівської обласної ради, нашому земляку, щирій, чуйній і
безкорисливій людині – Михайлові Семеновичу Дзюдзю.
Нехай всемилостивий Господь дарує Вам, шановний Михайле Семеновичу, за Вашу опіку нашими дітьми міцне здоров’я, достаток, світлу радість у
житті. Щасливого і щедрого Вам
Нового року і веселого Різдва
Христового!

356,2 м2

Метою здійснення незалежної оцінки вище зазначених об’єктів
нерухомого майна районної комунальної власності є визначення
ринкової вартості для передачі в оренду.
Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність:
- відповідної кваліфікації, що має підтверджуватися документами, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру
оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 10.06.2013 №796 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.06.2013 за №937/23469;
- досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна;
- переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна;
Учасникам конкурсу потрібно подати конкурсну документацію,
яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів.
Конкурсну документацію подавати в запечатаному конверті, з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
До підтвердних документів належать:
- заява на участь у конкурсі за встановленою формою;
- копія установчого документа претендента;
- копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та подання звіту про оцінку майна;
- письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна;
- копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України (при потребі);
- інформація про претендента (документ, що містить відомості
про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у штатному складі та
додатково залучаються ним з незалежної оцінки майна, у тому числі
подібного майна тощо).
Конкурсну документацію слід подавати до конкурсної комісії за
чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Конкурсну документацію слід подавати за адресою: 82500,
Львівська обл., Турківський р-н, м.Турка, вул. С.Стрільців, 23, Відділ
освіти Турківської РДА, телефон для довідок: 3-11-13
Кінцевий термін подання конкурсної документації: до 16,00год.
15 січня 2018 року.
Конкурс відбудеться: 19 січня 2018 року, о 10.00 год., за адресою:
Львівська область, м. Турка, вул. С.Стрілців, 23. Відділ освіти Турківської РДА.
Михайло ЮСИПОВИЧ,
в.о. начальника відділу освіти Турківської РДА.

Дирекція Либохорської ЗОШ
І-ІІ ст. щиросердечно дякує за
організацію подарунків до дня
Святого Миколая голові благодійного фонду «Милосердя»
Мирославі Петрівні Калинич та
депутату Львівської обласної
ради Михайлові Михайловичу
Ільницькому.
Шановні щирі та добрі меценати, бажаємо Вам міцного здоров’я, безліч сонячних та світлих
днів у житті, родинного тепла,
миру, злагоди, Господнього благословення, щедрого і щасливого нового року і радісного Різдва
Христового.

районного БДЮТу, друге – учениці 7 класу Розлуцького
НВК Марії Грильовій, третє – колективній роботі учнів 11
класу Верхньояблунського НВК та колективній роботі
учнів 7 класу Красненської ЗОШ І-ІІ ст.
У номінації «Новорічна картина чи колаж» перемогу
святкувала восьмикласниця з Яблунівської ЗОШ І-ІІ ст.
Мирослава Кравців. Роботи Дарії Драбич та Миколи Савчака – учнів 6 класу Верхньояблунського НВК – посіли
друге місце.
На виставці-конкурсі були представлені й сюжетні
композиції, серед яких визначені перше і друге місця,
які вибороли, відповідно, колективна робота учнів 9
класу (ялинка з бісеру) Матківського НВК та колективні
роботи учнів 8 класу Верхньогусненського НВК та гуртка «Сувенір» БДЮТу. А учениця 7 класу Ліза Роздольська із Завадівського НВК посіла перше призове місце у
номінації «Новорічна форм-робота».
– Керуючись Положенням про конкурс-виставку «Український сувенір» та на основі висновків журі, першетретє місця присуджено таким школам: Нижньовисоцький НВК (Назарій Гусак , 14 років) – перше місце;
Шум’яцька ЗОШ І-ІІ ст.(Діана Іванчук, 6 клас) – друге місце;
Верхньовисоцький НВК (Омелян Височанський, 9 клас)
– третє місце.
Підготувала Ольга ТАРАСЕНКО.

ÁÓÂ ² Â ÍÀÑ ÑÂßÒÈÉ ÌÈÊÎËÀÉ
Святого Миколая чекають всі і всюди: і в своїх оселях, і в

ø êî ëàõ, ³ â öåðêâàõ. ×åêàþ ò ü éî ãî ³ ì àëåí üê³, ³ äî ðî ñë³, ³ ñò àðåí üê³, çãàäóþ ÷è ñâî º äèò èí ñò âî , àò å¿ñò è÷í ³ ÷àñè.
Тож Святий Миколай не минув і нас та завітав у церкву Пресвятої Покрови с. Либохора. Зібралось тут багато маленьких діточок,
школярів і дорослих. Урочистий концерт, присвячений цьому прекрасному святу, пройшов цікаво й змістовно. А підготували його настоятель храму о. Роман і його дружина п. Галина. Не шкодували ні
сил, ні часу, вони проводили репетиції, аби все вдалось на славу. І
так сталося. Діти співали пісні, читали вірші, прославляючи Чудотворця. Та найцікавіше було, коли Миколай роздавав подарунки:
навіть діти декламували віршики, щоб одержати подарунок із рук
Святого Миколая. Надовго залишиться ця радість в пам’яті і в серці
всіх, хто був на святі.
Велике щастя мати такого настоятеля, як о. Роман і його дружина
Галина, посланих нам від Бога.
Тож о. Романе і п. Галино, хай Вас Господь благословляє, добро
Вам посилає з неба, дарує щастя, здоров’я і ще раз здоров’я, любов, мир, радість, пошану від дітей і всіх людей. Живіть ще довгодовго, навчайте наших діточок і всіх нас любити Бога, свого ближнього, робити добро і бути милосердними. Божого Вам благословення і всіх небесних і земних благ просимо в Господа Бога.
Від імені всіх парафіян церкви Св. Покрови с. Либохора М. Біликівська.

ВРЯТУВАЛИ ТАТОВІ ЖИТТЯ
У нашій родині трапилося велике горе: батько потрапив у
тяжку аварію – його переїхав трактор. І якби не турківські
медики, які кваліфіковано, вміло і швидко надали йому першу
допомогу, хтозна – чим би це усе закінчилося. А так він, дякуючи Богу та лікарям, помаленьку оговтався від хвороби, стає
на ноги і головне – живе.
Висловлюємо щиросердечну подяку усьому медичному персоналу реанімаційного відділення Турківської КЦРЛ та пункту переливання крові, які найперше прийшли на допомогу травмованому татові, забезпечивши можливість транспортувати його до обласної
лікарні. Згодом, після Львова, батько знову повернувся у Турківську
лікарню, в хірургічне відділення. Тут також про нього дбали і сумлінно та кваліфіковано лікували.
Велике спасибі Вам, дорогі медики, за врятоване людське життя. Нехай Новий рік і Різдво Христове принесуть у Ваші домівки
радість, мир і спокій. Міцного Вам здоров’я і Господнього благословення.
З повагою – сім’я Мориконь,
с.Вовче.

Ëüâ³âñüêà îáëàñíà ðàäà óæå ðîçïî÷àëà ïðèéìàòè çàÿâêè íà
êîíêóðñ ì³êðîïðîåêò³â ì³ñöåâîãî ðîçâèòêó
З 2 січяня Львівська обласна рада розпочала прийом проектних пропозицій. Наголошуємо, щоб
участь у даному конкурсі брали представники усіх адміністративних одиниць Турківського району та усіх профільних галузей. Це дасть можливість відремонтувати об’єкти комунальної власності, реконструкцію народних домів, встановити ігрові майданчики, реконструювати вуличне
освітлення, зробити облаштування цвинтарів і таке інше. Заявки на участь у даному конкурсі
мікропроектів місцевого розвитку слід подавати до 2 лютого 2018 року – до 17 години дня.
За пропозицією депутатів обласної ради від Турківщини, для нашого району встановлена так звана
податкова пільга + 1 бал до кожного мікропроекту, щоб можна було ефективніше змагатись з багатшими
районами. Максимальна сума мікропроекту так і залишилась на рівні 400 тис грн. Обласна рада дає 50%,
тобто максимум 200 тис.грн. З громади та спонсорів не менше 5% від вартості проекту. Але щоб реально
претендувати на перемогу, потрібно не менше 6,5 – 7%. Цього разу внесок громади оцінюється разом із
внеском спонсорів, а не розглядається окремо. Звісно, є проблема збору коштів з населення, проте вихід
і тут є. На ці кошти можна актувати нефінансовий внесок громади. Тобто, люди зробили певні роботи, їх
актується, оцінюється – і ось вам внесок громади. Наразі рішень сесій про співфінансування не потрібно,
а можна лише зазначити про планування виділення цих коштів. А коли мікропроект стане потенційним
переможцем, рішення сесій додатково треба подати до 11 квітня 2018 року.
Львівська обласна рада обіцяє оголосити переможців уже 13 квітня. Жодних документів особисто в
облраду везти не потрібно. Усе подавати в електронній формі. Умови – на сайті облради.
Перемогти можливо, потрібно лише трохи подумати та мати бажання. А хто не хоче, то потім нехай
нарікає лише на себе.
Микола ЛИЛО,
головний спеціаліст з питань реалізації проектів місцевого розвитку районної ради.
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ПОНЕДIЛОК, 8
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Чорний Джек»
06.30 Д/с «Розповiдi про Хансiк»
07.45 Д/с «Скарби та смертельнi
таємницi морiв»
08.40 Х/ф «Доньки Єви»
09.30 Д/ф «Таємницi акул»
10.50 Д/с «Смак Дзяннаня»
12.10, 18.10 Погода
12.25 Д/ц «Смаки Культур»
13.00 Фольк-music
14.30 Х/ф «Йосип прекрасний.
Намiсник фараона»
18.25 Х/ф «Дивна подорож Мерi
Брайант»
20.25 Д/ц «Незвичайнi культури»
21.00, 01.10 Новини
21.30, 01.35 Бiатлон. Яскравi
моменти
21.50 ЧереЩур
22.20 Iсторiя кiно
00.35 Д/с «Супервiдчуття»
01.50 Д/с «Зустрiч Лувру та
Забороненого мiста»
02.35 Д/ф «Таємничий Сковорода»
03.20 Д/с «Середземномор’я»
03.50 Д/с «Пiвденна Корея
сьогоднi»
04.05 Х/с «Чудернацьке кохання»
КАНАЛ 1+1
07.00, 19.30, 05.45 ТСН
07.45 Х/ф «Вiд тюрми й вiд суми»
09.25 Х/ф «Грiхи нашi»
11.10, 05.00 Т/с «Родичi»
20.15 М/ф «Льодовиковий перiод»
21.50 Бен Стiллер у комедiї «Нiч у
музеї»
23.55 Х/ф «Хоробре серце»
ІНТЕР
05.50 Мультфiльм
06.30 Х/ф «Ялинка, кролик i
папуга»
08.20 «Готуємо разом»
09.30 «Орел i Решка. Шопiнг»
10.30 Х/ф «Дiвчата»
12.30 Х/ф «Королева
бензоколонки»
14.00 Х/ф «Iван Васильович
змiнює професiю»
16.00 Концерт «Вернiсаж Iллi
Рєзника»
18.00, 04.10 «Стосується
кожного»
20.00, 02.05 «Подробицi»
20.30 Т/с «Мереживо долi»
22.30 «Слiдство вели... з Леонiдом
Каневським»
00.20 Х/ф «Вишенька на
новорiчному тортi»
02.40 Х/ф «Ця весела планета»

ВIВТОРОК, 9
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 17.15 М/с «Чорний Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25,
13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 01.55
Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго
ранку, Країно!
09.30 Д/ф «Уламки спогадiв»
10.35, 22.10, 03.40 Погода
10.50 Д/с «Смак Дзяннаня»
11.55 Д/ц «Смаки Культур»
13.10, 14.30 Радiо. День
13.55 Перша шпальта
15.15 Фольк-music
16.45 Дiти Z
17.50, 01.10 Новини. Свiт
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Тема дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00 Перший на селi
19.25 Д/с «1000 днiв для планети»
20.25 Нашi грошi
21.50, 02.35 Бiатлон. Яскравi
моменти
22.20 Iсторiя кiно
00.35 Д/с «Супервiдчуття»
02.50 Д/ф «Сiмдесятники. Сергiй
Параджанов»
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03.50 Д/с «Пiвденна Корея
сьогоднi»
04.05 Х/с «Чудернацьке кохання»
КАНАЛ 1+1
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiданок
з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 05.30
ТСН
09.30 М/ф «Маша i ведмiдь»
10.00 «Чотири весiлля»
11.10, 12.20, 13.25 «Свiт
навиворiт»
14.30 М/ф «Льодовиковий перiод»
16.00 Т/с «Я знову тебе кохаю»
17.10 Т/с «Нескiнченне кохання»
20.15 М/ф «Льодовиковий перiод 2: Глобальне потеплiння»
22.00 Х/ф «Готель Гранд
Будапешт»
23.50 Т/с «Родичi» (12+)
ІНТЕР
05.40, 20.00, 02.10 «Подробицi»
06.10 Мультфiльм
06.45 Х/ф «Миленький ти мiй»
08.20 «Готуємо разом»
09.20 «Орел i Решка. Шопiнг»
10.20 «Орел i решка. Рай i пекло»
11.20, 20.30 Т/с «Мереживо долi»
13.15 Мюзикл «Три мушкетери»
15.15, 16.10, 17.00, 02.40 «Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
22.30 «Слiдство вели... з Леонiдом
Каневським»
00.20 Х/ф «Сiмейний каламбур,
або Хто кому хто»
04.00 «Стосується кожного»

СЕРЕДА, 10
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Чорний Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25,
13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 01.55
Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго
ранку, Країно!
09.30, 19.25 Д/с «1000 днiв для
планети»
10.35, 17.30, 22.10 Погода
10.50 Д/с «Смак Дзяннаня»
11.20 Д/с «Дива Китаю «
11.55 Д/ц «Смаки Культур»
13.10 Радiо. День
13.55 Нашi грошi
14.30 52 вiкенди
15.15, 02.50 Бiатлон. Кубок свiту.
V етап. Iндивiдуальна гонка 20км.
Чоловiки
17.50, 01.10 Новини. Свiт
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Тема дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00 Д/ц «Плiч-о-плiч»
20.25 Роздягалка
21.50, 02.35 Бiатлон. Яскравi
моменти
22.20 Iсторiя кiно
00.35 Д/с «Супервiдчуття»
04.45 Д/с «Пiвденна Корея
сьогоднi»
05.00 Х/с «Чудернацьке кохання»
КАНАЛ 1+1
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiданок
з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 05.40
ТСН
09.30, 10.35 «Чотири весiлля»
11.45, 12.55 «Мiняю жiнку»
14.10 М/ф «Льодовиковий перiод 2: Глобальне потеплiння»
15.50 Т/с «Я знову тебе кохаю»
17.10 Т/с «Нескiнченне кохання»
20.15 М/ф «Льодовиковий перiод 3. Ера динозаврiв»
22.00 М/ф «Льодовиковий перiод:
Рiздвяна пригода»
22.20 Х/ф «Вихiд: Боги та царi»
01.15 Т/с «Родичi»
ІНТЕР
05.30, 20.00, 02.10 «Подробицi»
06.00 Мультфiльм
06.30 Х/ф «Казка про жiнку та
чоловiка»
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08.20 «Готуємо разом»
09.20 «Орел i Решка. Шопiнг»
10.20 «Орел i решка. Рай i пекло»
11.20, 20.30 Т/с «Мереживо долi»
16+
13.15 Мюзикл «За двома зайцями»
15.15, 16.10, 17.00, 02.40 «Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
22.30 «Слiдство вели... з Леонiдом
Каневським»
00.20 Х/ф «Сiм днiв до весiлля»
04.00 «Стосується кожного»

ЧЕТВЕР, 11
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Чорний Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25,
13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 01.55
Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго
ранку, Країно!
09.30, 19.25 Д/с «1000 днiв для
планети»
10.35, 17.30, 22.10 Погода
10.50 Д/с «Скарби та смертельнi
таємницi морiв»
11.55 Д/ц «Смаки Культур»
13.10, 14.30 Радiо. День
13.55 Роздягалка
15.15, 02.50 Бiатлон. Кубок свiту.
V етап. Iндивiдуальна гонка 15км.
Жiнки
17.50, 01.10 Новини. Свiт
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Тема дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00 Д/ф «Нiчого, окрiм брехнi:
боротьба з фейками»
20.25 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
21.50, 02.35 Бiатлон. Яскравi
моменти
22.20 Iсторiя кiно
00.35 Д/с «Супервiдчуття»
04.40 Д/с «Пiвденна Корея
сьогоднi»
05.00 Х/с «Чудернацьке кохання»
КАНАЛ 1+1
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiданок
з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 05.40
ТСН
09.30 «Чотири весiлля»
10.45 «Мiняю жiнку»
12.00 Бен Стiллер у комедiї «Нiч у
музеї»
14.00 М/ф «Льодовиковий перiод 3. Ера динозаврiв»
15.45 М/ф «Льодовиковий перiод:
Рiздвяна пригода»
16.05 Т/с «Я знову тебе кохаю»
17.10 Т/с «Нескiнченне кохання»
20.15 М/ф «Льодовиковий перiод 4:
Континентальний дрейф»
22.00 М/ф «Льодовиковий перiод.
Великоднiй спешл»
22.20, 03.45 Х/ф «Новорiчний
корпоратив»
00.20 «Вечiрнiй Київ»
ІНТЕР
05.40, 20.00, 02.10 «Подробицi»
06.10 Мультфiльм
06.30 Х/ф «Сiмейний каламбур,
або Хто кому хто»
08.20 «Готуємо разом»
09.20 «Орел i Решка. Шопiнг»
10.20 «Орел i решка. Рай i пекло»
11.20, 20.30 Т/с «Мереживо долi»
16+
13.15 Мюзикл «Вечори на хуторi
бiля Диканьки»
15.15, 16.10, 17.00, 02.40 «Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
22.30 «Слiдство вели... з Леонiдом
Каневським»
00.20 Х/ф «Чоловiк повинен
платити!»
04.10 «Стосується кожного»

П’ЯТНИЦЯ, 12
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Чорний Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25,

13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 01.55
Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго
ранку, Країно!
09.30, 19.25 Д/с «1000 днiв для
планети»
10.35, 15.15, 17.30, 22.10, 01.00
Погода
10.50 Д/с «Скарби та смертельнi
таємницi морiв»
11.55 Д/ц «Смаки Культур»
13.10, 14.30 Радiо. День
13.55 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
15.25, 02.50 Бiатлон. Кубок свiту.
V етап. Естафета 4х7.5км.
Чоловiки
17.50, 01.10 Новини. Свiт
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Тема дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00 Твiй дiм
20.25 Перша шпальта
21.50, 02.35 Бiатлон. Яскравi
моменти
22.20 Iсторiя кiно
00.35 Д/с «Дика планета»
04.40 Д/с «Пiвденна Корея
сьогоднi»
05.00 Х/с «Чудернацьке кохання»

сьогоднi»
05.05 Надвечiр’я. Долi

КАНАЛ 1+1
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiданок
з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30 ТСН
09.30, 10.45 «Чотири весiлля»
11.50 «Мiняю жiнку»
13.05 М/ф «Льодовиковий перiод 4:
Континентальний дрейф»
14.50 М/ф «Льодовиковий перiод.
Великоднiй спешл»
15.10 Т/с «Я знову тебе кохаю»
17.10 Т/с «Нескiнченне кохання»
20.15 «Лiга смiху 2017 «
00.20 Х/ф «Ржевський проти
Наполеона»
02.00 «Вечiрнiй Київ»

НЕДIЛЯ, 14

ІНТЕР
05.40, 20.00, 02.20 «Подробицi»
06.10 Мультфiльм
06.30 Х/ф «Сiм днiв до весiлля»
08.20 «Готуємо разом»
09.20 «Орел i Решка. Шопiнг»
10.20 «Орел i решка. Рай i пекло»
11.20 Т/с «Мереживо долi» 16+
13.15 Мюзикл «Божевiльний день,
або Одруження Фiгаро»
16.10, 17.00 «Речдок»
18.00 «Стосується кожного»
20.30 Х/ф «Дiамантова рука»
22.40 «Слiдство вели... з Леонiдом
Каневським»
00.30 Х/ф «Якщо б я була
чоловiком» 16+
02.50 Х/ф «Чоловiк повинен
платити!»
04.15 Х/ф «Де ти, Багiра?»
05.25 Мюзикл «Вечори на хуторi
бiля Диканьки»

СУБОТА, 13
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Чорний Джек»
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго
ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10
Новини
09.30, 17.25 Д/ф «Таємницi акул»
10.40, 01.00 Погода
11.00 Фольк-music. Дiти
12.00 Д/с «Скарби та смертельнi
таємницi морiв»
13.00 Х/ф «Пророк Моiсей»
15.05 Бiатлон. Яскравi моменти
15.25, 01.35 Бiатлон. Кубок свiту.
V етап. Естафета 4х6км. Жiнки
18.25 Х/ф «Змова проти корони»
20.25 Д/ц «Незвичайнi культури»
21.35, 03.25 Д/с «Зустрiч Лувру та
Забороненого мiста»
22.20 Iсторiя кiно
00.35 Д/с «Дика планета»
03.00 Д/ф «Щедрик перпетум
мобiле»
04.10 Д/с «Середземномор’я»
04.45 Д/с «Пiвденна Корея

КАНАЛ 1+1
06.00, 19.30 ТСН
06.45 «Грошi»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.50, 00.15 «Свiтське життя»
10.50 Х/ф «Готель Гранд
Будапешт»
12.40 Х/ф «Ржевський проти
Наполеона»
14.20, 16.40 «Вечiрнiй квартал»
18.30 «Розсмiши комiка 2017»
20.15 «Новорiчний вечiрнiй
квартал 2017»
01.15 «Viva! найкрасивiшi»
02.50 М/ф «Маша i ведмiдь»

ІНТЕР
07.10 «Мультфiльм»
07.50 «Подорожi в часi»
08.20, 02.40 Х/ф «Чародiї»
11.30 Х/ф «Д’Артаньян i три
мушкетери»
17.00 Х/ф «Дiамантова рука»
19.00, 20.30 «На Iнтерi - Головна
ялинка країни»
20.00, 02.25, 05.05 «Подробицi»
22.40 Т/с «Домохазяїн»

UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Чорний Джек»
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго
ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10
Новини
09.30 Х/ф «Пророк Моiсей»
11.15 Фольк-music. Дiти
12.10 Перший на селi
12.55, 01.00 Погода
13.10, 01.40 Бiатлон. Кубок свiту.
V етап. Мас-стар 15км. Чоловiки
14.20 Фольк-music
15.35, 02.25 Бiатлон. Кубок свiту.
V етап. Мас-стар 12.5км. Жiнки
16.50 Д/с «Дива Китаю «
17.25 Д/ф «Таємницi акул»
18.25 Х/ф «Змова проти корони»
20.25 Д/ц «Незвичайнi культури»
21.35, 03.25 Д/с «Зустрiч Лувру та
Забороненого мiста»
22.20 Iсторiя кiно
00.35 Д/с «Дика планета»
04.15 Д/с «Середземномор’я»
04.40 Д/с «Пiвденна Корея
сьогоднi»
05.00 Д/ф «Секрети Вiльнюса»
КАНАЛ 1+1
06.15, 19.30, 05.40 ТСН
07.10 «Українськi сенсацiї»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-забава»
09.40, 03.10 М/ф «Маша i ведмiдь»
10.15 «Розсмiши комiка 2017»
11.15 «Свiт навиворiт - 6»
13.00, 14.05 «Свiт навиворiт - 5:
Iндонезiя»
15.10 «Лiга смiху 2017»
20.15 Х/ф «Планета мавп:
Революцiя»
22.50 Х/ф «Вiйна богiв»
00.50 «Концерт Потапа i Настi.
Золотi кити»
02.10 «Свiтське життя»
ІНТЕР
05.30 «Мультфiльм»
06.25 Х/ф «Дiвчина з маяка»
08.00 «Удалий проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел i решка. Рай i пекло»
11.00 «Орел i решка.
Перезавантаження»
12.00 Х/ф «Фантомас»
14.10 «На Iнтерi - Головна ялинка
країни»
17.10, 20.30 Т/с «Заборонене
кохання»
20.00, 02.40 «Подробицi»
00.00 Мюзикл «Божевiльний день,
або Одруження Фiгаро»

8 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»
другої групи стала титулована команда ДЮСШ «Авангард» м.
Буськ, неодноразовий чемпіон
Львівської області та учасник
фінальних Всеукраїнських змагань у м. Скадовськ. Наші земляки, а це – Юрій Сурмай, Альберт Горняк, Богдан Федьків,
Петро Вовчанський, Іван Галета, Орест Петренко, Назар Семенків, Олег Зубрицький, Степан Бурич, Антон Нікітюк – поступилися їм та отримали почесне друге місце.
Слід зазначити, що до того
юнаки 2004 року народження,
вихованці ДЮСШ «Бескид» стали переможцями зональних
змагань Всеукраїнського турніру «Золотий колосок» у м. Старий
Самбір, де впевнено
здолали команду м. Рудки –
срібного призера України від
Самбірського району, а у
фінальних змаганнях, які проходили у м. Миколаїв, здобули
бронзу. Наші юнаки 2002-2003
р.н. на змаганнях з футболу зимової першості серед ДЮСШ
зайняли друге місце, випередивши юних футболістів з Дрогобича, Мостиськ, Старого Самбора, і програли тільки господарям – команді з м. Самбір.
Велика подяка за організацію
в підготовці наших юних футболістів тренерам ДЮСШ «Бескид» Михайлу Федьку, Віталію
Мориконю, Віталію Михайлечку
та Іванові Кудричу. Турківська
дитяча юнацько-спортивна школа «Бескид» нагороджена почесною грамотою за здобутки з
футболу у 2017 році.
Олег МЕЛЬНИК,
директор ДЮСШ «Бескид».

НОВОРІЧНИЙ КУБОК

В останні дні старого року, 26 грудня, у приміщенні спортивного комплексу Львівського мотозаводу відбулися змагання
з футзалу новорічного кубка «Колос» серед кращих дитячоюнацьких спортивних шкіл Львівщини, юнаків 2005-2006 років
народження.

Змагання були організовані
Львівською обласною організацією відкритого фізкультурноспортивного товариства «Колос» та асоціацією футболу
Львівщини.
Учасники змагань були роз-

биті на дві групи – по чотири команди. Юні спортсмени ДЮСШ
«Бескид», у складі гравців з Турки, Вовчого, Н.Висоцького та
Прислопа, здобули І місце у
своїй групі та чекали на суперника з групи №2. А переможцем

Робота в Польщі! Набираю чоловіків, жінок, сімейні пари. Вакансії на будову, заводи, готелі. Роблю
візи! Тел.: 098-835-61-34. Віталій.

Ï³äïðèºìñòâî â³çüìå â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ, ïëîùåþ â³ä 50 äî 100 ì2, àáî çåìåëüíó
ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó – â ìåæàõ 2-3 àð³â.
Òåëåôîí: +380977535132.
Робота в Чехії.
Набираємо чоловіків, жінок, сімейні пари на посадку та догляд
сільськогосподарських культур.
Роблю чеські візи.
Тел.:0983978347, +3800966111886 (VIBER).

Реєстраційне свідоцтво ЛВ №134 видано 28
березня 1994 року.
Часопис виходить раз на тиждень.

Тираж 2498 Індекс 68486
Редактор Василь ВАСИЛЬКІВ.

Уже не вперше розповідаємо читачам про трагічні випадки
на Турківщині, що в різний спосіб підігріті алкоголем. Принагідно, звертаємо увагу влади, особливо на місцях, громадських
активістів на безконтрольність в реалізації спиртного як в
торгових точках, так і в приватних помешканнях, що перетворилися в «цехи» самогоноваріння. Оковиту продають і
вдень, і вночі, дорослим і дітям. Якщо немає грошей – вас запишуть у чорний список. Згодом - кошти заберуть з пенсії чи
соціальної допомоги. Так спиваються села, деградує населення. І все це – за нашої злочинної мовчазної згоди.
Дивною й незрозумілою в оцій катастрофічній ситуації є позиція
переважної більшості чиновників, що не перестають стверджувати,
мовляв, бізнес перевіряти заборонено. Легальний – так. Але ж у
нас він далеко не є таким. І всі ми про це знаємо.
Напевне, не було б недавньої трагедії і в селі Нижня Яблунька.
Тут у власному помешканні отруївся чадним димом 50- річний місцевий житель. Односельці кажуть, що небіжчик любив заглядати в
чарку. У цей трагічний день він, очевидно, також причастився. А
прийшов до хати, включив електроплитку чи нагрівальний прилад,
або запалив пічку й заснув. В результаті сталося задимлення, яке й
спричинило смерть чоловіка.
На жаль, подібних летальних випадків є багато, щоправда, за
трагізмом вони – різні.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
Куплю шкіру ВРХ. Тел.: 0973410398, 0668015338.

Продається двохрівнева квартира, у центрі міста (біля католицької церкви м. Турка), загальною площею 76 м кв. Є окремий
туалет, ванна кімната, вода –
незалежна, діючий камін, газ, дві
кладови, з ремонтом, пластиковими вікнами, кондиціонером.
Не дорого!
Тел.:
0968285949;
0502058213. Світлана.

Центр візової підтримки
«Захід Віза» пропонує:
– польська робоча віза, за
ціною 2000 грн.; воєводська віза
(річна) – 370 дол.; чеська сезонна віза (90 днів) – 350 дол.; страхування (Польща – 30000, Чехія
– 60000); заповнення анкет;
безкоштовні вакансії в Польщі.
Адреса: м. Турка, майдан Шевченка, 32 (навпроти кінотеатру).
Тел.: 0965501604, 0991317345.

РО «Бізнес - ліга» глибоко сумує з приводу передчасної смерті
колеги – Мирослави Сидорової і висловлює щире співчуття рідним
і близьким.

З 10 по 14 січня 2018 року в приміщенні школи-інтернату м.
Турка вдванадцяте відбудеться командний дитячий турнір
«Диво-шашки у сніжних Карпатах».
Урочисте відкриття – 10 січня, о 15.00 год.
Організаторами турніру, крім відділу освіти, сектору молоді та спорту
Турківської РДА та Турківської ДЮСШ «Юність», є Львівська обласна
федерація шашок (президент Іван Ільницький). Підтримують турнір
львівські фірми «Ніка Захід» (директор Дмитро Смуток), «Єврологістика» (директор Ігор Шуптар) і благодійний фонд «Милосердя» (голова Мирослава Калинич) та ряд місцевих підприємців.
Очікується приїзд юних спортсменів з Києва, Вінниці, Івано-Франківська, Луцька, Житомира, Харкова, Львова, Закарпаття, Молдови, Білорусі, а також, можливо, і з Польщі.
Для учасників змагань буде організовано змістовний відпочинок. Вони зможуть відвідати музей
«Бойківщина», прикордонну заставу в с.Сянки, спортивну базу Західного реабілітаційно-спортивного
центру Національного комітету спорту інвалідів України, покататись на лижах і санках, оглянути районний конкурс вертепів, а також взяти участь у щедруваннях на Старий Новий рік.
Богдан МОСКАЛЬ

«БОЙКІВЩИНА»

ÎÒÐÓ¯ÂÑß ×ÀÄÍÈÌ ÃÀÇÎÌ Ó
ÂËÀÑÍÎÌÓ ÏÎÌÅØÊÀÍÍ²

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

ÄÈÒß×ÈÉ ÒÓÐÍ²Ð «ÄÈÂÎ-ØÀØÊÈ Ó
ÑÍ²ÆÍÈÕ ÊÀÐÏÀÒÀÕ – 2018»
Â²ÄÁÓÄÅÒÜÑß Â ÒÓÐÖ² ÂÄÂÀÍÀÄÖßÒÅ

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.

5 ñ³÷íÿ 2018 ðîêó

Педагогічний колектив, профспілкова організація Радицької ЗОШ
І-ІІ ст.. висловлюють щире співчуття учителю Михайлові Петровичу
Кропивницькому з приводу тяжкої втрати – смерті тестя.
Інженерно-педагогічний колектив Турківського професійного
ліцею висловлює щире співчуття Миколі Миколайовичу Кундичу, Лесі
Миколаївні Кундич і Ользі Миколаївні Павлик з приводу тяжкої втрати – смерті брата і стрика.
Педколектив та учні 6 класу Ісаївського НВК висловлюють щире
співчуття учневі 6 класу Віталію Іващишину з приводу тяжкої втрати –
передчасної смерті батька.
Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ висловлюють щире співчуття лаборанту поліклінічного відділення О.В.
Сидоровій з приводу великого горя – передчасної смерті матері.
Відділ культури, працівники народних домів, районного Народного дому висловлюють щире співчуття керівнику народного фольклорного колективу «Розлучанка» Василю Федоровичу Гришканичу
з приводу тяжкої втрати – смерті батька.
Працівники харчоблоку Турківської КЦРЛ висловлюють щире
співчуття завідувачу складу Галині Олексіївні Репецькій з приводу
великого горя – смерті сестри – Анни.
Педагогічний колектив Ісаївського НВК висловлює щире співчуття
вчителю початкових класів Оксані Михайлівні Галишин з приводу
смерті свекра.
Сім’я Шумлянських глибоко співчуває вчителям Вовченського НВК
Ярославі Іванівні та Галині Франківні Ференц і їхнім дітям з приводу великого горя – передчасної смерті сина, чоловіка та батька –
Степана.
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Комп’ютерна верстка – Костянтин МАЛЕТИЧ.
Відповідальна за випуск – Ольга ТАРАСЕНКО.
– матеріали рекламного характеру.

