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Медики Турківщини готуються до старту
За словами Головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, 25 лютого
дано старт вакцинації населення України від Covid-19. Хоча медики Турківщини кажуть, що у
нас цей процес може розпочатися наступного тижня. А наразі триває підготовка до цієї
важливої і відповідальної процедури.
Як відомо, першочергово вакцинуватимуть медиків, працівників поліції, а також людей, кому більше
80 років. Головний лікар КНП «Турківський РЦ ПМСД» Микола Яцкуляк повідомив, що медичні працівники поспілкувалися із всіма 1515 особами цієї вікової категорії,
які уклали угоду з сімейним лікарем, на предмет того, чи хочуть
вони вакцинуватися. Наразі таке бажання виявили близько ста
літніх людей. Це по Турківській первинці. Щодо Борині, то тут із
168 осіб цієї вікової категорії до вакцинації готові 15. Зрозуміло,
що це не так вже й багато. Основний аргумент відмови від вакцинації – небажання зайвий раз піддавати себе експерименту. Мовляв, мені багато років, якось доживу без щеплення. Хоча в усьому
світі літні люди так не вважають.
На Турківщині створено два пункти, де проводитимуть вакцинацію. Один, за словами Миколи Яцкуляка, – у приміщенні КНП «Турківська міська лікарня», другий –
в КНП «Боринська районна лікарня».Медики первинки максимально сприятимуть цьому процесу і
якщо виникне нестандартна ситуація і хтось не зможе приїхати до пункту щеплення самостійно, то
вони надаватимуть транспорт для підвезення.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ТРУДОВИЙ АРХІВ МІСЬКОЇ РАДИ
На передостанній сесії депутати міської ради одноголосно прийняли рішення про створення трудового архіву й затвердили положення, згідно якого він працюватиме. Основними
завданнями трудового архіву є забезпечення централізованого тимчасового зберігання архівних документів, ведення їх обліку та використання відомостей, що у них містяться. Тут
зберігатимуть архівні документи підприємств та фізичних осіб-підприємців, які з різних причин припинили функціонування. Архів прийматиме документи з кадрових питань, виборчу
документацію, документи тимчасового зберігання до 10 років, з бухгалтерського обліку та
фінансової звітності, вестиме облік юридичних осіб, що перебувають у стані ліквідації.
Все це стосуватиметься лише тих підприємств, що функціонували чи функціонують на території
Турківської міської ради.
Трудовий архів створено як юридичну особу публічного права. Він має власну печатку, штамп і
бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби. Наразі тут працює одна особа.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
28 лютого святкує свій ювілейний день народження жителька с. Шум’яч Ірина Василівна
Семець.
Дорогій, люблячій матусі, чуйній і турботливій
бабусі, добрій і щирій сестричці бажаємо щастя, радості, достатку, міцного здоров’я і Господнього благословення – на многії і благії літа!
Ці роки, наче птиці, летять,
Їх ніколи не вернеш назад.
Ніби вчора було вісімнадцять,
А сьогодні уже шістдесят!
Хай сили помножаться втричі,
Здоров’я прибуде,
як чиста роса,
Складаєм подяку,
бо Ви того варті,
Нехай
переможуть молитва й краса.
За роком рік життя невпинно лине,
Дарує весен веселковий час.
У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щирі Ви прийміть від нас!
З любов’ю і повагою – дочка Анна, зять Володимир, син Микола, невістка Оксана, онуки –
Надія, Наталія, Тарас, Тетяна, Івасик, сестра
Софія і швагро Василь, племінниця Марія з
сім’єю.

ÐÎÇÄÐ²ÁÍÀ Ö²ÍÀ – 3 ãðí.

27 лютого святкуватиме своє 65-річчя
житель смт. Бориня Василь Миколайович
Іжик.
З цим прекрасним життєвим святом
його з любов’ю вітають дружина, діти та
онуки і бажають дорогому і люблячому,
доброму і турботливому, чуйному і щирому
чоловіку, батьку та дідусю міцного здоров’я, родинної радості, душевного тепла,
сімейного затишку та рясних Божих благословінь! Щоб усе
в житті складалося
якнайкраще, щоб
збулися мрії, а
близькі і друзі дарували тільки добро,
тепло і щирість.
Хай щастить на
довгій життєвій дорозі!
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!

У перший день весни святкує свій 80-річний ювілей людина
щедрої душі, життєвої мудрості та людяності, і добрий порадник,
колишній
багатолітній працівник редакції газети
«Бойківщина»–
ÂÀÑÈËÜ ÑÅÌÅÍÎÂÈ× ÌÀÖÓÐ
З нагоди цього чудового життєвого свята, сердечно бажаємо
Вам, шановний і дорогий Василю Семеновичу, міцного-міцного
здоров’я та активного довголіття. Нехай Вас завжди оточують
увагою, турботою і теплом рідні і близькі. Радості, добра, миру,
достатку та ще багато гарних, щасливих подій у житті! Многая і
благая Вам літ – під Господнім благословенням!
Ваш поважний вік – не привід для печалі,
То мудрості стежина золота.
Нехай до ста, а може ще і далі
Йдуть, не оглядаючись, літа!
Нехай Вам Бог пошле здоров’я й
сили,
Весна дарує молодості цвіт.
Щоб Ви добро на цій землі
творили
З любов’ю в серці ще багато
літ!
ÄßÊÓªÌÎ Â²Ä ÓÑ²ª¯ ÄÓØ²
ÇÀ ÃÀÐÍ² ÑÏÎÃÀÄÈ ÑÏ²ËÜÍÎ¯
ÐÎÁÎÒÈ.
З повагою – колектив редакції
газети «Бойківщина».

Колектив відділення поштового зв’язку м. Турка та диспетчер щиросердечно вітають з чудовим ювілеєм свого вмілого
керівника – начальника відділення, організатора, досвідченого фахівця поштової галузі, доброго порадника і наставника, відповідальну, привітну і щиру людину – Михайла Йосиповича Колчара.
У день Вашого дня народження прийміть, шановний ювіляре, наші найщиріші вітання і побажання доброго здоров’я і
щастя. Бажаємо, щоб Ваше життя було засіяне радісними подіями, а його нові сторінки доповнювалися яскравими зустрічами, приємними клопотами і плідними справами! Щоб віра,
надія і Божа любов не залишали Вас на довгій життєвій дорозі, а увага і тепло рідних, підтримка і
щирість друзів зігрівали Ваше серце.
Многая і благая Вам літ!
Бажаємо щиро міцного здоров’я,
Щоб здійснились задуми, мрії щоб
збулись,
Дім був повен затишку, радості,
любові,
Щоб бажання й дійсність у одне
злились.
Хай рушничок щастя доля простеляє
І завжди боронить від усяких бід.
Хай же Вас удача всюди зустрічає,
У добрі проживайте аж до сотні літ!
Дорогу куму, добру, щиру, чуйну людину – Богдану Гавриляк із
золотим ювілеєм від щирого серця вітають куми Михайло та
Марія Коблики.
Вітаючи з нагоди чудового свята, бажаємо Вам, шановна
ювілярко, хай життя Ваше буде чисте,
уквітчане і щастям, і добром, любов’ю,
ніжністю, теплом. Міцного Вам здоров’я,
радісних і щасливих днів у житті – на многії
і благії, даровані Господом літа!
Зичимо в день ювілею сонця і тепла,
Радості безмежної, усмішок, добра.
Здійснення думок, задумів і мрій,
Сповнення усіх планів і надій.
Хай Матінка Божа з високого неба
Дарує усе, чого лише треба,
Здоров’я міцного і щастя без ліку,
Щасливого, доброго, довгого віку!

2 стор.
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Два тижні тому ми надрукували в нашій газеті структуру
Турківської міської ради. Природно, що жителі Боринського
куща виявили зацікавлення: а як у нас? Хто керуватиме,
здійснюючи владні повноваження? Отже, структура та штатний розпис Боринської селищної ради.
У графі «керівництво» – селищний голова та перший заступник. Посада ще одного заступника наразі вакантна. Виконує обов’язки і секретар селищної ради, також обрано керуючого справами (секретаря виконавчого комітету). До керівництва належать й 16 старост.
Дальше у структурі значиться
відділ організації роботи та контролю. Очолює його начальник,
а в структурі – головний та провідний спеціалісти, діловод. У
відділі бухгалтерського обліку та
господарської діяльності також
є начальник відділу, головний
бухгалтер, головний спеціалістбухгалтер, два робітники з благоустрою, сторож та прибиральник службових приміщень.
Значно менший сектор правової роботи та персоналу. Разом
із завідувачем тут працюють головний спеціаліст, уповноважена особа з питань публічних закупівель. У відділі економіки та
розвитку інвестицій є три особи:
начальник, головний спеціаліст
та провідний спеціаліст. На одну
посадову особу більше – у
центрі надання адміністративних послуг: начальник відділуадміністратор та три державних
реєстратори. Дві особи виконуватимуть свої обов’язки у секторі з питань регулювання земельних відносин: начальник
сектору та головний спеціаліст.
У відділі містобудування, житлово-комунального господарства,
охорони праці та цивільного
захисту, окрім начальника, головного архітектора, працюватимуть головний спеціаліст та
два провідних спеціалісти. Троє
осіб передбачено й в секторі
соціального захисту – керівник

сектору, головний спеціаліст та
провідний спеціаліст.
Окрім того, в структурі Боринської селищної ради функціонують й самостійні структурні
підрозділи як юридичні особи.
Зокрема, фінансовий відділ – 4
особи (начальник відділу, головний спеціаліст-бухгалтер, два
провідних спеціалісти). Значно
більший штат у відділі культури,
туризму, молоді та спорту. Керуватиме там начальник. Також є
керівник сектору освіти, до якого входитиме головний спеціаліст та провідний спеціаліст.
Окрім завідувача сектору культури та туризму, в цьому відділі
здійснюватиме свої обов’язки
провідний спеціаліст та головний спеціаліст молоді та спорту.
Функціонуватиме й централізована бухгалтерія, до якої входитимуть головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера,
економіст, інженер, водій з повним посадовим окладом, а також 6 бухгалтерів. Інженер, секретар, юрист (0,5 посадового
окладу), завідувач господарством та прибиральник (0, 5 посадового окладу) та механік
(0,25 посадового окладу). Всього – 20,75 ставки.
У структурі Боринської селищної ради є й місцева пожежна
охорона (6 водіїв та 6 пожежників), а також двоє працівників
у службі в справах дітей (началь-

ник та головний спеціаліст).
Щодо керівників структурних
підрозділів, то фінансовий
відділ у Турківській міській раді
очолив фінансист з великим
стажем Володимир Юсипович,
відділ соціального захисту населення – в недавньому начальник управління соціального захисту населення Турківської РДА
Микола Гут. Начальником
відділу бухгалтерського обліку
та звітності стала головний бухгалтер міської ради Оксана
Бончук. Відділ містобудування,
архітектури, житлово-комунального господарства та енергетики очолив Петро Юдицький,
який до того працював начальником аналогічного відділу у
Турківській РДА. Начальником
служби у справах дітей стала
Ірина Стебівка. Дотепер вона
також очолювала аналогічний
відділ Турківської РДА. Тимчасово виконує обов’язки начальника відділу освіти, культури і туризму Богдан Макаришин, за
сумісництвом – заступник голови міської ради.
Щодо Боринської селищної
ради, то начальником фінансового відділу став Іван Бліхар, в
недавньому начальник відділу
доходів фінансового управління
Турківської РДА. Сектор з питань соціального захисту населення довірили очолювати Віталію Герасимчуку, фахівцю управління соціального захисту населення Турківської РДА, а його
колега Галина Зубрицька очолила сектор правової роботи та
персоналу.
Комплектування штатів наразі не завершено і в майбутньому ми будемо інформувати
читачів про зміни та перестановки у структурних підрозділах рад.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Â²ÄÅÎÐÎËÈÊ ÏÐÎ ÖÅÐÊÂÓ Ç ÌÀÒÊÎÂÀ
ÏÅÐÅÌ²Ã Ó ÊÎÍÊÓÐÑ² Â²Ê²ÏÅÄ²¯
Львів’янин Ігор Мартинів, який має власний YouTube-канал, готуючи у травні минулого
року промоційний ролик про Львівщину, відзняв з дрона дерев’яну церкву в с. Матків. Як він
каже, була дуже гарна погода, добре освітлення, тож скористався такою можливістю.
Церква Собору Святої Богородиці (Св. Дмитра) була збудована у 1838 році і 21 червня 2013-го
з деякими храмами карпатського краю внесена до пам’яток світової спадщини ЮНЕСКО.
Відео вийшло вдалим. Фотограф вирішив виставити його на Всеукраїнський конкурс «Вікі
любить пам’ятки», у номінації «Відео». І ось приємна звістка – відеоролик «Панорама з неба»,
на якому відзнято дерев’яну церкву з Турківщини та краєвиди в селі Матків, одержав перемогу. На конкурс надійшло більше 80 відео. 8
лютого відбулося нагородження переможців.
Слід сказати, що найкращі роботи від кожної
країни будуть представлені на суд міжнародного
журі. Переможці також отримають цінні призи.
Щорічний міжнародний фотоконкурс пам’яток
культурної спадщини «Вікі любить пам’ятки», який
був започаткований у 2010 році в Нідерландах, має
на меті зібрати фотографії всіх пам’яток культурної
спадщини світу і розмістити їх у Вікісховищі, що дасть
змогу яскравіше проілюструвати статті Вікіпедії
(вільної енциклопедії), яку щодня переглядають
мільйони людей у світі.
До речі, за словами директорки департаменту
архітектури та розвитку містобудування Львівської
обласної державної адміністрації Олени Василько, храм у с. Матків потребує реставрації, а його
куполи мають бути накриті гонтом, так як це було в давнину. «Цю пам’ятку бойківської архітектури ми
подаємо на конкурс «Велике будівництво» в культурі, – каже п. Олена. – Сподіваємося, що відомість
і суспільний резонанс додадуть і громаді, і нам, і експертам азарту, аби реставрувати пам’ятку і
зберегти її автентичною».
Підготувала Ольга ТАРАСЕНКО.

26 ëþòîãî 2021 ðîêó

Коханого чоловіка, люблячого батька, турботливого дідуся, жителя с. Комарники Богдана Івановича Комарницького з ювілейним днем народження щиро вітають дружина
Марія, доньки Уляна, Людмила, Ірина, зяті Володимир,
Олег та Олег, онуки Артемко, Андрійко і Богданчик.
Скільки років Тобі – не питаєм,
Хай зозуля рахує в гаю.
Ми із тими літами вітаєм,
Що постукали в душу Твою.
Те бажаєм, що щастям звуть
люди,
Хай усмішка не сходить з лиця.
Хай життя Твоє піснею буде,
А тій пісні не буде кінця.
Хай над Тобою небо голубіє,
Не знають втоми руки золоті.
Душа нехай ніколи не старіє!
А серце не втрачає доброти.
Спасибі, татусю, спасибі, дідусю,
За щирість сердечну й турботу про нас,
За руки Твої, що не знають спочинку,
Готові на поміч прийти повсякчас.
Хай повняться дні Твої радістю, миром,
Зоря світанкова не раз ще зійде.
Вітаємо, рідний, вітаємо, милий,
Вітаємо всі з ювілеєм Тебе!

Педагогічний колектив Ільницького закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів щиросердечно вітає з ювілейним днем народження вчителя християнської етики
Марію Євстахіївну Ферелетич і бажає їй міцного здоров’я,
сонячної радості, по вінця добра і довгих років життя.
Кажуть, що у п’ятдесят жінка знов цвіте, мов сад.
Втім, як бачимо усі, Ви завжди у
всій красі.
Вас, з нагоди ювілею, ми віншуєм
як лілею,
І здоров’я Вам міцного ще й всіляких благ до нього.
Зичимо, аби й надалі разом з нами
працювали.
І здобутків Вам рясних та достатку повен міх.
А вкінці ми Вам бажаєм, щоб
життя здавалось раєм,
Хай багато ясних літ Вам дарує
щедро світ!

Сердечні, теплі слова вітань шлемо з нагоди золотого
ювілею дорогій, люблячій, турботливій, добрій, чуйній дружині, матусі, невістці, дочці – Наталії Михайлівні Музиці.
Просимо у Всевишнього для Тебе, люба наша ювілярко,
міцного здоров’я з цілющої криниці, сімейного щастя та
душевної благодаті. Нехай Мати Божа покриває Тебе своїм
омофором, а в Твоєму серці завжди живуть віра, надія й любов. Многая і благая літ!
Нехай у Тебе все прекрасним буде,
Щоб квітло щастя все Твоє життя.
Щоб поважали завжди люди
Й любові не згасало почуття.
Тобі, рідненька, найщиріші побажання –
В достатку, у здоров’ї вік прожить.
Нехай здійсняться всі Твої бажання
І хай Господь Тебе благословить!
З любов’ю і повагою – чоловік Ігор, дочки Христина та
Ілона, зять Олег, батьки – Павло, Михайлина і Ганна.

Колектив податкової інспекції РУ ДПС у Львівській області щиро вітає із золотим ювілеєм колегу по роботі Наталію Михайлівну Музику.
Шановна Наталіє Михайлівно, бажаємо, аби Господь
дарував Вам міцне здоров’я, благополуччя, свою опіку та
ще багато-багато світлих і щасливих днів у житті. Хай доля
збагачує життєвою мудрістю, енергією, натхненням та радістю сьогодення.
В святковий день прийміть вітання
Та найщиріші побажання:
Здоров’я, щастя та добра,
Наснаги, успіхів, тепла.
І повсякденно, повсякчас
Хай буде все у Вас гаразд.
Хай помагає Вам молитва свята
На довгі, щасливі і мирні літа!

26 ëþòîãî 2021 ðîêó

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ ÇÀÊÓÏÈÒÜ ÃÐÀÂ²É
ÄËß ÐÅÌÎÍÒÓ Á²×ÍÈÕ ÂÓËÈÖÜ
Щороку на адресу депутата Верховної Ради
України Андрія Лопушанського надходять сотні
звернень від громадян на різну тематику. І треба віддати належне, переважну більшість із них
вдається швидко вирішувати з допомогою помічників, керівників державних установ.
Так, нещодавно депутат отримав звернення від
мешканців вулиці Круг Городище м. Турка. Люди просять допомогти з ремонтом вулиці, яка не має твердої основи та й кювету, по якому стікала б вода. Особливо – під час злив.
Розглянути дане звернення й, зрозуміло, позитивно вирішити Андрій Ярославович доручив своїй помічниці Ірині Кірі, яка зустрілася з головою Турківської міської ради Ярославом Паращичем й обговорили дану проблему. Та, більше того, досягнуто
домовленості про її вирішення. Зокрема, Ярослав
Паращич повідомив, що вже у березні міська рада
закупить гравій, який використовуватимуть не лише
на ремонт вулиці Круг Городище, але й на інші, що
потребують ремонту. Також він готовий підтримати
добру справу, започатковану міською радою три роки тому, коли влада закуповує необхідний матеріал (арматуру, цемент, пісок, гравій), а мешканці вулиці самотужки проводять ремонт. Для прикладу,
в цьому контексті можна назвати вулиці Джерельна та Потік.
Також Ярослав Ярославович проінформував, що для ямкового ремонту вулиць з чорним покриттям, як і в попередні роки, буде закуплено холодний асфальт.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÁÓÄÜÒÅ ÎÁÅÐÅÆÍÈÌÈ: ÍÀ ÄÀÕÀÕ – ÑÍ²Ã ÒÀ ÁÓÐÓËÜÊÈ
Останніми днями різко підвищилася температура атмосферного повітря, а відтак почав
танути сніг на полях, дахах житлових та адміністративних будинків. А через це, що вночі ще
бувають заморозки, на дахах будівель утворюються бурульки, які можуть травмувати
перехожих.
Щоб не сталося надзвичайної ситуації, тим більше – ніхто не постраждав, Турківська міська рада
просить всіх мешканців та гостей міста бути обережними. Зокрема триматися на віддалі від будинків, інших споруд та дерев, вибирати безпечний маршрут руху вулицями, бути обережними, проходячи повз будинки, з дахів яких злітає сніг та падають бурульки. Коли є крайня необхідність пройти
небезпечною ділянкою, спершу потрібно впевнитися у відсутності загрози, а вже потім продовжити
маршрут.
Також треба бути обережними, проходячи слизькими ділянками вулиць, бути уважними до літніх
пішоходів, яким іноді складно пересуватися обледенілим тротуаром.
Завжди пам’ятаймо, що наша безпека та здоров’я у значній мірі залежить від нас самих.
Руслан СЛИВАР,
головний спеціаліст відділу з питань спорту, молоді, оборонної, мобілізаційної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Турківської міської ради.

3 стор.

Від щирого серця і з любов’ю вітаємо з ювілейним днем
народження, яке вона святкує 26 лютого, дорогу дружину, люблячу матусю Євгенію Володимирівну Яворську. Бажаємо ювілярці міцного здоров’я, родинного тепла,
сімейного благополуччя і затишку, невичерпної енергії і
наснаги у всіх справах. Нехай з кожним прожитим
роком додається не вік, а життєвий світ, везіння, оптимізм і віра в краще, а кожен день
буде сповнений добром та щастям.
Щиро з ювілеєм вітаємо,
Здоров’я, щастя, удачі бажаємо!
Хай кожна днина буде гожа,
Нехай благословляє Мати Божа,
Нехай Ангел Божий поруч крокує,
А Господь хай многих літ дарує!
З повагою і любов’ю –
чоловік Володимир, донька Наталія, син Петро.

Колектив відділення поштового зв’язку с. Комарники сердечно вітає із ювілеєм начальника відділення поштового
зв’язку м. Турка Михайла Йосиповича Колчара і бажає йому
міцного здоров’я, миру, злагоди й любові, а також щастя,
благополуччя, успіхів у будь-яких починаннях і плідних справах, сміливих планах. Нехай життя повниться добром і радістю, щоденна праця приносить лише
задоволення, а кожен день – багато
приємних моментів та вражень. З
роси й води Вам – на довгі і щасливі
роки!
Щоб спокій і мир панували в родині,
Щоб сонце всміхалось при кожній
годині.
Нехай обминають Вас болі й тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога.
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все множиться, вміється і удається.
Здоров’я міцного і щастя без краю
Усього найкращого ми Вам бажаєм!

ІНФОРМАЦІЯ
про проведення конкурсу
на заміщення вакантних посад:
головного спеціаліста сектору культури та туризму
відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту

НА ХОДУ ЗАГОРIВСЯ
“КАМАЗ”

Вимоги до конкурсантів: вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче ступеня бакалавра, вільне володіння державною мовою, навички роботи на комп’ютері.
Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування,
на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій, незалежно від форми
власності, не менше 1 року.

У п’ятницю, 19 лютого, о 11.50 год., до служби
порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу в с. Вовче в автомобілі «КАМАЗ».
Вогнем знищено салон автомобіля, пошкоджено кабіну та частково двигун.
До ліквідації займання залучали 1 одиницю спецтехніки та 6 чоловік особового складу.
Причини виникнення пожежі встановлюють правоохоронні органи.

завідувача сектору з питань
регулювання земельних відносин

Наш кор.

МИСЛИВЦІ ТУРКІВЩИНИ
ДБАЮТЬ ПРО ДИКИХ ТВАРИН
Мисливці не тільки полюють, а як захисники тваринного світу реальними діями дбають про збільшення та збереження фауни.
Коли випадає великий сніг або наступають
сильні морози, вони підгодовують лісових
мешканців. Так нещодавно, у період сильних
снігопадів, члени первинних мисливських
колективів Турківського Товариства мисливців і рибалок (Міжгірський, Комарницький,
Верхньовисоцький, Либохорський та інші)
вийшли в лісові угіддя, щоб заповнити кормами (віники, сіно, зернові, сіль) годівниці для
диких тварин.
Крім того, ведеться робота зі знищення хижаків – лисиць та вовків. Лисиць відстрілювали
у кожному мисливському колективі. Постійно
проводить роботу зі знищення хижаків голова
Міжгірського первинного мисливського колективу Іван Кричківський (на знімку) . Недавно разом із колегами там застрелили вовка.
Богдан МИХАЙЛИК,
голова Турківського Товариства мисливців і рибалок.

Вимоги до конкурсантів: вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче ступеня бакалавра, вільне володіння державною мовою, навички роботи на комп’ютері.
Без вимог до стажу роботи.
Перелік документів, які необхідно подати на конкурс:
1) письмова заява про участь у конкурсі, в якій зазначено про
ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями, пов’язаними з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби;
2) заповнена особова картка (форма П-2 ДС) з відповідними
додатками (автобіографія, трудова діяльність);
3) дві фотокартки, розміром 4 х 6 см;
4) копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
5) інформація про заповнення декларації про майно, доходи,
витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік як
кандидата на посаду за формою, передбаченою Законом України «Про запобігання корупції»;
6) копія документа, який посвідчує особу;
7) копія військового квитка (для військовослужбовців або
військовозобов’язаних).
Документи приймають протягом 30 календарних днів від дня
публікації оголошення в газеті за адресою: смт. Бориня, вул.
І.Франка, 4.
Телефони для довідок: (03269)3-43-28, (03269)3-41-18.
Селищний голова М.М.Шкітак

4 стор.
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ÂÏÅÂÍÅÍÎ ÉÄÅ ÄÎ
ÑÂÎª¯ ÌÅÒÈ
Турківчанка Уляна Юренко народилася у простій робітничій сім’ї. Ця струнка, симпатична, енергійна, життєрадісна дівчина – цікава співрозмовниця;
вона досконало володіє англійською мовою (до речі, почала вчити ще й арабську і трохи знає корейську). А ще Уляна – людина цілеспрямована – випробовує свій характер, іноді ризикує, не боїться новизни, бо твердо знає, що для
того, аби мрія здійснилася, треба обов’язково докласти не тільки великого
бажання, а й зусиль. Після успішного закінчення (із золотою медаллю) Турківської середньої школи №1, для сумлінної випускниці відкривалося багато
дверей, але Уляна вибрала Львівський державний університет імені І. Франка, зокрема економічний факультет, і спеціальність – міжнародна економіка. Після закінчення вишу влаштуватися на роботу за спеціальністю було
нелегко. Уляна повернулася в рідне місто й стала працювати на турківському радіо «Карпатський гомін» та одночасно брала участь у багатьох
міжнародних програмах. Так, як обожнює швидкісні автомобілі, то без
вагань погодилася на співпрацю, коли одна з індійських автомобільних компаній запропонувала їй посаду маркетолога. Залишила роботу на радіомовленні і поїхала працювати в Індію. Робота там, як вона сьогодні каже,
склалася по-індійськи: обіцяли одне, а по факту було по-іншому. Все ж, по
закінченні контракту, Уляна повернулася з далекої Індії з купою вражень,
якими, й поділилася тоді на сторінках нашої газети.
Після закордонної поїздки певний час
працювала у конференц-бюро при
Львівській міській раді. Була менеджером міжнародних проектів. Але протрималася в мерії не довго, заробітна плата виявилася занизькою для проживання у Львові. На той час
Уляна ще мала деякі громадські проекти, серед
яких й «Науковий пікнік».
Це була популяризація наукових розробок, ідей і технологій та залучення до
проведення експериментів
будь-кого, незалежно від
віку та статусу, хто вірить в
науку й цікавиться новітніми науковими досягненнями..
Закінчивши проект, Уляна
згадала про мандрівний
світ (це її хобі) і зібралася в
подорож автостопом по
Європі – аж на 14 місяців.
– То була південна Європа – Македонія, Греція, Болгарія, курдські території Туреччини, Кавказ… – каже
героїня розповіді. – Незвідані дороги – завжди
різні випробування, цікаві
зустрічі з чужоземцями, багато вражень,
емоцій, подій. Подорожуючи, спілкувалася тільки англійською, а подекуди,
коли не знала мови, жестами. Наприклад, турків та курдів я розуміла, що вони
мені намагаються сказати, а ось самій
пояснити щось було важко. Врешті-решт
подорож закінчилася, була вона фантастично цікавою, але й важкою. Я щиро
помолилася Святому Архистратигу Михаїлу, якого вважала покровителем мандрівників, і попросила у святого подальшої допомоги у всьому, адже настав час
подумати про майбутні плани, а головне – знайти роботу до душі. І буквально
за 48 годин, по поверненню в Україну,
надійшло телефонне повідомлення від
однієї з приватних фірм, яка надає послуги військових перекладачів в сфері
оборони для тих чи інших міжнародних
місій, із запрошенням на роботу. Звідки
та як вони дізналися про мене, не знаю,
але це справді була доля. Я безмежно
зраділа.
Так Уляна почала освоювати нову
професію – військового перекладача.
Стала брати участь у штабних навчаннях, які проходять переважно в комфортних умовах, а також і в польових, які не
порівняти з першими. Дівчина не один
раз ночувала на полігоні, промокала до

нитки, промерзала до кісток. Бувало, що
не обходилося й без травм.
– Єдине, що відрізняє нас, перекладачів, від солдатів, це те, що ми не маємо соціального забезпечення. Одяг у
нас, звичайно, тактичний, але він гірший,

аніж у військових. Про взуття також дбаємо самі. Вже працювала з двома
міжнародними місіями, в складі майже ста військових перекладачів. До
речі, з Львівщини їх найбільше. Напевно
у зв’язку з тим, що на Яворівщині знаходиться великий Міжнародний центр
миротворчості та безпеки, більш відомий як Яворівський військовий полігон,
– каже Уляна Юренко. – Збройні Сили
України поступово переходять на стандарти НАТО, але, щоби перейти на ці
міжнародні стандарти, їх треба знати. І
тому приходять іноземці і розказують,
як усе має бути, а ми ведемо переклад. Можемо бути задіяні як в теоретичній, так і в практичній площині. Спочатку пояснюємо теорію, а потім виходимо на полігон і доводимо свої знання на практиці. Адже в країнах НАТО
інші калібри зброї, аніж у нас, зовсім інші
порядки дій, свої військові стандарти,
які потрібно вивчити і запровадити у
себе.
Три роки Уляна Юренко працює на
цій нелегкій і відповідальній посаді, яка
потребує не лише досконалого знання
іноземної, а й витривалості та стресостійкості. Переважно її служба проходить
на півдні України, хоча проїздила з
військовими майже всю. За успіхи в
роботі вже заслужила нагороду – неве-

личку медальку, яку називають «коїн». З
колегами планує розпочати курс підготовки молодих перекладачів у військовій
сфері, хоча сама, зізнається, опановувала професію самотужки. Вчилася, прислухалася, розробляла методику; як мовиться, усе робила на ходу. У дівчини
хороша фізична підготовка, дуже активно займається спортом, адже військовий перекладач має бути не тільки розумним, а й здоровим. Робить майже
все, що роблять на навчаннях військові.
«Солдати повзуть, і ти повзеш, тому що
не можна видавати позиції. Вони обмальовують обличчя маскувальним кремом, ти теж обмальовуєш, бо не можна світити обличчям. Вони біжать і ти
біжиш, тому що інструктор іноземний ще
щось наказує і ти маєш перекласти це
терміново солдатам», – розповідає турківчанка.
– Вибір на користь армії не прийшов
несподівано. Десь в глибині душі я про
це мріяла, і про свою професію сьогоднішню абсолютно не шкодую. Це стереотип, що чоловікам більше пасує армія,
бо вони захисники. Ми
у житті зустрічаємо
слабких чоловіків і сильних жінок. Ми всі різні.
Це питання відбору, –
розмірковує Уляна. – В
армію мають брати як
сильних чоловіків, так і
сильних жінок – як морально, так і фізично.
Для слабаків нема
місця в армії. Треба
бути впевненим, що людина фізично зможе
виконати поставлене
завдання, і що вона не
підставить ні себе, ні
командира, ні товаришів. До речі, сьогодні
жінка в армії – не феномен, а реальність.
Зараз тенденція така,
що
все більше жінок
вливаються у бойові
підрозділи. І зараз там
такі дівчата, що не кожен чоловік може
зробити те, що зробить ця тендітна,
мила дівчина. І в армії я не для того,
щоби допомогти тим чи іншим іноземним місіям у виконанні поставлених завдань, а, перш за все, для того, щоби
максимально бути корисною для Збройних Сил України. Коли ти розумієш, що
працюєш для своїх, тоді мотивація просто шалена.
Обраною спеціальністю Уляна задоволена і не шкодує про це жодного
дня. Під час практик на військових полігонах вона пересвідчилася в тому, що
теорія, якої навчали її у виші, випробування подорожами та реалії армійського сьогодення відкривають перед нею
безліч дверей. А ще дівчина зізналася,
що з 13-ти років мріяла бути пілотом.
– Коли я про це сказала у 17 років,
мене тоді ніхто серйозно не сприйняв. І
ось мені уже 30, а мрія не змінилася,
вона й досі в мені сидить, – сміється
Уляна. – Курси з пілотної справи надзвичайно дорогі. Але я так собі думаю:
якщо буду підписувати контракт з армією, то це мусить бути тільки служба у
ВПС. Ближче, як мовиться, до пілотажу.
Але як станеться – покаже життя…
Ольга ТАРАСЕНКО.

Педагогічний колектив Кривківської ЗОШ І-ІІ ст. щиро вітає з ювілейним днем народження, яке
святкує 28 лютого, вчительку початкових класів Мар’яну Іванівну
Мотичак і бажає шановній ювілярці міцного здоров’я, поваги від людей,
тепла і любові від
рідних, життєвого
оптимізму, благополуччя, Божого благословення
на
довгі і щасливі роки життя.
Хай день наповниться весною,
Святковим
настроєм
всміхається душа.
І шлях життєвий кришталевою росою
Вмивається, як квітка чарівна.
Хай на життєвій довгій ниві
Росте зерно достатку і добра.
Щоб Ви були здорові і щасливі,
А доля тільки світлою була!

Колектив ветеринарної медицини Турківщини щиросердечно вітає із ювілеєм діловода
Лесю Ігорівну Шалабавку і
бажає шановній ювілярці неба
безхмарного, настрою гарного,
здоров’я без ліку і довгого віку.
Хай кожен день
ясніє небом чистим,
Світанки сяють, скупані в росі,
У серці радість
розквіта іскриста
І мрії хай збуваються усі.
Тепло й добро нехай дарує
світ,
А Бог дає здоров’я і натхнення
Прожити ще багато щедрих літ
Під Божим і людським благословенням!

Колектив відділення поштового зв’язку с. Матків щиросердечно вітає із ювілейним днем народження начальника відділення поштового зв’язку м. Турка
Михайла Йосиповича Колчара і бажає шановному ювіляру міцного
здоров’я,
благополуччя, родинного
тепла, мирного
неба над головою та щасливого
довголіття.
Нехай прийдешнії літа
Дарують Вам тепло і ласку.
Душа хай буде молода,
Життя веде в чарівну казку.
Нехай краплини долі золотої
Впадуть дощами вдячності
й уваги.
Бажаємо наснаги молодої,
Від Бога – щастя, від людей
– поваги.
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ÉÎÑÈÏÀ ÔÈØÒÈÊÀ
Натомлена душа спрагло повертається до первинної свіжості і чистоти
– вічних джерел людського духу і натхнення.Ця думка милостиво увирізнилась, коли до моїх рук потрапив один з шести поетично-нотних томиків нашого краянина, відомого українського піснетворця Йосипа Фиштика. Уже в
самій назві видання – «Дзвіниця роду» – закладено метафоричний контекст,
в якому вчувається відвага того, хто з порога до порога, з роду до роду безкорисливо подає руку ближньому. На титульній сторінці автор у колі сина і
дочки тримає в руці Біблію, яка символізує людське повернення до Господа.
Йосип Фиштик без команд вчився
жити. Слушним сенсом на цьому тлі міг
би послужити фрагмент з вірша Нобелівського лауреата-2016 Ділана, який
звертається до людей з проханням поглянути на води, які «кругом прибули». І
поспішати треба всім, аби не змокнути. І
«далі треба пливти, // щоб на дно не піти,
// Бо часи, вони міняються».
Отже, поспішати у щоденному коловороті буття слід з огляду на те, як і звідкіль
світить сонце. Ця істина у Й. Фиштика наглядно прописна, оскільки в ній просвітлюється порятунок людської душі,
найголовніший зміст якої у нерозривному єднанні із Всевишнім. Професійно
зростаючи, формуючи власний світогляд,
авторові, як і багатьом із нас, довелося
в свій час пережити важкопробивну хвилю атеїстичної навали, яку нав’язувала
облудна комуністична система. Єднання духовних помислів, кожного земного
кроку з Божими заповітами додавало
митцеві снаги, утверджувало його творчі
наміри в тому, аби прислужитися Богові
в ім’я Його прослави.
Любов до Христової церкви, до України автор пізнав з раннього віку, адже в
його рідному селі Верхнє Висоцьке, що
на нашій вітцівській Бойківщині, багато
десятиліть знаходився деканат, до якого належало і моє родинне село Бітля.
З батьківського порогу стежина привела юнака до храму, де чи не вперше
його душа збагнула одвічну істинність
того, що з Господом завжди і в усьому
легко йти. Й. Фиштик тоді ще не відав, що
цю думку згодом підтвердить його творчий побратим, відомий поет, доктор наук
Петро Шкраб‘юк, який через десятки
довгих літ рекомендуватиме вихідця з
Верхнього Висоцька у члени Національної Спілки письменників України. Сам
Шкраб‘юк, мовби побувавши в одному з
найстаріших храмів Бойківщини, що в родинному селі пана Йосипа, напише:
В небесну галерею
вдивляюсь залюбки –
і чуйною землею
ступаю крізь віки.
Моїм іконостасом
є Бог і кожна мить.
Над простором і Часом
дзвінка душа летить.
Ісус Христос навчав, коли з вірою йти
до Бога, просити у Всевишнього духов-

них благодатей, то вони неодмінно прийдуть. Господь нам дасть все, що потрібно
людині на цьому світі для життя. Лишень
треба знайти для себе світло, чисте, як
ранковий іній, стежину, яка веде до Спасителя. Така, сказати б, прелюдія до
поезії «Дорога», створеної Й. Фиштиком.
Композитор і виконавець Ігор Вовчак
створює проникливу музику до вірша і

нова пісня посідає почесне місце у доробку обох авторів, які видали понад 30
спільних творів. «Дорога» – незрадливий крок, що допомагає людині швидше
наблизитись до живого небесного стола
в присутності святих.
Дні й літа на прощу разом йдуть.
Сповідатись йдуть до Бога.
Вчинки нас самі туди ведуть.
Там – все попереду. Там все попереду – дорога.
Ікону людина сприймає очима, пісню
– слухом. Йосип Фиштик – автор широко
відомого циклу подячних пісень на посвяту Святому Отцеві, Ісусові Христові,
Святому Духові і Пресвятій Трійці. Заслужений діяч мистецтв України Анатолій
Безугленко (м. Київ) збагнув рухливість
поетових слів, вдихнувши в них одухотворену музику серця.
Звертаючись до Пресвятої Трійці, поетпісняр ніби схиляє чоло перед церковним вівтарем в родинному Верхньому

Висоцьку, де русявим хлопчиною молився зі своїми батьками. Цей спомин, наче
весняний промінь, який не згасатиме упродовж всього життя перед непрошеною
буденною суєтою:
Всяку правду сповним на Господь.
У подиху неба дух наш і плоть.
Гілка без плоду згорить у вогні.
Господнєє море з сонцем на дні.
Пташина на дереві в’є гніздо з надією
на продовження свого життя. Рід, за
філософією Й. Фиштика, вічний храм духу,
в якому людина животворить в обіймах
добра і в підступах зла, що зненацька
підкрадається до Церковних дзвонів.
Звідтіль, як з долонь, присвічуються обереги, споконвічне джерело Христової

віри і благих родинних намірів. Тому-то
поет, уславлюючи родовідне Верхнє Висоцьке, а заодно і весь Бойківський
край, пише:
Моє село – мов гілка глоду,
Тут з правди скрапувала кров.
В моїм селі співзвучно будь-якій погоді,
Коли не зраджує любов.
Це рядки з поезії «Дзвіниця роду», яку
Йосип Фиштик – один з провідних газетних працівників Турківської районної редакції кінця 60-х і початку 70-х років, включив до четвертого поетично-нотного
збірника з однойменною назвою. Решта
книг із задуманого циклу, а це – «Франкова криниця», «Пісню не забути…»,
«Мамо, лишайтеся з нами», «Під небесами Франкових дум», «Євродім» чекають нових розважливих роздумів під час
творчих зустрічей митця з читачами.
Микола МИХАЙЛИК,
краєзнавець, с. Бітля.

Від редакції:
16 лютого ц.р. голова Львівської обласної ради Ірина Гримак вручила заслуженому діячеві мистецтв України, віце-президенту Київського Дому Європи Йосипу Фиштику Почесну Грамоту Верховної Ради України
«За особливі заслуги перед українським народом», а наприкінці 2020 року своїм одностайним рішенням
сесія Дрогобицької міської ради присвоїла нашому знаному землякові звання «Почесний громадянин міста
Дрогобича». Сердечно вітаємо п. Йосипа, бажаючи йому нових творчих звершень на духотворчій літературно-мистецькій ниві. З огляду на те, що Й. Фиштик розпочав свій творчий шлях у рідному районному
центрі – Турці, де успішно трудився близько п’яти років літературним працівником, а згодом – завідуючим
провідним газетним відділом, то чому б не присвоїти звання “Почесний громадянин м. Турка” відомому нині
українському поету-пісняреві, заслуженому діячеві мистецтв України, чиї твори перекладено на вісім мов
інших держав. Це сприяло б подальшому поширенню здобутків міста Турки, та й в цілому Бойківського
краю через долю широкознаного митця.
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Про це нещодавно повідомили в управлінні туризму Львівської обласної
державної адміністрації. Ці туристичні
етнологічні центри будуть створені у
двох селах на Турківщині – Лімні та
Бітлі. Згідно проекту, приміщення народних домів, в яких ці центри відкриють, мають реставрувати. Організатори, зокрема й керівник проекту, голова ГО «Нова українська громада» Тарас
Дубіль, кажуть, що спеціально обирали
такі села, до яких туристам потрібно
буде з’їжджати з головної траси й вирушати в глибинку. Можливо таким чином, вважають ініціатори цього доброго задуму, розвиватиметься місцева
інфраструктура.
Народним домам сс. Лімна і Бітля дійсно
потрібна реконструкція. Щоправда, тут вже
проводили певні ремонтні роботи, все ж
цього є недостатньо – будівлі старі, необхідна повна заміна як підлоги, так і даху.
Незважаючи на це, установи проводять свою
культурно-просвітницьку діяльність. У них, як
і повсюди на Турківщині, створені і діють музейні кімнати – на основі зібраних експонатів
місцевого побуту, бойківської вишивки, писанкарства та різьбярства. Крім цього, Бітля
добре відома своїм самобутнім народним
колективом дримбарів, художнім керівником
якого є вмілий організатор Ольга Сверлович.
Цих обдарованих митців, особливо «танець
на бочці» в універсальному виконанні бітлян,
знають не тільки далеко за межами нашого
бойківського краю, а навіть за рубежем. У Лімні,
де директором Народного дому вже багато
років працює Петро Чуплак, є чоловічий квартет та вокальна група, які беруть участь у
різних заходах, що проходять в царині культури. Слід нагадати, що багато років тому Лімна
славилася своїм чудовим ансамблем сопілкарів, яким керував талановитий музикант,
здібний організатор, вчитель музики (він й
досі ще прищеплює музичні знання місцевим
школярам) Василь Цебак.
Як повідомляють в управлінні туризму
Львівської обласної державної адміністрації,
реалізація проекту, під назвою «TourTurka 2.0»,
стала можливою за ініціативи Львівської обласної державної адміністрації і завдяки програмі Секторальної підтримки ЄС - Львівщина.
Після реставрації, у народних домах сіл Бітля
й Лімна облаштують кімнати-музеї (для цього
збиратимуть у місцевих жителів предмети
побуту, світлини), створять фотозони всередині приміщень і надворі, придбають костюми
для місцевих музичних, співочих колективів,
музичні інструменти, прокладуть новий туристичний маршрут «TourTurka 2.0» та позначать
його. Паралельно ініціативна група проекту
займатиметься популяризацією туризму в
Турківській і Боринській громадах.
Окрім цього, кажуть ініціатори, в етнологічних фольклорних центрах проводитимуть
майстер-класи з різьбярства і писанкарства.
Вартість реалізації проекту «TourTurka 2.0» –
10,4 мільйона гривень, з них: 8,8 млн. грн.
залучать з державного бюджету, а решта – з
місцевих бюджетів Боринської та Турківської
громад, до яких входять обидва села. До травня мають підписати угоди, після цього розпочнеться виготовлення проектно-кошторисної документації і вже потім – реставрація
будівель народних домів. Проект розрахований на два роки й має завершитися до кінця
грудня 2022 року.
Слід сказати, що перша частина проекту
«TourTurka» була реалізована минулого року
за кошти Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна» зі
співфінансуванням із місцевого бюджету. Загалом його втілення обійшлося у 313 000 грн. У
межах цієї ініціативи було розроблено туристичний маршрут із семи пунктів, виготовлено промоційну продукцію, фото- і відеоматеріали про об’єкти, встановлено вказівники до
локацій маршруту на трасі «Львів – Самбір –
Ужгород», у межах колишнього Турківського
району.
Підготувала Ольга ТАРАСЕНКО.
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Під час війни потрібна військова демократія, а не
та, яка знищує країну
Серед подій, які відбуваються останнім часом у нашій країні – так звані тарифні майдани, провал
влади у боротьбі з епідемією коронавірусу, зокрема з вакцинацією наших громадян, імітація, а не боротьба з корупцією, та інше, чи не найбільш гучним і своєчасним стало повідомлення в засобах масової
інформації про те, що Президент Володимир Зеленський своїм указом ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України , яким запровадив санкції проти соратника і однопартійця Віктора Медведчука Тараса Козака та деяких юридичних осіб. Основним та головним у цьому рішенні є те, що санкції
передбачають блокування трьох, як на мене і більшості українців, антиукраїнських каналів – «112»,
«Newsone» та ZIK. Це рішення, хоч і з великим запізненням, але все ж таки матиме важливе значення у
боротьбі з гібридною агресією Росії проти України. У той час, коли ведеться відкрита агресія Росії
проти України, йдуть бойові дії, ці три телеканали, по суті, є другим ефірним фронтом проти України.
Згодом персональні санкції введено і проти самого Віктора Медведчука та його дружини – Оксани Марченко.
Я принципово не включав ці канали тільки з тієї
причини, що не можна було дивитись і слухати, з яким
цинізмом і ненавистю до України, з яким явно антиукраїнським присмаком виступали з телеекрана так
звані політологи, експерти, журналісти… Пригадую, як
одного разу включив ZIK. Там виступав (як мені запам’яталося прізвище) політолог Дудкін. Увесь його виступ був зведений до того, що головним ворогом України є не Росія, яка уже шість років веде війну проти України, а США, які, на його думку, здійснюють в Україні
зовнішнє управління. Ну, гіршої маячні уже не можна
було придумати. Я навіть пожалкував, що мене не
було в тій студії: які факти він міг би навести, що США
керують зовнішньою політикою України? Бо якби
дійсно керували, то Україна не терпіла б відкритим
варягам, які використовують різні майданчики з метою поширення наративів «русского мира».
По-друге, як п. Дудкін міг би охарактеризувати становище України за керівництва Януковича, коли міністрами оборони були Саламатін, Лебедєв, головою СБУ –
Якименко – усі громадяни Росії ? Яка держава здійснювала зовнішнє керівництво України? Запам’ятав ще
одну передачу по ZIKу, яку вела Сніжана Єгорова. Протягом усього ефіру вона старалася так переконувати
глядачів, буцімто всі біди в Україні не сьогоднішні, вони
почалися зразу ж після проголошення Україною незалежності. Ведуча дозволяла собі громадян України,
які мають проукраїнську позицію, називати психічно
хворими; Революцію Гідності вона відкрито називала
державним переворотом. У своєму виступі використовувала давно улюблену тему російської антиукраїнської пропаганди про нібито наявність у нас «двох Україн» і «двох націй». Єгорова пробувала демонструва-

ти високі знання з історії, закликала не переписувати
сторінки історії, зберігати дружбу «братніх народів». На
її думку, в незалежній Україні повинна діяти історія колоніальної Росії чи навіть Радянського Союзу. Вона
закликала підтримати ініціативу українофоба, депутата Максима Бужанського і скасувати Закон про мову,
який, на її думку, заставляє багатьох людей розмовляти «невластивою їм мовою».
Знову вкотре піднімають питання про мову. Наш одвічний ворог знає, з чого треба починати, щоб не відбулася незалежна Українська держава. Тут не можна не
згадати слова відомої поетеси Ліни Костенко: « Нації
вмирають не від інфаркту, спочатку їм відбирає мову»,
а потім вона сама помирає. Немає мови – немає держави. І це не теорема. Це – аксіома. Без російської
мови Україна проживе, без української – її просто не
буде.
Події останніх років у Криму і на Донбасі показали,
чим стає Україна без української мови, культури та
історії.
Питання навколо вище названих телеканалів обговорювали 4 лютого і на телеканалі «1+1» з ведучою
Наталією Мосейчук, під час передачі «Право на владу». У своїх виступах Міністр культури та інформаційної
політики Олександр Ткаченко та Міністр внутрішніх
справ Арсен Аваков підтримали постанову РНБО та
Указ Президента. Відомий журналіст Дмитро Гордон
однозначно сказав, що закриття цих каналів логічне і
закривати їх треба було раніше. «Це повинен був зробити Президент Петро Порошенко. Після того, як вони
перейшли до Медведчука, моєї ноги на цих каналах не
було», – наголосив він. Виступила й голова Націо-
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Довкола цього благородного почину згуртувалися всі – господині з міста і сіл
Турківщинии, працівники установ культури, навчальних закладів, органів місцевого
самоврядування. Так спільними зусиллями було зліплено 64 відра вареників (с.
Завадівка – староста і школа – 10 відер, Лілія Юсипович – 4, Михайло Йосипович
Кметик – 1, Либохорська гімназія – 3, завідувач Народним домом с. Розлуч і
художній керівник – 2, староста с. Лімна Петро Петренко – 4 відра вареників і
продукти, Софія Боклах – 1, Марія
Коноваленко – 2 відра вареників і
продукти, Михайло Острубацький,
Уляна Бринь та Степан Ігнацевич –
5 відер вареників і продукти, На-

нальної ради з питань телебачення і радіомовлення
п. Ольга Герасим’юк. Пані Герасим’юк відхилилася від
основної теми і говорила про якісь надумані проблеми
у Національній раді. Нервово жестикулювала руками.
Страшно було дивитися. А конкретно: схвалює вона це
рішення чи засуджує – так і не було почуто. Виступив і
голова Національної спілки журналістів України Сергій
Томіленко. Він, як і його попередниця, свій виступ звів
до проблем, які накопичилися у спілці, і як важко їх
вирішувати. Не було чіткої позиції на підтримку Указу
Президента, а вона від журналіста №1 нашої держави
вкрай була необхідна. Після виступу п. Томіленка я пригадав собі прізвище його попередника Ігоря Лубченка
і озвучену ним ясну і чітку проукраїнську позицію в цьому питанні. А вона тут аж просилася. Від «скривджених», тобто від власника каналів, виступив близький
товариш по партії і фракції Медведчука Юрій Бойко,
якому, звичайно. нічого було сказати, крім того, що вони
Указ Президента будуть оскаржувати у суді.
На фронті за останні дні маємо втрати, є загиблі і
поранені. Саме коли ворог наступає, солдати відкривають вогонь у відповідь. Це на фронті. Але на цих
трьох телеканалах, коли ворог цілодобово промиває
мізки наших громадян ворожою пропагандою, не видно вогню у відповідь. Якщо і появиться хтось з альтернативою, протилежною думкою, то його перекричать,
заглушать – там публіка своя.
Держава, яка воює з ворогом, не може і не повинна
толерантно ставитися до своїх ворогів під час війни.
Потрібна військова демократія, а не та, яка знищує
країну.
Василь КОСТЬ.

родний дім та бібліотека с. Закіпці – 1, бібліотека с. Радич – 1, Галина Лимар – 2,
жителі Верхнього і Нижнього Турова – 12 відер вареників та продукти, Степан
Бабунич – 9 відер вареників і 2 ящики продуктів, Маргарита Грищенко – 1, Народний дім м. Турка – 3 , Вовченський НВК – 4 відра, Вовченський староста – 7 відер,
НД с. Вовче – 2 відра.
«Готуючи вареники для солдатів, ми хотіли, щоби українські захисники відчули
нашу вдячність та згадували дім, де їх з нетерпінням чекають. Основний секрет
приготування вареників полягає в тому, що, крім тіста, картоплі з капустою чи сиру,
та дрібки солі, ми додали до цієї страви ще й любов, тепло та хороший настрій», –
кажуть ті, хто долучився до акції.
Окрім цього, деякі люди пожертвували солдатам кошти та продукти харчування.
Так, фінансовий відділ міської ради пожертвував 600 гривень, міський голова Ярослав Паращич – 1000 гривень, сім’я Олександра Гвоздінського – 500 гривень, Сергій
Сіданич – 400 гривень, Леся Танчин – 200 гривень, підприємці міського ринку
через Миколу Ярошовича передали 3900 гривень, Оксана Кузьмич – 200 гривень.
Працівники філії «Приватбанку»; Турківської публічної бібліотеки; один благодійник;
працівники Народного дому с. Ільник та бібліотеки і завідувач Народним домом с.
Радич; турківчанка Віра Набокова; Людмила Ляхович, Василь Рембіш, Остап
Питчак; вчителі школи і староста села Н. Яблунька; Олександра Пукшин , Галина
Білас та Людмила Руденко – принесли
продукти харчування; Світлана Лоневська – сало; підприємець з м. Турка – 6 пакетів борошна; Ісаївський НВК – 3 ящики
продуктів; Турківська ЗОШ№1 І-ІІІ ст. – 4
ящики продуктів; Турківський НВК №1 – 8
ящиків продуктів; школа с. Розлуч і Розлуцький староста – 8 ящиків продуктів і консервацію; жителі с. Ісаї – 4 ящики продуктів; Оксана Ільницька – 3 відра оселедцю.
Вареники, а також продукти і консервацію, з допомогою небайдужих жителів
міста, минулої п’ятниці волонтери відправили на фронт. Керівник РО фонду “Милосердя” Мирослава Калинич та волонтер
Марія Матківська висловлюють щиру подяку усім, хто долучився до цієї благородної справи.
Ольга ТАРАСЕНКО.
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ËÅÑß ÓÊÐÀ¯ÍÊÀ –
ÇÐÀÇÎÊ ÌÓÆÍÎÑÒ² É
ÏÐÀÖ² ÄËß ÍÀÐÎÄÓ
до 150-річчя від дня народження видатної української поетеси
Коли звертаємо погляди до славетних наших попередників, котрі здатні бути життєвими дороговказами для всіх поколінь українців, яскравою, немеркнучою зіркою сяє нам Леся Українка. Мабуть, немає
ні одного українця, хто не знав би це ім’я… Але чи часто звертаємося ми своїм розумом і серцем до цієї
величавої постаті, яка понад усе любила Україну й українців?.. Якій Господь дарував небуденний талант
і силу духу… Яка, сприйнявши щедрі дари від Всевишнього Творця, створила високий постамент слова
й інтелекту, здатних очищувати, підносити людські душі…
Тож звернімося до славетної Українки, яка сподівалася:
Як я умру, на світі запалає
Покинутий вогонь моїх пісень,
І стримуваний пломінь засіяє,
Вночі запалений, горітиме удень.
Таке переконання вселив Господь у душу цієї небуденної особистості Не розчаровуймо ж її, згадаймо,
воскресімо в пам’яті її заклики, і нехай пломінь її незгасного вогню осяває нам життєвий шлях!
Восени 1913 року на жалобних, спричинених смертю великої поетеси, зборах Київського Наукового Товариства проф. Михайло Грушевський говорив:
“Леся Українка почала рано… Перші 10-15 літ поставили її в передні ряди сучасної поезії… Останнє ж п’ятиріччя її творчости було, немов якийсь титанічний хід
по велетенських уступах, не рушених людською ногою,
де кожний крок, кожний твір означав нову стадію,
відкривав перед очима громадянства нашого все нові
перспективи мислі, все нові обрії образів… Глибоко
національна в своїй основі, всім змістом своїм зв’язана нерозривно з життям свого народу, з переживаннями нашої людини в теперішню добу, ця творчість переводила їх на ґрунт вічних вселюдських змагань, уясняла в їх світлі й зв’язувала з одвічними переживаннями
людськости. Наше громадянство не встигало йти за
цим захоплюючим, бурним потоком натхнення, цею
блискучою панорамою образів, що розверталася перед ним; цей високий рівень ідей, на який вела
творчість покійної, був незвичайний для його ширших
кругів… Смерть перервала цю путь у вселюдські простори”.
Вона, Лариса Косач, народилася 25 лютого (13 лютого за старим стилем) 1871 року в сім’ї, що на той час,
вкупі з кількома іншими, становила ядро нечисленного українського громадянства. Її батько, Петро Антонович Косач, служив головою З’їзду мирових посередників
і працював по недільних школах 60-х рр., був людиною
широко освіченою, тверезомислячою, з перевагою
скептичних настроїв. Він був майстром іронії й сарказму, його фрази, стислі характеристики та окремі словечка часто повторялися в українських колах. Проте
українською мовою він не розмовляв, для того він був
занадто чернігівець і до смерті зберіг сліди характерної говірки свого кутка.
Мати Лесі – Ольга Петрівна Драгоманова, ширше
знана під псевдонімом Олени Пчілки – одна з найвидатніших фігур українського життя своєї доби, громадського й літературного. З неослабною енергією служила
вона українському письменству як перекладач, письменниця й видавець. Невтомно боролась за чистоту
української мови, відкривала й підтримувала молоді
таланти. У власній сім’ї виховання дітей взяла у свої
руки і, всупереч звичаям великої більшості тогочасних
інтелігентних родин, повела його цілком по-українськи. Під впливом матері формувалася літературна мова
Лесі Українки.
Великий вплив на Лесю мав і материн брат Михайло
Драгоманов, відомий науковець і політичний діяч. Правда, спілкування Лесі й дядька відбувалося переважно
листовно, бо Драгоманов змушений був жити за кордоном. Її листування з ним почалося ще в ранньому віці і
тривало до смерті Драгоманова в 1895 році, яку Леся
дуже важко пережила, тим більше що в останні дні вона
була біля нього в Софії. Леся, як згадує дочка Драгоманова, сидячи біля хворого дядька, увесь час вчилася,
збагачувалася ідеями й стремліннями. Перебування у
Драгоманова зміцнило Лесину, і так ґрунтовну, освіту,
поширило її світогляд.
З дитинства Леся тісно приятелювала із своїм братом Михайлом (майбутнім українським письменником,
що творив під псевдонімом М.Обачний), старшим від
неї на півтора року. Михайлик рано навчився читати, а
разом з ним, звісно, і Леся. У чотири роки вона вже
справно читала, а в 5 років уміла писати. Прикметно,
що вже перші Лесині листи, датовані 1876-1877 рр.,
написано виключно українською мовою. І це в час, коли
“Емським” указом 1876 р. українську мову було заборонено! Навчати дітей української мови вважалося
державним злочином, але Олена Пчілка саме так навчала своїх дітей.

Діти Косачів рано втягнулися в настрої й життя дорослих, рано довідалися про недержавні, “плебейські”
(як тоді називали) народи, усвідомили своє українське
громадянство та мріяли про національне відродження. До цього причинялися і поїздки до Києва, підтримування зв’язків з українським життям та спостереження праці матері.
Перші спроби початкуючої поетки знаходять гарячу
підтримку її матері, вона пильно стежить за кожним
рядком Лесі, виправляє її мову, вирівнює ритм і синтаксис і сама посилає її твори до галицьких видань. Їй же
належить і псевдонім, під яким ті перші твори підписані – Леся Українка.
Так появилася в українській культурі велика літературна сила, яка піднялася понад багатьох митців і яка
потім вразила світ силою свого духу.
Великий інтелектуальний потенціал Лесі Українки
скоро затьмарився жорстокою й упертою хворобою, яка
вкінці і звела її передчасно в могилу. Вже змалку Леся
була тендітною, а на десятому році її спіткала велика
біда. У різдвяні дні 1881 року, коли родина мешкала в
Луцьку, природня цікавість потягнула дівчинку на берег
річки Стир подивитися, як освячуватимуть воду. Дуже
зацікавлена дитина довго вешталася берегом, до всього приглядаючись і не помічаючи переохолодження.
Внаслідок цього Леся захворіла, згодом виявився туберкульоз кісток, який стрімко розвивався. Спочатку
хвороба впала на руку, і дівчинці прийшлося покинути
улюблену гру на фортепіано, потім перекинулася на
ногу, позбавивши її вільного руху, згодом туберкульоз
поширився на легені й нирки. І все життя Лесі перетворилося на боротьбу з хворобою, яка то відступала, то
набирала нових важчих форм. Постійне лікування, операції, курорти не зломили сили духу цієї відважної жінки,
а лише укріпили цей непереможний дух, змусили наполегливіше вчитися і працювати.
Початкову освіту Леся з братом отримали вдома, а
потім посилено готувалися в Києві до вступу в гімназію.
Брат поїхав до гімназії, а Леся, через хворобу, змушена
була і далі навчатися вдома з приватними вчителями.
Вона наполегливо вчилася, багато читала, дедалі
більше уваги приділяла вивченню іноземних мов (англійської, французької, німецької, італійської, польської,
болгарської, грецької і латини). Вже в 13 років вона
була читачкою київської університетської бібліотеки. У
дев’ятнадцятирічному віці написала для своєї сестри
підручник “Стародавня історія східних народів” (видано 1918 р.). Її надзвичайно сумлінна праця над собою
вражає. Не отримавши офіційної освіти, Леся Українка
своїми знаннями рівнялася з провідними умами свого
часу.
Який це яскравий приклад перемоги людини над
обставинами, які створила доля!
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Не зважаючи на стан здоров’я Лесі, все нові й нові
вірші виходили з-під її пера, все нові збірочки появлялися на світ. У них – зворушлива лірика, глибоке сприйняття природи й світу, палке слово громадянина-патріота, заклик до дій і боротьби задля блага рідного народу. Для нас вагомо, що багато її поетичних збірок вперше вийшли друком саме у Львові.
Згодом Іван Франко напише: “Від часу Шевченкового
“Поховайте та вставайте, кайдани порвіте” Україна не
чула такого сильного, гарячого та поетичного слова, як
із уст сеї слабосилої хворої дівчини… Україна, на наш
погляд, нині не має поета, щоб міг силою та різносторонністю свого таланту зрівнятися з Лесею Українкою”.
А Господь дарував їй поряд із талантами нові й нові
хрести. У 1897 р. в Ялті Леся зустріла білоруського журналіста Сергія Мержинського. Ця зустріч відразу ж спалахнула палким коханням – листи, короткі зустрічі… Її
обранець навіть приїжджав до Гадяча, до Лесиної матері. Здавалося, щастя нарешті знайшло молоду поетесу. Але вже в лютому 1901 року в Мінську С.Мержинський помер від туберкульозу легень. Помер на
руках Лесі… І протягом однієї ночі вона написала драматичну поему “Одержима”. Протягом однієї трагічної
ночі і страшною ціною Леся Українка стала драматургом. Створивши свою “Одержиму”, вона не лише створила високо поетичний шедевр, а, звернувшись до постаті Месії, показала, де шукати порятунку й розради в
найважчому горі. Її Меріам проповідує ту найвищу, понад людську любов, яка здатна врятувати світ, і яка
допомагає долати горе.
Глибоко ознайомившись із здобутками світової літератури, Леся Українка прагнула доносити кращі твори
світу до українського народу. Тому багато перекладала
з німецької, французької, італійської та східних мов. І в
перекладах своїх вибирала тему боротьби за волю,
провідну тему свого життя.
Померла Леся Українка 1 серпня 1913 р. на Кавказі.
Коли її ховали в Києві на Байковому кладовищі, влада
заборонила нести труну на руках, співати дорогою
“Вічная пам’ять” та виголошувати промови. Наступного дня газета “Діло” писала: “Такого знущання над собою наше громадянство ще ніколи не зазнавало. Ховали Грінченка, Шестюка, Лисенка – й промови не заборонялись. Невже тіло слабої жінки завдавало урядові такого страху?”
Творчість Лесі Українки настільки багатогранна і
плідна, що навіть не віриться, що прожила вона лише
42 роки. Світова література не може назвати іншого
письменника з таким талантом, щирим і самобутнім
голосом, полум’яним серцем і мудрим розумом. Вражає багатожанровість її спадщини: чудова поезія,
складні філософсько-психологічні поеми, геніальні
драматичні твори – такі як “Кассандра”, “Лісова пісня”,
“Камінний господар”, “У пущі”, “В катакомбах”, “Оргія”,
“Блакитна троянда”, “Бояриня” – все це шедеври світового значення. Відшліфована, воістину новаторська
проза, глибокодумні літературно-критичні статті, високохудожні переклади перлин світової поезії, багатюща
епістолярна спадщина – скрізь у них пульсує гаряча
кров великого гуманіста й патріота. Всюди відчуваємо
її спрямованість у майбутнє, її палку мрію про справедливе й щасливе життя людства.
Ще в ранній поезії “Мій шлях” (1890) письменниця
заявила:
Коли я погляд свій на небо зводжу, –
Нових зірок на йому не шукаю.
Я там братерство, рівність, волю гожу
Крізь чорні хмари вглядіти бажаю,–
Тих три величні золоті зорі,
Що людям сяють безліч літ вгорі…
Задля тих мрій жила й творила… Творила, перемагаючи важку хворобу, не зважаючи на підвищену температуру й майже постійні болі… Її життя – це вияв
великого героїзму. Проявляючи такий героїзм, вона
закликала до активного життя й інших, її заклики не
втрачають актуальності і в наш час.
Наприклад, в поезії “До товаришів” (1895) Леся Українка звертається до молоді, і в голосі її чуємо докір у
пасивності, мрію про те, щоб молодь усвідомила свій
громадянський обов’язок:
Що ж браття мовчите? Чи втішені собою,
Що вже й докори сі вас не проймуть?
Чи так задавлені неволею, журбою?
Чи, може, маєте яку яснішу путь?..
Подаймо їм великую розвагу,
Скажім і докажім, що ми бійці сами,
А ні, то треба ж мать хоч ту сумну одвагу –
Сказать старим бійцям: не ждіть, не прийдем
ми!..
Чи й сучасну молодь не варто про це запитати? Зрештою, таке запитання можна поставити перед усіма
нами…
Хотілося б, щоб ми, сьогоднішні, уміли долати розчарування й знеохочення поточними невдачами й негараздами, щоб не уподібнялися до Лицаря із драми Лесі
Українки “Осіння казка”, котрий втомився боротьбою,
розчарувався у всьому і згоден покірно існувати, бо
“втомлений навіки”, а слідували заклику наполегливо
добиватися світлої мети.
Дай Боже, нам хоч частину тієї мужності й дієвої любові до своєї Вітчизни, якими так переповнена була
славетна Леся Українка!
Лідія КУПЧИК.
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ÑÏÀÐÒÀÊ²ÀÄÀ ËÜÂ²ÂÙÈÍÈ
ÑÅÐÅÄ ÇÁ²ÐÍÈÕ ÊÎÌÀÍÄ ÎÒÃ
У неділю, 14 лютого, в Турківській ДЮСШ «Юність» відбулися змагання «Зимовий кубок
Турківської ОТГ з шахів» серед чоловіків. Переможцем турніру став тренер-викладач ДЮСШ
«Юність» Петро Рогач, який захищатиме честь Турківської ОТГ на спартакіаді Львівщини
27 лютого.
А 20 лютого, в приміщенні спортшколи пройшла першість Турківської ОТГ з шашок. У змаганнях
взяли участь 8 чоловіків та юнаків і 10 жінок та дівчат.
Серед чоловіків перше місце посів кмс Богдан Москаль, з результатом 14 очок, здобувши перемогу
у всіх 7-ми матчах. Друге місце – Зиновій Цолиган, третє - Володимир Прик. В обох – по 10 очок.
Серед юнаків призерами стали: Андрій Кузьо, Андрій Комарницький та Артем Хрептак.
Серед жінок та дівчат переможцем стала кмс Мар'яна Біян, з результатом 15 очок з 18 можливих.
Другою була Христина Зубрицька, яка також набрала 15 очок, але поступилась Мар'яні в особистій
зустрічі. Третьою серед жінок
стала ветеран Ганна Мамчук, 11
очок. Серед дівчат-призерів –
Ірина Малетич, Діана Ференц та
Софія Марусяк. Хорошу і
змістовну гру показали і юні
шашкісти Ангеліна Титар, Соломія Крецул, Павліна та Вікторія
Голованич.
Тепер переможці готуються до
змагань з шашок за програмою
першої регіональної спартакіади серед команд ОТГ, що відбудеться у Самборі 27 лютого.
Окрім шахістів та шашкістів, у
спартакіаді візьмуть участь команда із футзалу, а також тенісисти, гирьовики, спортсмени з
армреслінгу. На жаль, через програш на зональних змаганнях у Старому Самборі, не братимуть
участь у спартакіаді волейболісти як Турківської, так і Боринської громад.
Наш кор.
P.S. Для юних шашкістів на початку березня відбудеться першість ДЮСШ у вікових категоріях до 16, 13, 10 та 8 років. Кращі з них зможуть представляти Турківщину на обласних
змаганнях.

ПІДРОБЛЯЮТЬ
ДОКУМЕНТИ НА АВТО
Турківський відділ Самбірської місцевої прокуратури інформує, що останнім часом правоохоронці району все частіше
виявляють транспортні засоби із підробленими документами.
Так, протягом останніх років почастішали факти підробки документів на авто, зокрема свідоцтва про реєстрацію транспортного
засобу. Номерний знак таких авто часто належить іншому автомобілю - це так звані двійники. Мають елементи підробки і номер
кузова, шасі й інші агрегати.
Власники таких автівок при опитуванні пояснюють, що автомобілі
придбали і користуються ними лише протягом останнього тижня
чи місяця, а про будь-які підроблення нічого не відомо. При покупці цього автомобіля попередній продавець був ввічливим та
сумнівів таке авто не викликало.
Однак, сам факт несправжності реєстраційних документів, номера агрегатів і ін., вже є підставою для досудового розслідування за статтею 358 ч.4 Кримінального кодексу України, а автомобіль
при цьому вилучають та на нього суд накладає арешт.
Аби подібного не трапилось, закликаємо вас купувати авто, реєструючи його через сервісні центри МВС. Там здійснюють усі необхідні перевірки.
Зіновій БОХОНОК,
прокурор Турківського відділу Самбірської місцевої прокуратури.
Продається частина магазину в с. В. Висоцьке, вул.. І. Франка,
67, загальною площею 234,1 м кв., який належить Верхньовисоцькому споживчому товариству.
Стартова ціна продажу – 160 000 гривень, без ПДВ.
Крок аукціону – 2% стартової ціни.
Реєстраційний внесок – 4800 грн.
Аукціон відбудеться об 11 годині 16.03. 2021 р. за адресою: м.
Турка, площа Ринок, 24. Реєстрацію учасників аукціону припинять
за три дні до проведення аукціону. Заяви для участі в аукціоні приймають до 13.03. 2021 року.
Телефони для довідок: 0500881187; 0978645783.

«БОЙКІВЩИНА»
Реєстраційне свідоцтво ЛВ №1306/560-р
видано 27 грудня 2018 року.
Часопис виходить раз на тиждень.
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Розпорядженням Турківського міського голови № 38-ОД від
24.02.2021 року скасовано проведення конкурсу на заміщення вакантної посади начальника юридичного відділу міської
ради, у зв’язку із порушенням
порядку оприлюднення інформації про проведення конкурсу.

В Ільнику (Закіпці) продається житловий будинок, площею
100 м кв. Зроблено ремонт. Є
внутрішній туалет, душова, літня
кухня, господарські споруди,
колодязь, індивідуальне газове
опалення.
Ціна – 12000 у. о.
Також у м. Турка продається
будинок, площею 320 м кв.
Звертатися за телефонами:
0685296558;
0953808752;
0683396814 (вайбер. Анна);
0634344485.

Продам чотирикімнатну квартиру у м. Турка, біля казначейства, 2-й поверх. Євроремонт,
м/п вікна, санвузол роздільний,
балкон. У наявності – 2 підвали, сарай та город.
Ціна – 29500 дол. Можливий
торг.
Тел.: 0505203728. Галина.

ПАМ’ЯТАЄМО.
НЕ ЗАБУДЕМО
Минає рік, як перестало битися полум’яне серце нашого бойового побратима, ветерана афганської війни, військового льотчика, ревного християнина, щирої, доброзичливої, чесної людини –
Івана Панцира.
Й досі не віриться, що Івана Тодоровича
немає серед нас. Він жив, радів світу, людям, що оточували його. Йому двічі довелося побувати на афганській війні. Там, завдяки високому військовому професіоналізму. разом з товаришами по службі врятував не одне людське життя. Повернувся з
війни орденоносцем і вже будучи на заслуженому відпочинку стояв у перших рядах
районної організації Української Спілки ветеранів Афганістану, був її активістом. Працелюб і творча за натурою людина, він
ніколи не пасував перед труднощами, для
всіх мав відкрите і добре серце, до його
думки, щирих порад завжди прислухалися.
За мужність і героїзм був нагороджений багатьма військовими
нагородами, до яких в останні роки життя додалася ще одна вагома відзнака – орден від Української Православної Церкви – за
вияв великої християнської любові.
Скільки б не минуло часу, ми завжди у своїх серцях пам’ятатимемо Івана Тодоровича Панцира. Нехай земля йому буде пухом,
а Царство Небесне несе мир і спокій його душі.
Пам’ятаємо. Не забудемо. Глибоко поділяємо сум рідних.
Турківська районна організація
Української Спілки ветеранів Афганістану.
Загублений військовий квиток АВ 091300, виданий 09.10. 2013 р.
Турківським РВК на ім’я Миколи Валерійовича Васіва, вважати
недійсним.

ФОЛЬКЛОРИСТ,
ЕТНОГРАФ, КРАЄЗНАВЕЦЬ
Світла пам’ять та вічний спомин
Міжнародна громадська організація
«Світовий Конгрес Бойків» та Всеукраїнське літературне об’єднання «Письменники
Бойківщини» глибоко сумують з приводу
смерті, у віці 79 років, етнографа, фольклориста, краєзнавця, члена Національної
спілки композиторів України (етномузикознавство), члена Наукового товариства
ім.Шевченка та Всеукраїнського об’єднання «Письменники Бойківщини», автора
книжок з фольклористики та краєзнавства,
культури і народної творчості Бойківщини,
лауреата премії ім. Мирона Утриска ( 2000
р.), премії ім. Михайла Зубрицького (2008
р.) – Петра Андрійовича Зборовського і висловлюють щире співчуття родині Зборовських. Вічна йому пам’ять.
Петро Косачевич, голова МГО «Світовий Конгрес Бойків»,
нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України, заслужений працівник культури України, кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня;
Любов Рудавська-Вовк, голова Всеукраїнського літературного об’єднання «Письменники Бойківщини», нагороджена Почесною грамотою Верховної Ради України.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Колектив Турківської дитячої музичної школи з глибоким сумом
сприйняв звістку про смерть колишнього директора музичної школи, викладача Петра Андрійовича Зборовського і висловлює щире
співчуття викладачу Ярині Петрівні Зборовській з приводу тяжкої
втрати – смерті батька.
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