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Свято книша у Яворі планували провести ще раніше, але з різних обставин цей задум не
реалізовували. І лише нещодавно, завдяки наполегливості сільського старости Василя
Яворського та сектору культури , який очолює Лілія Яворська, відділу освіти, культури та
туризму Турківської міської ради, цей чудовий задум вдалося втілити в життя.
Попри те, що надворі була не зовсім сприятлива погода, свято пройшло гамірно, весело, креативно. Напочатку його благословили
місцеві парохи – о. Василь, о Теодор та парох с. Розлуч о. Андрій. У
своїх виступах вони засилали не
лише молитовну опіку, а й дуже гарно розповідали про те, як наші
предки випікали книші, яке місце
ці страви займали в їхньому раціоні. Затим з вітальним словом до
присутніх звернулися місцевий
староста, уже згадуваний Василь
Яворський, голова Турківської
міської ради Ярослав Паращич та
в недавньому голова Самбірської
райдержадміністрації, уродженець, і як він сам каже, житель с.
Розлуч (хоч мешкає у Львові) , Петро Назар.
Після офіційної частини було
зорганізовано цікаву концертну
програму, за участю художніх колективів м. Турка та сіл Явірського
куща. Їхні чудові, запальні, ліричні,
патріотичні мелодії додавали доброго настрою численним гостям, які дегустували книші та інші
самобутні наїдки господинь сіл Явора, Стоділка, Мала Волосянка, Розлуч, Ісаї, Кіндратів, Ясениця. А
щоб визначити переможця, організатори пропонували всім бажаючим придбати за 5 грн. талон і
там, де найбільше страви сподобалися, проголосувати ним. І цей задум був надзвичайно ефективний, адже талонів придбали дуже багато. В результаті, підрахувавши їх кількість у кожного, журі
визначило, що перше місце посіли господині з приготування книшів з с. Ясениця, друге – з с. Явора1 і третє – з с. Ісаї. За це вони отримали призи, які вручила Лілія Яворська.
Усі присутні на святі мали змогу оглянути чудову виставку бойківського одягу від народного музею
«Бойківщина» м. Турка та зробити
світлини в спеціально обладнаній фотозоні.
Кажуть, що наступний фестиваль може бути в с. Ясінка, або ж в Ісаях. Тоді дегустуватимуть, для
прикладу, борщ, а чи якісь інші паляниці. Задум чудовий, а тому має добру перспективу.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Кохану дружину, люблячу матусю, найдорожчу сестричку,
турботливу онучку, щиру і добру куму, хресну маму та племінницю Тетяну Володимирівну Библик із прекрасним життєвим ювілеєм від щирого серця і з великою любов’ю вітають
чоловік Анатолій, донечки Маруся і Катруся, тато Володимир,
мама Світлана, сестра Марія, швагро Іван, племінники Ігор і
Міша, вуйко Володимир із сім’єю, бабуся Люба, куми й похресниця Яна. Рідні бажають ювілярці міцного здоров’я – з роси
і води та світлої радості в житті.
Хай буде життєва дорога сповнена любові та добра, нехай з Божою поміччю здійсняться усі Твої
плани і надії, а Мати Божа береже Тебе. Щасливої долі і сімейного благополуччя – на многая і
благая літ.
Хай віра, надія, любов із Тобою
Крокують у кожній хвилині життя.
Хай серце від щастя стукоче піснями,
Хай гарним та світлим буде майбуття.
Від лиха та смутку, від горя й тривоги,
Хай Ангел з небес захищає крильми.
До успіху й щастя ведуть всі дороги –
Тобі це сьогодні бажаємо ми.

Дорогеньку, чуйну, доброзичливу і турботливу похресницю
Тетяну Володимирівну Библик з ювілейним днем народження сердечно вітають хресна мама Світлана та Сергій і бажають їй міцного здоров’я, енергії, сімейного благополуччя, родинного тепла, радості в житті, мирного неба над головою,
Божого благословення – на многії літа!
У цей святковий світлий день,
Коли настав Твій ювілей,
Слів чудових безліч хочеться сказати
І всього багато щиро побажати.
Хай квітує доля у роках прекрасних,
Хай приносять роки радість і добро.
Хай у кожній днині світить сонце ясне
І дарує тільки для душі тепло.

ПЕРША СХОДИНКА ДО ЩАСТЯ – ЗДОРОВ’Я
Над цим висловом давньогрецького філософа Сократа ми зазвичай серйозно замислюємося, коли в
наші родини приходить біда, пов’язана із здоров’ям рідних та близьких. Тоді згадуємо про медиків, без
яких обійтися надто складно. І дякуємо їм в надії, що допоможуть.
Власне, багато подячних слів було адресовано людям в білих халатах у переддень та в день їхнього професійного свята, яке відзначали 20 червня. У
Турківській громаді медична спільнота зібралася в культурному центрі «Україна». З привітальним словом до
присутніх звернувся секретар міської ради Олександр
Гвоздінський, а відтак вручив нагороди. Зокрема почесною грамотою Львівської ОДА відзначений заступник головного лікаря з лікувальної роботи КНП «Турківська ЦМЛ» Петро Ігнацевич. Його колеги – Віра Герич, лікар-рентгенолог, Світлана Цибак, фельдшер-лаборант – отримали подяки Львівської обласної ради, а
Любов Бучак, старша медсестра хірургічного відділення – почесну грамоту. Почесною грамотою департаменту охорони здоров’я ЛОДА нагороджена Аліна Жавко,
лікар-рентгенолог, подякою – Катерина Богдан, старша медична сестра акушерсько-гінекологічного
відділення.
Почесною грамотою обласної ради відзначено роботу головного лікаря КНП «Турківський ЦПМСД» Миколи Яцкуляка.
Грамотами Турківської міської ради нагороджені
медсестри первинки Мар’яна Кисіль і Галина Нестер,
лікарі-терапевти Галина Рапій і Галина Яворська,
завідувачка пункту здоров’я сімейної медицини с. За-

вадівка Юлія Сакаль, завідувач хірургічним відділеням
міської лікарні Микола Галишин, фельдшер-лаборант
Лілія Годій, статист інформаційно-аналітичного відділу
Марія Ілинич, спеціаліст-бухгалтер Наталія Макарик,
завідувач стоматологічним відділенням Анатолій Миньо, інспектор відділу кадрів Оксана Писанчин, лікар
приймального відділення Мар’яна Сас, секретар
міської лікарні Наталія Фазан.
У переддень професійного свята отримав подяку
Київського цифрового видавництва з охорони здоров’я
за відкритість інноваціям, постійний професійний розвиток і плідну діяльність у сфері охорони здоров’я уже
згадуваний Анатолій Миньо.
А медики КНП «Боринська районна лікарня» провели урочисті збори на вулиці, при вході у лікувальний
корпус. Вони приймали вітання від селищного голови
Михайла Шкітака, а також грамоти та подяки за чесну й
сумлінну працю та з нагоди професійного свята. Переглядаючи список нагороджених, здається, що без уваги не залишився ніхто – всіх згадали, всіх оцінили, всім
подякували.
Як в Турці, так і в Борині, в зібраннях медиків взяла
участь помічник депутата Верховної Ради України Андрія Лопушанського Ірина Кіра. Окрім щирих, теплих
побажань та вдячності, вона також вручила грамоти. У

Турківській громаді – лікарю-дерматологу Ігорю Малендевичу, лікарю-ендокринологу Ірині Нагайко, лаборанту рентгенологічного відділення Олегу Крижанівському, лаборанту рентгенологічного кабінету Руслані
Кузьмак, медичним сестрам Оксані Іжик, Світлані
Ільницькій, Галині Бліхар, Галині Михайлишин, Марії
Маслиган, Марії Морохович та сестрі-господині Ірині
Ільницькій. А в первинці грамоти отримали головний
лікар Микола Яцкуляк, його заступник Іван Нагайко,
сімейні лікарі Марта Настасюк та Інна Семенків, головна медична сестра Лідія Бриндак, медичні сестри
Галина Козарик та Оксана Будз, лікар-педіатр Уршуля
Лесик. Також Ірина Іванівна, за дорученням депутата,
спрезентували медикам путівки на оздоровлення у спацентр «Женева»: Мар’яні Яворській, Марії Копитчак,
Світлані Комарницькій, Олесі Лужецькій, Зеоніді Кравченко, Ірині Сіданич, Катерині Ігнацевич, Любі Манюх,
Ірині Нагайко та Володимиру Вовку; по одній груповій
путівці – для міського лікарняного колективу й окремо
для дитячого відділення; одну групову путівку виділено
й для боринських медиків, які вже встигли побувати в
«Женеві» й відпочити, та ще дві безадресні сімейні путівки. Кому вони дістануться, визначить колектив.
Не залишилися боринській медики й без грамот від
депутата Андрія Лопушанського. Їх удостоїлися лікаррентгенолог Юрій Петрик, лікарі-педіатри Марія Головчак та Христина Возьна, медичні сестри Іванна Зубрицька та Тетяна Надич.
Турківська вторинка та Боринська районна лікарня
також отримали принтери та сувенірні чашки від депутата Львівської обласної ради Юрія Доскіча.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Ó ÍÈÆÍÜÎÌÓ ÂÈÑÎÖÜÊÎÌÓ
ÂÏÅÐØÅ ÑÂßÒÊÓÂÀËÈ ÄÅÍÜ ÑÅËÀ
З часу створення Боринської об’єднаної територіальної громади першими вирішили
відсвяткувати День села жителі Нижнього
Висоцького. І треба віддати належне, що їм це
вдалося зробити на належному рівні. У понеділок, 21 червня, біля Народного дому зібралося
чимало місцевих жителів та гостей, щоб у
гарному товаристві, з добрим настроєм пройнятися гордістю за своє село, за тих людей,
які творили і творять його історію.
Спершу з вітальним словом до всіх присутніх
звернувся Боринський селищний голова Михайло
Шкітак. Він подякував організаторам свята.
Відзначив, що вони стали першопрохідцями й показали добрий почин іншим населеним пунктам. А серед тих, хто найбільше доклався до святкування: сільський староста Василь Буштин, завідувач Народним домом Василь Марчишак. Вони
мали велике сприяння від селищного голови та
відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту
(начальник відділу – Оксана Манюх, завідувач сектору культури і туризму – Руслана Писанчин). Цікавою була розповідь директора школи Миколи
Федька про історію села, про етапи його розвитку
і становлення. Великий інтерес і зацікавлення у
присутніх викликала концертна програма, до якої
були залучені художні колективи практично з усіх
населених пунктів Боринської громади. Серед них
– народні й аматорські. Веселили численну публіку й приїжджі самодіяльні артисти, які, власне,
прибули до Нижнього Висоцького на запрошення друзів, рідних, знайомих.
Організатори кажуть, що подібні свята в селі будуть проводити щорічно й, очевидно, з удосконаленням та ще з чисельнішою глядацькою аудиторією й залученням більшої кількості й професійних
артистів.
Варто відзначити, що допомогу у проведенні свята надав місцевий підприємець Зеновій Кубан.
У недалекій перспективі (якщо не завадять форс-мажорні обставини) подібне свято відбудеться у
с. Шандровець, а на Івана Купала – в селі Боберка.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
Шановні жителі Турківщини!
28 червня виповнюється двадцять п’ять років відтоді, як наша
країна отримала важливий, основоположний для новітньої держави документ – Конституцію.
За історичними мірками наш Основний Закон – зовсім молодий
документ. Але корені його глибокі,
як глибокими є корені
українського народу. І
ця глибина — у мудрості предків, у пам’яті
століть, в утвердженні
української нації. Разом з прийняттям Конституції в українському
літописі почався новий
етап розвитку демократії, адже вперше в
нашій державі людина,
її права і свободи визнані
найвищою
цінністю. Визначаючи
засади розвитку країни, наша Конституція
опирається як на національний
історичний досвід, так і на кращі
світові традиції.
Пам’ятаємо й шануємо те, що
питання про прийняття Основного
Закону, який закріпив би нові якісні
зміни у суспільстві, постало відразу після здобуття Україною незалежності, а конституційний процес
проходив з великими труднощами
і тривав п’ять років.
Тож з нагоди пам’ятної дати бажаю усім жителям Турківщини, щоб
в цей урочистий день повсюди панував світлий настрій, міцніло почуття гордості за свою країну, за її
Основний Закон, що гарантує
втілення мрій і сподівань на краще
й благополучне життя у власній державі. Від усієї душі зичу всім вам
міцного здоров’я, щастя, добра, достатку, миру, щедрої долі, подальших успіхів в усіх справах і починаннях заради процвітання незалежної України та добробуту її народу!
З повагою – Юрій ДОСКІЧ,
депутат Львівської
обласної ради.

Шановні жителі Турківської громади!
28 червня ми відзначаємо одне з головних державних свят –
День Конституції України. Основний закон нашої держави було
прийнято у 1996 році. Це був свідомий вибір на користь свободи особистості і верховенства права, конкурентної економіки і
успішного розвитку України. Конституція стала міцним фундаментом, який закріпив базові цінності демократичної держави.
Знати і вміти застосовувати головний Закон нашої країни – це
норма цивілізованого життя
Важливо усвідомлювати, що реалізація проголошених в Конституції прав і свобод залежить від
кожного з нас. Відзначаючи День Конституції України, давайте пам’ятати: патріотизм, громадянська відповідальність починаються з турботи про рідних і близьких, про земляків, про свою
малу батьківщину. Нехай кожен з нас робить
гідний внесок у справу процвітання країни, чесно
і сумлінно працюючи на своєму робочому місці,
дотримуючись норм і правил демократичного
суспільства і показуючи гідний приклад молодшому поколінню.
Від щирого серця бажаю вам впевненості у завтрашньому дні, доброго ставлення один до одного, міцного здоров’я, щастя, успіхів і мирного
неба над Україною! Зі святом! З Днем Конституції!
З повагою, Турківський міський голова Ярослав ПАРАЩИЧ.
Шановні жителі Боринської громади!
Щиро вітаю вас з нагоди одного з головних державних свят –
Дня Конституції України!
28 червня 1996 року стало точкою відліку нової епохи в історії
нашої держави. Саме у цей день Верховна Рада України прийняла Основоположний Закон – Конституцію України. Цей документ закріпив прагнення українського народу жити у власній
суверенній державі. Найвища юридична сила, верховенство
права, політична, економічна та ідеологічна багатоманітність
Конституції – це фундаментальні засади, на яких ґрунтується
сьогодення і вибудовується майбутнє українського народу.
Саме цього дня ми святкуємо початок історії сучасної незалежної України. Прийняття Конституції закріпило правові основи нашої країни, її суверенітет і територіальну цілісність, сприяло підвищенню міжнародного авторитету України на світовій
арені. Конституція визначила найціннішим життя людини, її здоров’я, честь і гідність, надала кожному громадянину можливості
для самоорганізації, свободу слова та віросповідання. І обов’язок кожного українця – поважати Конституцію та дотримуватися її постулатів.
Цього світлого й урочистого дня бажаю вам, шановні жителі
громади, міцного здоров’я, родинного тепла і добробуту. Нехай
кожен день дарує радість життя, любов рідних і близьких, а кожне
ваше нове досягнення сприяє процвітанню нашої держави!
З повагою, Боринський селищний голова Михайло ШКІТАК.
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Адміністрація і профспілкова організація КНП «Турківська ЦМЛ» щиросердечно вітають із ювілейним днем
народження дезінфектора Онуфрія Антоновича Павлика
і бажають шановному ювіляру неба безхмарного, настрою гарного, здоров’я – без ліку
і довгого-довгого щасливого віку!
Тож нехай незгоди всі Вас обминають,
Лиш тепло і радість сходять на
поріг.
Хай здоров’я й щастя Господь посилає
І душі не гасне світлий оберіг.

Церковний комітет та парафіяни церкви св. Миколая с.
Верхнє Висоцьке щиросердечно вітають з днем народження настоятеля отця Федора.
Шановний отче! Хай сповняться Ваші найсвітліші мрії та
бажання, а Боже благословення супроводжує Вашу працю на звершення усіх добрих справ в ім’я
процвітання нашої Церкви. Міцного здоров’я, щастя, радості та благополуччя
Вам та Вашій родині.
Щоб гарний настрій, здоров’я без
ліку
Не покидали Вас довіку.
Щоб доля мальвами цвіла
Й прихильною до Вас була.
Щоб шанували Вас краяни,
Любили щоб парафіяни.
І щоб на радість всіх мирян –
Ще довго-довго були з нами!

«СІТРОЕН» ВРУЧИЛИ
ТА ГРАМОТАМИ НАГОРОДИЛИ
У переддень професійного свята турківські медики медицини катастроф отримали новий автомобіль швидкої допомоги марки «Сітроен», класу Б. Ключі від спецавтівки вручив
заступник голови Львівської обласної державної адміністрації
Юрій Бучко, побажавши якомога менше тривожних викликів
та сил і здоров’я у нелегкій професії.

До того ж, четверо працівників були відзначені почесними грамотами. Зокрема, старший фельдшер підпункту медицини катастроф м. Турка Ольга Вагіль отримала грамоту за підписом голів
Самбірської районної ради та Самбірської райдержадміністрації.
Її колега, ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС, фельдшер Богдан Тацишин – грамоту Львівського обласного центру екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф. Такі ж нагороди отримали фельдшер підпункту с. Верхнє Висоцьке Надія Височанська
та фельдшер підпункту смт. Бориня Віктор Куцак.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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ÇÀÐÀÄÈ ÁËÀÃÎÐÎÄÍÎ¯
ÌÅÒÈ – ÄÎÏÎÌÎÃÒÈ Ä²ÒßÌ
Наприкінці минулого тижня у м. Трускавець, уже вдесяте, відбувся видовищний благодійний волейбольний турнір «Royal Cup». Проходив він традиційно за сприяння благодійного
фонду Андрія Лопушанського. На своїй сторінці у Фейсбук Андрій Ярославович, який завжди є
не лише організатором, а й активним учасником турнірів, написав: «Не зміг втриматися
попри те, що востаннє виходив
на ігровий майданчик добрих десять місяців тому. Настільки
захопився неймовірним духом
та азартом, що демонстрували всі сім команд-учасниць. У
підсумку турнір вийшов на славу. А головним є те, що успішно вдалося виконати його основну мету – зібрати кошти для
фінансової допомоги дітям,
котрі мають проблеми із здоров’ям і потребують термінового лікування. У цьому сенсі хочу
щиро подякувати всім спортсменам, які, почувши два слова
«допомога дітям», неодмінно
знаходять у своєму лексиконі
два інших, не менш важливих та
значущих – «завжди готові». Власне це стало запорукою того, що наш десятий благодійний
волейбольний турнір й цьогоріч виконав свою місію. Глибоко переконаний, що й надалі продовжимо це робити».
Важливим є те, що кошти, зібрані в дні проведення турніру, були скеровані, власне, тим дітям, які
конче й терміново їх потребують. Що стосується Турківщини, то по 7 тисяч 100 гривень передано
Руслану Дністряну із с. Лімна та Давиду Боруті із с.Шандровець. Відповідно, такі ж суми отримали
хворі дітки з Самбірщини та Старосамбірщини.
Висловлюючи вдячність всім учасникам турніру, особливої похвали Андрія Ярославовича заслужила команда з Турківщини, яку зорганізували відомі волейболісти Іван Яворський та Василь Ірод. І хоч
наші спортсмени не стали призерами серед семи команд-учасниць, зате продемонстрували цікаву й
змістовну гру.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

3 стор.

25 червня святкує свій день народження шановна і дорога нам людина – директорка Верхньовисоцького ЗЗСО
Дарія Володимирівна Надич.
З нагоди іменин, від усього колективу прийміть найщиріші вітання. Бажаємо Вам міцного здоров’я, бадьорості духу, радості в серці, теплоти в душі. Нехай ранки
Ваші будуть чистими і ясними, дні – успішними і плідними,
а вечори – тихими і затишними. Доля Вас нагородила гострим розумом, лідерськими якостями, прекрасним талантом керівника. Бажаємо, щоб всі ці подарунки долі впевнено вели Вас до ще більших життєвих досягнень та успіхів.
Залишайтеся красивою і милою, шанованою і наполегливою, чарівною і успішною. Нехай у житті буде багато цікавих моментів, теплих зустрічей і приємних компліментів. Удачі Вам та
сильної підтримки поруч.
Хай доля дарує приємні хвилини
У дружньому колі, у колі родини.
Міцного здоров’я – з роси і води,
Бадьорість і настрій хай будуть завжди!

Педагоги Риківської гімназії щиро вітають працівника
школи Івана Івановича Кропивницького з днем народження!
Бажаємо Вам, шановний, міцного
здоров’я – з роси і води, світлої радості
в житті, родинного тепла, благополуччя, рясних Божих благословінь.
Нехай Матінка Божа Вам всякчас
помагає,
А незгоди й невдачі Вашу хату минають.
Хай здоров’я і щастя будуть з Вами у
змові,
Сонця, миру, достатку і, звичайно, любові!

І БОРИНСЬКА ГРОМАДА ДОПОМАГАЄ ПОЛІЦІЇ
Добрий приклад Турківської міської ради, яка нещодавно на сесії виділила 200 тис. грн. на ремонт
фасаду будівлі турківської поліції, продовжила Боринська селищна. Днями депутати виділили 30
тисяч гривень. За словами керівника правоохоронного підрозділу, кошти буде витрачено на ремонт
автомобілів, які працівники поліції інтенсивно експлуатують впродовж багатьох років. А відтак, зрозуміло, що періодично автівки потребують технічного обслуговування і заміни вузлів та агрегатів.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÊÂÀÐÒÈÐÀ ÄËß ÂÀÑÈËÈÍÈ ÁÀËÎÃ
Кажуть, хто робить добрі справи, тому обов’язково добро
повернеться сторицею. А коли допомагаєш дітям-сиротам
чи дітям, що потрапили у складні життєві обставини, то це
потрібно оцінювати по-особливому.
Минулого тижня, згідно програми «Забезпечення житлом дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з числа дітей-сиріт», Турківський міський голова Ярослав Паращич вручив ключі від квартири 23-річній жительці м. Турка Василині Балог,
яка ще в дитинстві залишилася без мами, а сьогодні уже виховує
своїх трьох дітей. Житло придбали в місті Борислав. 180 тис. грн.
на це виділили з міського бюджету та 280 тис. грн. – з бюджету
Львівської обласної ради. З 2013 року, відколи діє ця програма,
вдалося купити 7 помешкань для дітей-сиріт. Начальник служби
у справах дітей Ірина Стебівка, яка щиро привітала свою підопічну,
наголосила, що можливо до кінця року ще вдасться придбати одне
помешкання.
Вручаючи ключі, Ярослав Паращич побажав Василині щасливого подальшого життя, здоров’я; щоб в її оселю ніколи не приходило лихо, а назавжди оселилися добро і щастя. До привітань приєднався й представник церкви Христа Спасителя п. Володимир.
Він вручив подарунок та наголосив, що Господь в особливий спосіб
турбується про дітей-сиріт й завжди допомагає йти їм по життю.
Треба лишень в це вірити.
Сама ж Василина, дякуючи всім, хто проявив турботу про неї, з
хвилюванням сказала, що їй і зараз не віриться в таке щастя. Її
мрія збулася.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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« І СЛОВО, І ПІСНЯ,
МАТУСЮ, ТОБІ…»
Вже традиційною стала участь вихованців шкіл Турківщини в щорічному обласному фестивалі-конкурсі «І слово, і пісня,
Матусю, Тобі…». Участь в першому етапі конкурсу цьогоріч
взяло понад 50 школярів із 17 ЗЗСО та БДЮТу Турківської
ОТГ.
Переможцями стали – у номінації «Авторська поезія»:
перше місце – Олена Ільницька, учениця Завадівської
гімназії ім. Івана Сакаля; друге
місце –Катерина Кльоб, учениця Присліпського ЗЗСО І-ІІ ст.;
третє місце – Марія Лепка, учениця Завадівської гімназії ім.
Івана Сакаля.
У ном інації «Виконання
пісні» (соло, молодша вікова
категорія): перше місце – Софія Юричко (на фото), учениця
Турківського ЗЗСО №1; друге
місце – Юлія Ясінська, учениця
Лосинецької гімназії; третє
місце – Святослав Кость, учень
Жукотинського ЗЗСО І-ІІ ст.
У ном інації «Виконання
пісні» (соло, старша вікова категорія): перше місце – Ярослав Сербін, учень Розлуцької
гімназії; Іван Яворський , учень
Турківського ЗЗСО І-ІІІ ст.; друге
місце – Наталія Мориконь, учениця Вовченського ЗЗСО І-ІІІ ст.;
Юлія
Селепко,
учениця
Лімнянського ЗЗСО ім. Романа
Мотичака; Надія Шевців, учениця Турківського ЗЗСО І-ІІІ ст.;
третє місце – Ангеліна Сливар,
учениця Турківської гімназії ім.
О. Ільницького; Яна Томинець,
учениця Ільницького ЗЗСО І-ІІІ
ст.

Загублене посвідчення особи
з інвалідністю з дитинства ( ІІ
група) серія ДДА №075614, видане 18 листопада 2020 р. на
ім’я Марії Василівни Костьовят,
вважати недійсним.

Загублене посвідчення громадянина, який
проживає,
працює (навчається) на території гірського населеного пункту
А
518230,
видане
23.09.2013р. (реєстраційний
№1736) на ім’я Людмили Богданівни Федчишак, вважати
недійсним.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Колектив ДЛГП «Галсільліс»
висловлює щире співчуття колишньому директору Михайлу
Васильовичу Повханичу з приводу тяжкої втрати – трагічної
смерті сина – Василя.

У ном інації «Виконання
пісні» (дует): друге місце – Марина та Ангеліна Гошівські, учениці Явірського ЗЗСО І-ІІІ ст.;
Соломія Корчинська та АннаМарія Сенюга, учениці Завадівської гімназії ім. Івана Сакаля; третє місце – Розалія Кости-

шак та Катерина Кльоб, учениці
Присліпського ЗЗСО І-ІІ ст.
У номінації «Авторська проза»: друге місце – Юлія Годованець, учениця Турківської
гімназії №2; третє місце – Марія Кневець, учениця Турківської гімназії №2.
Талановитим і креативним
був виступ тріо дівчат, учениць
Жукотинського ЗЗСО І-ІІ ст., вокальної групи учнів Ісаївської
гімназії.
Переможці першого етапу
фестивалю взяли участь у другому обласному етапі, що проходив у м. Львів. За умовами
цього конкурсу переможці попередніх років повторно участь в
обласному етапі не брали, тому
Турківську ОТГ в м. Львів представляли Софія Юричко та
Ярослав Сербін, які повернулися додому з дипломами лауреатів ІІ ступеня. А Софія Юричко,
яку готувала до виступу викладач Марія Буняк. взяла участь і
в заключному гала-концерті
фестивалю, що проходив у м.
Львів 13 червня, де її виступ супроводжували широкою підтримкою глядачі.
Багатою на юні таланти є
наша бойківська земля. Сподіваємося, що активні та обдаровані школярі Турківщини ще не
раз порадують всіх нас своїми
творчими досягненнями.
Наталія ГОШІВСЬКА,
м етодист відділу освіти,
культури і туризму Турківської
міської ради.

УПОРАЄМОСЯ – ГУРТОМ!
Колгоспник жив на трудодні,
Так, що боявся впасти,
Йдучи за плугом в борозні.
Щоб їсти, мусив красти.
До цінностей Країни Рад
Від скрути зубожіння
Тягнувся пролетаріат
І крав своє ж творіння.
Не міг творець народних благ,
Як ситий, спать ночами,
А вдень – віддати сили й фах
Зарплаті копійчаній.
Із ферм, заводів, де трудивсь,
Усе, що там стожилось,
Не тільки «ширпотреб» один,
Все – живність, збіжжя, силос
Ночами брав і ніс, аж прів,
З боязню «засвітиться».
Так на країну несунів
Соцлаг перетворився.
І прогримів його розвал.
А крадіїв – мільйони.
І кожен – професіонал,
І спец, і тать коронний.
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Бо там, де ратний, чесний труд
І мізерні зарплати,
Злодюжки, як гриби, ростуть.
Карл Маркс про це мав знати.
Радянський вишкіл і в наш час
Ти міг спостерігати –
У многих пересічних нас
І в олігархів клятих.
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ÇÀÑËÓÆÅÍ² ÍÀÃÎÐÎÄÈ
ÑÒÅÏÀÍÀ ËÅÏÅÕÀ
Справді, він є непересічною особистістю – у житті, творчості, служінні Українській державі. Степана Лепеха на Турківщині знають дуже добре. Й не лише тому, що чимало років
очолював районний відділ міліції, а й через те, що пов’язав
своє життя з чарівною бойківчанкою, яка надихала й надихає
його на творчість. Інакше б не вийшли з-під його пера цілий
ряд книг художнього та публіцистичного спрямування; він є
автором чудової лірики, покладеної на музику. Словом, Бог
подарував йому великий талант літературного творця,
який, навіть будучи правоохоронцем, не закопав, а виплекав і
розвинув. Складно пригадати, скільки за останні десятиліття Степан Ілліч видав книг, що викликають інтерес у
читацької аудиторії.

Нещодавно Степан Ілліч приймав численні привітання з нагоди
свого 65-річчя. Спілкуючись з ювіляром, я дізнався, що він й надалі у творчому пошуку, і вже в скорому часі має намір сісти за
написання чергового роману. Йдеться про одну з легендарних
зв’язкових УПА. Немає сумніву – з Божою волею його задум стане
реальністю і книга доповнить бібліотечні полиці книгозбірень Турківщини.
Не пройшов непомітно славний ювілей журналіста, письменника та юриста повз його колег по перу. Так, за літературно-художні
та публіцистичні твори національно-патріотичного спрямування,
він був відзначений почесною нагородою Міжнародної літературно-мистецької Академії України – міжнародною патріотичною медаллю Івана Мазепи за 2021 рік. Заснована ця нагорода у 2016
році. Відтоді її отримали цілий ряд письменників, меценатів, громадських діячів, науковців – як українських, так і з-за кордону. Для
прикладу, це Юрій Мушкетик, Валерій Шевчук, Ігор Калинець, Василь Барка, Войцех Пестка (Польща), Димитр Христов (Болгарія)
та ще цілий ряд інших непересічних особистостей.
А минулої неділі Степану Іллічу вручено грамоту Верховного Архієпископа Києво-Галицького, Блаженнішого патріарха УГКЦ Святослава Шевчука. Почесну місію, за дорученням патріарха, виконав Преосвященніший владика, єпископ Сокальсько-Жовківський
Михаїл Колтун.
Ми приєднуємося до численних привітань Степана Ілліча, який
у роки служби на Турківщині був активним дописувачем газети “Бойківщина”.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Свідомість нашу вглиб і вшир
Корупція розтлила.
Ту пошесть нам наш поводир,
Компартія сплодила.
Ту руйнівну, повзучу тлінь
Непросто зупинити.
Путь до наступних поколінь
Всім бідам перекрити.
Єднаймося в борні з цим
злом.
Сил треба нам чимало.
Упораємось лиш гуртом,
Всім дружним держзагалом.
Йосип ВАСИЛЬКІВ,
уродженець с.Хащів, житель
м.Дніпро.

ПРИЙДІТЬ ДО СУДИННОГО ЛІКАРЯ
Впродовж десятиліть жителі нашого краю, щоб обстежити судини, змушені були їхати зазвичай до Львова, витрачаючи час та кошти. Зараз це можна буде зробити й в комунальному підприємстві «Турківська центральна міська лікарня». 3 липня, об 11.00 год., у приміщенні лікувального закладу
(с. Завадівка, вул. Військове містечко) проводитиме консультативний прийом пацієнтів судинний хірург Львівського обласного відділення судинної хірургії.
Для тих, хто прийде на прийом, при собі потрібно мати загальний аналіз сечі та крові, біохімічний аналіз крові, коагулограму.
Обстежити можна судини верхніх та нижніх кінцівок, а також сонну
артерію.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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