В ЄДНОСТІ – СИЛА НАРОДУ
ÃÀÇÅÒÀ ÂÈÕÎÄÈÒÜ Ç 25 ÑÅÐÏÍß 1990 ÐÎÊÓ

ÁÎÉÊ²ÂÙÈÍÀ
ÍÀÐÎÄÍÈÉ ×ÀÑÎÏÈÑ ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍÈ

¹36

(1698)

ÐÎÇÄÐ²ÁÍÀ Ö²ÍÀ – 3 ãðí.

Ï’ßÒÍÈÖß, 10 âåðåñíÿ 2021 ÐÎÊÓ

ÂÀÆËÈÂÎ
ÍÀÏÐÀÖÞÂÀÒÈ ÀËÃÎÐÈÒÌ
Є різні життєві обставини. І досить часто вони потребують чіткого розгляду та втручання органів влади. Це особливо відчутно серед учасників бойових дій, що стали ветеранами російсько-української війни у Донецькій та Луганській областях. Ці люди, зранені фізично
і душевно, заслуговують особливого ставлення. Вкотре це підтвердила зустріч, що відбулася за участю членів ГО «Учасники АТО Турківщини» та голови Турківської міської ради
Ярослава Паращича.
Серед багатьох питань, винесених на обговорення, особливу увагу було сконцентровано на двох –
забезпечення житлом учасників
бойових дій та виділення їм земельних ділянок. Дискусія була
емоційна, часом і занадто різка.
Але, в результаті, знайдено такий
собі початковий компроміс й поставлено завдання напрацювати
алгоритм подальшої співпраці,
відносин між владою й атовцями.
Щодо забезпечення їх земельними ділянками, то Ярослав Ярославович погодився з пропозицією,
щоб уже найближчим часом (і цей
процес розпочався) поспілкуватися з кожним із 24 заявників на виділення земельної ділянки і запропонувати оптимальний варіант.
Зрозуміло, що задовольнити всі потреби таки не вдасться, особливо в контексті місця розташування
земельних ділянок, які б хотіли мати учасники АТО. Їх не так уже й багато на території Турківської
міської ради. На наступній зустрічі, яка має відбутися 4 жовтня, міський голова в деталях доповість
про результати проведеної роботи: кому телефонували і чи дотелефонувалися, хто погодився, а хто
відмовився від запропонованих земельних ділянок. Також Ярослав Ярославович проінформує, як у
законний спосіб можна надати приміщення для проживання в нежитловому фонді одному із учасників АТО і що для цього треба зробити, щоб він мав упевненість і гарантію стабільного місця проживання.
Очевидно, ще до цієї зустрічі, ми надрукуємо інформацію щодо проведеної роботи з цих двох питань.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Ï²ØÎÂ Ó ÇÀÑÂ²ÒÈ ÀÂÒÎÐ
ÁÎÉÊ²ÂÑÜÊÎÃÎ Ã²ÌÍÓ ÂÀÑÈËÜ ÔÅÄÜÊÎ
У середу, 8 вересня, закінчилася земна стежина відомого бойка, нашого земляка, уродженця с. Гусне Василя Федька. Він представився до Бога з великим життєвим доробком як вчений-аграрій, громадський діяч, поет. Усе життя Василь Іванович присвятив виробничій та науковій роботі в галузі сільського господарства, водночас плідно творив як поет. З 2002-го по 2017-й видав
десять поетичних збірок. Окрім того, активно друкувався у різних
періодичних виданнях, зокрема в газеті
«Бойківщина». Його перу належить «Гімн
бойків», покладений на музику Віктором
Камінським. Ця композиція неодноразово велично звучала на різних зібраннях
бойківського люду. Він дипломант першого, другого і третього ступенів літературно-краєзнавчого конкурсу ім. Мирона Утриска. За досягнення у літературно-мистецькій та громадсько-суспільній діяльності удостоєний звання «Почесний Бойко», поіменований достойником Золотого фонду Бойківщини.
Василь Іванович був активним членом Всеукраїнського об’єднання «Письменники Бойківщини», Товариства «Турківщина» у Львові,
ГО «Товариство «Бойківщина», інших неурядових організацій. Він
завжди був помітним під час проведення Всесвітніх бойківських
фестин та бойківських конгресів на Турківщині.
Добра згадка про Великого Бойка, який безмежно любив свій
край, назавжди залишиться в серцях земляків. А його поезії та
пісні ще довго-довго звучатимуть на різних культурно-мистецьких
заходах.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

У ШУМ’ЯЧІ
БУДЕ СВЯТО
Тривають підготовчі роботи з проведення в с. Шум’яч у
неділю, 19 вересня, Свята
вареника (пирога). Цьому,
власне, була присвячена нарада, яку провела керівник
сектору культури відділу
освіти, культури і туризму
Турківської міської ради Лілія
Яворська з працівниками народних домів Вовченського
куща та з господинею проведення заходу, старостою
села Шум’яч Галиною Шпуганич.
Кажуть, буде цікаво. Можна
скуштувати вареників та повеселитися.
Наш кор.

Колектив ПП «Тур-Авто» щиро вітає з ювілеєм головного бухгалтера підприємства Наталію Олександрівну Пономарьову і
бажає шановній ювілярці міцного здоров’я, невичерпної життєвої енергії, активного довголіття та Божого благословення на кожен день та
многії літа.
Ваш ювілей – не тільки Ваше свято,
Радіють з Вами рідні й друзі теж.
Хай Бог пошле іще років багато,
Здоров’я, щастя, радості без меж.
Хай роки будуть світлі, легкокрилі,
Не буде втоми лагідним рукам.
Хай жито на столі і Бог на небі
Завжди дарунком будуть Вам.

Турботливу і кохану дружину, добру і люблячу маму, щиру і
чуйну бабусю Надію Іванівну Писанчин щиросердечно вітають із 60-річним ювілеєм чоловік Володимир, дочка Оксана,
зять Ігор, син Микола невістка Леся, любимі
онуки Глорія, Марічка, Надійка і маленький Олексійко.
Прийміть від душі наші щирі вітання.
Хай збудуться всі Ваші плани й бажання.
Життя хай дарує чудові презенти,
Яскраві емоції, щастя моменти.
Щоб лихо до хати дорогу не знало,
А доля Вам радість завжди дарувала!

Дорогу, чуйну, турботливу маму, бабусю, прабабусю, сестру,
жительку с. Ільник Теодозію Михайлівну Ферелетич з ювілеєм
– 70-річчям від дня народження, щиро вітають сини Віктор та
Іван, дочка Наталія, невістки Євгенія та Ольга, зять Віктор,
онуки Назарій, Максим, Аня, Сергій з дружиною Мариною, Іван,
Аня, Авеліна, Ангеліна, правнучка Вікторія, сестра Віра з сім’єю
та вся велика родина. І бажають дорогій ювілярці міцного здоров’я, щастя, радості,
достатку, Божої опіки на многії літа.
Люба матусю, бабусенько мила,
Спасибі велике, що Ви нас зростили,
Що Ви нас любите, усім помагаєте,
Молитеся за нас, добра нам бажаєте.
За руки роботящі, за хліб на столі,
Спасибі Вам, рідна, уклін до землі.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає.

Добру, щиру, хорошу і порядку людину, жительку м. Турка
Надію Іванівну Писанчин із 60-річним ювілейним днем народження від щирого серця і з великою любов’ю вітає сім’я
Бончуків.
Дорога ювілярко! Прийміть від нас щирі й сердечні побажання невичерпних життєвих сил й натхнення, подальших перемог на життєвих стежинах! Бажаємо Вам святкового настрою,
міцного здоров’я, радості, миру й безмежного людського щастя, злагоди Вам й усій Вашій родині! Нехай сімейне тепло та
затишок надійно захищають Вас від життєвих негараздів, а в майбутньому на Вас чекає багато
років, наповнених життєвими радощами.
Нехай сонце для Вас світить
І квіти ніжності цвітуть.
Нехай в добрі, достатку, щасті
Усі Ваші роки пройдуть!
В житті нехай все буде, що потрібно.
Без чого не складається життя:
Любов, здоров’я, щастя, дружба
І вічно нестаріюча душа!

2 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÊÎËÈ ÁÓÄÅ Â ËÈÁÎÕÎÐ² ÑÂßÒÎ?
Жителі с. Либохора, по правді кажучи, вже й не вірять, що їхні діти навчатимуться, а педагоги працюватимуть в сучасній, давно обіцяній, новій типовій школі. Обіцянок вже було
стільки, що виникла стійка недовіра навіть й до тих, що можуть стати реальністю.
Останній приїзд в село і зокрема на будівництво школи голови
Львівської обласної ради Ірини
Гримак дав ще одну надію і, хочеться вірити, реалістичну. Очільниця області разом з головою Боринської селищної ради Михайлом
Шкітаком та депутатом обласної
ради Михайлом Дзюдзьом , оглянувши будівництво, сказала: «Наступного року с. Либохора мусить
отримати нову школу». Саме таке
завдання Ірина Ярославівна поставила собі та підрядній організації. Нагадаємо, що історія освітнього довгобуду тягнеться з далекого 2008 року. Згодом фінансова
криза призупинила будівництво,
а відновили його лише у 2016-му. З
того часу з обласного бюджету скеровано на об’єкт 33,3 млн. гривень, зокрема й 10 млн. гривень цьогоріч. Достеменно невідомо, скільки коштів треба для завершення робіт. Це стане зрозумілим лише після перерахування проектно-кошторисної документації.
Добре було б, якби в наступному році на об’єкт виділили кошти з Державного фонду регіонального
розвитку. Тоді й справді вдалося б добудувати. Нещодавно Михайло Шкітак з цього приводу мав
розмову з депутатом Верховної Ради України Андрієм Лопушанським, який, як заступник голови
бюджетного комітету, пообіцяв максимальне сприяння.
Нагадаємо, що нині 278 учнів с. Либохора навчаються у дві зміни в старенькій школі, яка збудована в 1900 році.
Микола ЗАПОТІЧНИЙ

МIЖНАРОДНА
СПIВПРАЦЯ НПП «БОЙКIВЩИНА»
Не так давно створений НПП «Бойківщина», як кажуть у народі, розправляє крила. Окрім
бюджетного фінансування, що передбачено на 2021 рік для успішного функціонування, підприємство реалізовує два міжнародні проекти: українсько-німецький «Збереження карпатських
пралісів» (Українське товариство охорони птахів, за участі та фінансової підтримки Франкфуртського зоологічного товариства) та проект Фонду збереження біорізноманіття Карпат (Словаччина).
У рамках українсько-німецького проекту здійснено підтримку
парку в налагодженні ефективного природоохоронного управління
територією та оптимізацію територіальної структури парку. У цьому
році парк уже отримав від проекту
офісну техніку, а також технічні засоби для проведення різноманітних заходів, здійснення моніторингу великих ссавців у літній період та біоакустичного моніторингу
кажанів, інструментарій для збору та аналізу польових даних, літні
та зимові комплекти одягу для
працівників.
Співробітники парку взяли
участь у навчальних семінарах
проекту. Зокрема, в семінарі «Розвиток моніторингу біорізноманіття у природоохоронних територіях
Карпатського регіону», який відбувся на базі Національного природного парку «Гуцульщина», що на
Івано-Франківщині.
Щодо другого проекту, його реалізовують через громадську організацію «Агенція регіонального
розвитку Турківщини». Проект фінансує вивчення природної спадщини у Національному парку «Бойківщина» ландшафтної та біотичної різноманітності частини парку, локалізованої в межах Буківської
полонини, а також проведення детальних досліджень в межах наукового полігону в старовікових
лісах на схилах г. Пікуй.
Співпраця триває і, очевидно, вона не завершиться 2021 роком, а матиме продовження.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
Втрачене посвідчення серія
ААБ
№100275,
видане
13.03.2012 р. Турківським УСЗН
на ім’я Миколи Михайловича
Зелінки, вважати недійсним.
У газеті «Бойківщина» від 20
серпня 2021 року була надрукована інформація Боринської
селищної ради про проведення
конкурсу на заміщення вакантних посад. Уточнення. Конкурс
оголошений не на головного
спеціаліста відділу організаційної роботи та контролю, а на
провідного спеціаліста цього
відділу.

НАРЕШТІ МАЮТЬ СВІТЛО
Так сталося, що єдина новозбудована Нижньояблунська
опорна школа на Турківщині, яка прийняла учнів ще у 2017 році,
але й досі не здана в експлуатацію, п’ять місяців тому залишилася без світла. І все через те, що підрядна фірма «Багор»
не розраховувалася з обленерго.
У результаті, за борги електропостачання до навчального закладу було припинено. І лише нещодавно, напередодні нового навчального року, завдяки наполегливості директора школи Василя
Ляховича, активній позиції Боринського селищного голови Михайла Шкітака, голови обласної ради Ірини Гримак, яка, до речі, брала участь у відкритті школи чотири роки тому, та депутата обласної
ради, нашого земляка Михайла Дзюдзя, електропостачання
відновлено. Навчальний заклад уклав пряму угоду з ПАТ «Львівобленерго».
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Адміністрація і профспілкова організація КНП «Турківська ЦМЛ» щиросердечно вітають із ювілейним днем
народження анестезиста Зеновія Михайловича Яворського і бажають шановному ювіляру неба
безхмарного, настрою гарного, здоров’я
без ліку і довгого-довгого щасливого віку.
Хочемо щиро Вас привітати,
Достатку, благополуччя побажати.
Нехай Господь береже Вас все життя,
На многії, щирі, багаті літа!

Адміністрація і профспілкова організація КНП «Турківська ЦМЛ» щиросердечно вітають із ювілейним днем
народження медсестру неврологічного відділення Теодозію Михайлівну Ферелетич і бажають шановній ювілярці міцного-міцного здоров’я, великого людського щастя, достатку в родині, довголіття.
Хай Бог милосердний з високого
неба
Дарує усе, чого лише треба,
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа!

Адміністрація і профспілкова організація КНП «Турківська ЦМЛ» щиросердечно вітають із ювілейним днем
народження медсестру терапевтичного
відділення Ольгу Миколаївну Сас і бажають шановній ювілярці міцного здоров’я, невичерпної життєвої енергії,
світлої радості, Божої опіки в житті.
Здоров’я, щастя зичим не на рік,
На все життя бажаєм його щиро.
Щоб радісним і довгим був Ваш вік:
З добром, любов’ю, спокоєм та миром!

“МАТРАЦНА” ПРОБЛЕМА.
ЯК ЇЇ ВИРІШУВАТИ
Уже не вперше і, очевидно, не востаннє, жителі Турки з
обуренням спостерігають, як з-поміж великої кількості
сміття якось незвично виділяються габаритні побутові
відходи, викинуті містянами: матраци, холодильники, шафи,
пральні машини і т. ін.
Зрозуміло, що сміттєзбиральні машини, які вивозять побутові
відходи, забирати їх не можуть, адже облаштовані лише для збору
дрібного непотребу. Постає логічне запитання: а як бути? Найперше, потрібно ввести платну послугу. Щоб людина, яка хоче позбутися, для прикладу, матраца, могла зателефонувати в житлово-комунальне управління й за додаткову плату, визначену відповідно
до затрат, замовити послугу. А тих, хто за звичкою викидає такі речі
на смітник, виявляти й притягати до відповідальності. Для цього
міській раді потрібно встановити камери, які б фіксували порушників. Лише в такий спосіб людей можна навчити до порядку. І це
не якесь ноу-хау. Увесь світ живе за такими правилами. Аби дійти
до такого розуміння, треба вживати непопулярних заходів.
Щоб не ускладнювати сміттєву проблему, міській раді уже найближчим часом треба розробити нову схему вивезення сміття, до
якої включити всі населені пункти, що територіально належать до
Турківської громади.
Микола ЗАПОТІЧНИЙ.

ЯК НАВЧАЄМО, ТАК І МАЄМО
На жаль, переважна більшість шкіл Турківщини І-ІІІ ступенів
не можуть похвалитися високим рейтингом серед навчальних закладів Львівщини. Як відомо, щорічно його складають
на підставі офіційного звіту, оприлюдненого Українським центром оцінювання якості освіти.
Так, в десятку найкращих, посівши 7 місце, потрапив Турківський ЗЗСО І-ІІІ ст. (нова школа). На 24-ій позиції – Турківський ЗЗСО
І-ІІІ ст. №1. 66-е місце займає Явірський ЗЗСО. На три позиції нижче (69-е місце) розмістився Боринський ЗЗСО. 122-у сходинку зайняв Верхньовисоцький ЗЗСО, 156-у – Ільницький ЗЗСО, 191-у –
Лімнянський ЗЗСО ім. Р. Мотичака, 257-у – Верхньояблунський
ЗЗСО, 347-у – Бітлянський ЗЗСО, 356-у – Боберківський ЗЗСО,
363-ю –Вовченський ЗЗСО, 373-ю – Верхньогусненський ЗЗСО, 402у – Верхненський ЗЗСО, 457-у – Либохорський ЗЗСО. 459-у сходинку в цьому рейтингу займає Турківський професійний ліцей, а
Боринський професійний ліцей народних промислів і ремесел –
465-у. Всього ж в рейтингу значаться 472 навчальних заклади.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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ÄÅ ª ÕË²Á, ÒÀÌ ÆÈÒÒß,
ÄÅ ÆÈÒÒß, ÒÀÌ ÍÀÄ²ß
Треба віддати належне організаторам, Свято хліба в смт. Бориня минулої суботи пройшло на надзвичайно високому рівні. Воно було насичене великою кількістю різноманітних заходів, організованих відповідально і вміло. Численні глядачі мали добру нагоду хто вперше
побачити, а хто уже вкотре насолодитися давнішніми традиціями та звичаями бойків, що
були відтворені доступно і цікаво.
Ще до урочистого відкриття
організатори провели цікавий
та повчальний і на перспективу,
хочеться вірити, дуже цінний
круглий стіл на тему «Значення

може бути й музей у місцевому
ліцеї, де зібрано велику
кількість експонатів. Добрим
словом згадали й нині покійного Петра Зборовського. Він

збереження традицій (народних промислів) для розвитку
громад Бойківщини». Захід
відбувся за участі представників
Національного природного парку «Бойківщина», виконавчої
гілки влади, органів місцевого
самоврядування, неурядових
громадських організацій, закладів освіти та підприємців. На
початку з вітальним словом до
присутніх звернувся Боринський селищний голова Михайло
Шкітак. Він подякував усім за те,
що згодилися прибути на свято,
побажав плідної праці та висловив упевненість, що цей захід
уже в найближчій перспективі
матиме реальні результати в
реалізації запланованого. Затим відбулася цікава дискусія,
обмін думками. Зокрема, про
роль національних природних
парків у збереженні історикокультурної спадщини Українських Карпат доповідали директор НПП «Бойківщина» Віталій
Земан (співорганізатор свята)
та провідний науковий співробітник Інституту екології Карпат
НАУ Оксана Марискевич. Вони
розповіли про те, чим займаються сьогодні фахівці парку та
про перспективи його розвитку.
Виявляється, на теренах Боринської громади є багато надзвичайно цікавих місць. Це 40
відсотків культурної спадщини
Турківщини. Тут можна назвати
цікаві давнішні огорожі, які називають тином, унікальні хати
під солом’яними стріхами, храми в селах Матків та Соколіки,
унікальні місцини природного
характеру. На превеликий жаль,
вони сьогодні зазнають руйнації, а добре було б вишукати
кошти й зробити локальні скансени, які б приваблювали туристів. Для прикладу, так а
місцина є в с. Либохора, де збереглися компактно три хати.
Згадали доповідачі й про унікальне болото, яке має заповідність міжнародного значення. Цікавим для туристів

впродовж багатьох років займався збором народної творчості бойків.
Боринській громаді, як виявляється, повезло, що на її теренах є парк «Бойківщина». який
має можливість залучити кошти для розвитку та збереження
унікальних традицій регіону.
Свій виступ на круглому столі
директор департаменту з питань культури, національностей
та ралігій Львівської ОДА Ірина
Гаврилюк присвятила темі
фінансової підтримки закладів
культури. Зокрема, вона наголосила, що сільські бібліотеки
мають стати тими осередками,
де акумулюватиметься історико-культурне життя того чи іншого села, де розвиватимуться сучасні технології. Звичайно, що
для цього у книгозбірнях мають
працювати творчі, ініціативні
люди, які шукатимуть щось
нове у роботі. А як у нас буває
насправді: деякі бібліотекарі з
року в рік займаються лише тим,
що переписують формуляри, у
кращому випадку – витирають
книжки від пилюки. На переконання Ірини Орестівни, з такими треба прощатися.
Змістовним та повчальним
був і виступ голови Самбірського регіонального науковокультурного товариства «Бойківщина» Любові Саварин «Особливості етнічної ідентичності
бойків, як ключ до економічного успіху громад». Вона розповіла про численні заходи, які
проводить товариство, про велику роботу ентузіастів у зборі
та популяризації автентичної
спадщини.
Обширно та доступно презентував тему «Традиційна бойківська кухня в умовах сучасності
та її перспективи» голова ГО
«Товариство «Бойківщина»,
власник ресторану «Бойківська
гостина» у Львові Андрій Німець.
До речі, його батьки – уродженці хутора Тарнава, що неподалік с. Шандровець. Коротко

він розповів про унікальні
бойківські страви, а поміж тим
наголосив, що в нас щораз меншає носіїв традиційної бойківської кухні. Добираючи людей
на роботу в ресторан, він пропонує, в тому числі й випускницям Боринського ліцею, популяризувати цікаві та смачні
дідівські страви, але охочих тим
займатися є надто мало. Ліцею
варто би подумати над даною
проблематикою.
Цікавими були доповіді начальника відділу економічного
розвитку та інвестицій Боринської громади Тетяни Курус (організатора круглого столу) та Тараса Дубіля, голови благодійного
фонду «Скарби націй» та ГО
«Нова українська громада» –
«Залучення інвестицій у розвиток туризму на території Боринської територіальної громади: реалії та перспективи». Як
виявляється, зараз Боринська
громада реалізує декілька цікавих проектів, які в недалекій
перспективі дадуть свої результати, відтак і додаткові надходження до бюджету.
Співзвучною була й доповідь
голови економічної комісії громадської ради ЛОДА, заступника голови Львівського обласного об’єднання організації роботодавців Наталії Писарчук. Вона
зосередила свою увагу на тому,
щоб на теренах громади створити сприятливі умови для розвитку бізнесу: щоб тим, хто хоче
вкладати кошти у розвиток, було
цікаво й вигідно. Як приклад,
створення бойківського центру
на базі ліцею – для роботи
фахівців у сфері ІТ. Маючи тут
облаштовану територію, вони б
могли працювати, давати додаткові надходження до місцевого бюджету, а також й відпочивати. Чудових місць для цього є чимало.
Про людський потенціал, як
основний ресурс розвитку Боринської територіальної громади, доповідала голова правління ГО «Агенція розвитку
підприємництва жінок та молоді» Леся Довганик. На її думку, для того, щоб громада працювала ефективно й успішно,
вкрай необхідно, щоб в ній були
фахові, одержимі ідеєю розвитку, люди. Керівник будь-якої
громади має про це дбати в першу чергу і позбутися тих працівників, хто приходить на роботу,
щоб відсидітися й отримати зарплату. Це, як правило, родичі,
куми, свати і т. ін. Молодь, як
відомо, – рушійна сила прогресу і її треба залучати до роботи.
Відбувся цікавий обмін думками в режимі запитаннявідповідь. Селищний голова Михайло Шкітак подякував усім за
плідну працю й наголосив, що
висловлені в ній ідеї й пропозиції обов’язково будуть включені в стратегію розвитку громади, написання якої триває. А
також він та директор НПП
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«Бойківщина» Віталій Земан
підписали меморандум про
співпрацю. А хтось навіть пожартував: «Молода громада, молодий парк, а, отже, перспектив й
роботи багато, і хочеться вірити в успішний результат».
Вмілим модератором на круглому столі був Петро Маковський – директор Народного дому
м. Стрий, засновник кредитної
спілки «Вигода».
Допоки тривали дискусії на
круглому столі, йшла активна
підготовка до урочистого
відкриття Свята хліба. Після
благословення настоятеля
місцевого храму о. Романа,
учасників та гостей свята вітав
селищний голова Михайло
Шкітак, депутат Верховної Ради
України Андрій Лопушанський.
Андрій Ярославович високо оцінив організацію свята, подякував усім, хто трудиться над тим,
щоб наші прадавні бойківські
традиції були збережені і мали
розвиток у майбутніх поколіннях. Як натхненнику і головному організатору цього чудового
заходу він вручив грамоту Михайлу Миколайовичу, подякував за
співпрацю й ініціативність в
роботі. Натомість селищний голова висловив вдячність й депутату за підтримку в реалізації
різноманітних проектів, й також
вручив грамоту. Подяки та грамоти від народного обранця
дісталися учасникам художньої

місцевих старост, організували
чудову дегустацію страв. Апетиту додавали гостинність, гарний
настрій, з яким вони зустрічали
гостей.
Після підбиття підсумків конкурсу «Хліб – усьому голова»,
Михайло Шкітак відзначив подяками тих, хто найбільше долучився до проведення свята. А це
– керівник апарату селищної
ради Мар’ян Лабецький, директор ДП «Боринське лісове господарство» Михайло Ільницький, директор НПП «Бойківщина» Віталій Земан, колективи
народних домів сіл Верхнє,
Верхнє Висоцьке, Нижнє Висоцьке. Комарники, Нижня Яблунька, Риків, Либохора, Бітля,
Шандровець, Бориня. А депутат
Верховної Ради України Андрій
Лопушанський, окрім грамот та
подяк, нагородив Ірину Цуняк,
Людмилу Комарницьку та Тетяну Петрайко путівками на оздоровлення у спа-центр «Женева». Також він побував й в гостинній та відомій далеко за межами України садибі Богдана
та Наталії Комарницьких, скуштував унікальні страви та напитки, якими вони частують численних туристів, й також вручив
родині сертифікат на відпочинок.
Звичайно, що не обійшлося
свято без традиційної бойківської ватри, вогні якої було видно
далеко, аж за небокрай. Для
молоді були організовані танці
під відкритим небом.
Варто наголосити й на тому,
що незабутнє колоритне Свято
хліба було організовано в тісній
співпраці Боринської селищної
ради, НПП «Бойківщина» та

самодіяльності народних домів
Боринської громади.
Згодом відбулася змістовна
концертна програма відомих
далеко за межами Турківщини
художніх колективів. Всі, хто
зібралися на це чудове дійство,
мали можливість побачити театралізовані дійства, присвячені збору врожаю, обмолоту
снопів, помелу зерна на борошно грубого помолу жорнами.
Свої таланти демонструвала й
талановита молодь. Великий
інтерес мали численні творчі
майстерні, які проводили безкоштовні майстер-класи для
дітей, та дитячі атракціони, виставка давніх бойківських ремесел, виробів народних умільців.
Думаю, що на святі ніхто не
залишився голодним, адже населені пункти територіальної
громади, під керівництвом

Боринського професійного
ліцею. Всі, хто побували на ньому, з вдячністю висловлювали
побажання, щоб воно стало
традиційним і завжди мало такий успіх, як цьогоріч.
А ось як оцінила проведення
Свята хліба уже згадувана директор департаменту з питань
культури, національностей та
релігій Львівської ОДА Ірина
Гаврилюк: «Боринська громада
надзвичайно тепло приймала
гостей. Приємно вражена гостинністю газдинь та газдів, які
представили багату бойківську
культуру та різноманітні традиційні страви. Дякую вам, що
бережете традиції, адже нашу
автентичність маємо з гордістю
показувати гостям і туристам як
з України, так і з–за кордону».
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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ÒÓÐÍ²Ð ÏÀÌ’ßÒ² ÃÅÐÎ¯Â
У неділю, 5 вересня, в с. Нижня Яблунька відбувся традиційний видовищний турнір пам’яті Героїв України, що загинули,
захищаючи нашу землю від російського агресора, Миколи
Кльоба та Василя Гунзи. Участь в ньому взяли три команди:
місцева, а також з сіл Верхнього Висоцького та Явори.

Перед початком футбольних
матчів відбулася урочиста частина за участі старости села
Марії Куприч. Вона вручила по-

дарунки батькам загиблих, подякувавши їм за те, що виховали гідних синів, захисників держави. Затим відбулося жереб-

кування. У першому матчі зустрілися місцеві футболісти та
спортсмени с. Явора. З рахунком 4:0 перемогу здобули господарі. У другому – верхньовисочани з мінімальним рахунком
3:2 перемогли явірчан. Третій
матч між нижньояблунцями та
верхньовисочанами закінчився
з нічийним рахунком – 2:2. Таким чином, третє місце посіла
команда Явори, яка зазнала
поразки у двох матчах. Так сталося, що в учасників останньої
гри
виявилася
однакова
кількість очок. Все ж перше
місце посіла команда господарів, враховуючи різницю забитих і пропущених м’ячів. Другу
сходинку у турнірній таблиці зайняли футболісти з Верхнього Висоцького.
Усі команди були нагороджені кубками, медалями та грамотами. Вручили нагороди
спортсменам головний спеціаліст з питань молоді та спорту
Боринської селищної ради Роман Дяків, уже згадувана староста с. Нижня Яблунька Марія
Куприч та колишній голова
сільської ради с. Н. Яблунька
Василь Хорт.. Пам’ятні статуетки отримали Олег Бабич – кращий гравець, Сергій Фатич –
кращий бомбардир та Анатолій
Павлик – кращий воротар.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ДОГЛЯДАЛЬНИКИ ЇХАЛИ ЗА КОРДОН
Турківський відділ Самбірської окружної прокуратури інформує, що протягом 2021 до суду скеровано ряд обвинувальних актів щодо осіб, які перебували на обліку в управлінні соціального захисту
населення Турківської районної державної адміністрації в статусі «особа, яка проживає разом з
особою з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу» та яка, за висновком лікарської
комісії медичного закладу, потребує постійного стороннього догляду за нею, керуючись корисливим
мотивом, достовірно знаючи, що у разі припинення здійснення такого догляду або за наявності інших
причин, що впливають на призначення та виплату компенсаційної виплати, зобов’язані вчасно повідомити УСЗН Турківської РДА про таке, однак свідомо не повідомляли про свій виїзд за кордон на
тривалий період, внаслідок чого приховували відомості, які мають суттєве значення для призначення
цих компенсаційних виплат за здійснення догляду. Таким чином, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами державного бюджету на різні суми.
У суді всі винні особи, усвідомлюючи невідворотність покарання, добровільно повертали отримані
кошти та щиро розкаювались у вчиненому.
Зіновій БОХОНОК,
прокурор Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури.

ЗАБУДЕТЕ ПРО ПAНКPЕАТИТ
Лікування просте й дешеве: 20 крапель 10% настоянки прополісу (є в аптеках) накапати в
півсклянки кип’яченого гарячого молока. Випити перед сном і відразу ж лягти в ліжко. І так
10 вечорів поспіль протягом місяця.
Якщо людина не дуже добре переносить молоко, можна взяти всього чверть склянки або
навіть одну ст. ложку. Курс лікування 6 місяців.
Поєднання прополісу і молока дає особливий
ефект: крім лікування простудних і лeгеневих
захвоpювань, поліпшуються загальне самопочуття, сон, заспокоюється пcихіка. 10% -ну настоянку прополісу найкраще купити в аптеці.
Пляшечки, ємністю 25 мл, вам вистачить надовго, а коштує вона порівняно недорого.
Можна приготувати самому: 5 грамів прополісу на 50 мл 75% -ного спиpту (якщо спиpт 96% ний, досить 45 мл). Прополіс порізати, покласти
в спиpт і настоювати 10 днів в темному місці, раз
в день струшуючи банку.

«БОЙКІВЩИНА»
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Потім процідіть і покладіть в холодильник. Цього продукту вистачить всій вашій родині на кілька
років. Приймати засіб слід ввечері, перед сном.
Уже після того, як ви вмилися, почистили зуби,
коли переодяглися і розстелили постіль. Щоб залишилося тільки випити і негайно заснути.
При лікуванні простудних захворювань у дітей
позитивний ефект очевидний з першого разу.
Приводиш дитину додому з дитсадка, бачиш:
вона починає хворіти. Перед сном даєш їй буквально одну-дві краплі настоянки прополісу з
молоком – і на ранок ніс у дитини дихає.
Настоянкою прополісу успішно лікується ГPВІ,
бpoнхіт, зaпалення лeгенів.
Зі скарбнички народної медицини.

10 âåðåñíÿ 2021 ðîêó

ÏÎËÞÂÀÒÈ Ó ÏÀÐÊÓ
«ÁÎÉÊ²ÂÙÈÍÀ» – ÇÀÁÎÐÎÍÅÍÎ!
У зв’язку із наближенням сезону полювання, з метою дотримання чинного законодавства та запобігання скоєння правопорушень, відділ державної охорони Національного природного парку «Бойківщина» нагадує, що, згідно із вимогами ст.16
Закону України «Про природно-заповідний фонд України», п.2
ст.20 Закону України «Про мисливське господарство та полювання», згідно Положення про НПП «Бойківщина», затвердженого Наказом Міністерства екології та природних ресурсів
України від 12.07.2019 №251, ПОЛЮВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ПАРКУ ЗАБОРОНЕНО!
Відповідно до ст. 42 Закону
України “Про мисливське господарство та полювання”, порушення законодавства у галузі
мисливського господарства та
полювання тягне за собою дисциплінарну, адміністративну,
цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно
із законами України. Зокрема,
відповідальність за порушення
законодавства у галузі мисливського господарства та полювання несуть особи, винні у:
порушенні правил полювання
та здійсненні інших видів використання мисливських тварин, правил регулювання їх чисельності.
Тому кожен з нас зобов’язаний завжди пам’ятати про це, бути
відповідальним до збереження флори і фауни.
Василь КОВАЛЬЧИН,
головний природознавець.

У четвер, 9 вересня, підрядна організація «Шляховик-Т»,
яка займається ремонтом дороги Турка-Лопушанка, розпочинає укладання асфальту на
відрізку дороги від Турки до
Каплунівки. Орієнтовно триватимуть ці роботи 4 дні – до понеділка включно.
Турківська міська рада просить звернути на це увагу водіїв
і об’їжджати цю ділянку дороги
через с. Присліп, а також просить вибачення за тимчасові незручності.

В оголошенні, розміщеному
на 4 сторінці газети «Бойківщина» від 3 вересня 2021 року про
загублений сертифікат на право власності на землю, серія документа не «АВ», як вказано, а
«ЛВ».

Продаж керамзитних та бетонних блоків, пісок, цемент
М500 та щебінь різних фракцій.
Доставка або самовивіз. м.Турка.
Телефони: 096-830-5989,
066-95-350-80.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Колектив працівників акушерсько-гінекологічного відділу КНП
«Турківська ЦМЛ» висловлює щире співчуття акушерці Іванні Василівні Крецул з приводу тяжкої втрати – смерті матері.
Колектив хірургічного відділу КНП «Турківська ЦМЛ» висловлює
щире співчуття медичній сестрі Надії Василівні Миньо з приводу
тяжкої втрати – смерті батька.
Колектив терапевтичного відділу КНП «Турківська ЦМЛ» висловлює щире співчуття старшій медичній сестрі Галині Михайлівні
Бліхар з приводу тяжкої втрати – смерті матері.
Педагогічний колектив Сигловатського ЗЗСО висловлює щире
співчуття вчителю початкових класів Галині Омелянівні Лабецькій
з приводу тяжкої втрати – смерті батька.
Колектив старших медсестер КНП «Турківська ЦМЛ» висловлює
щире співчуття старшій медсестрі терапевтичного відділу Галині
Михайлівні Бліхар та Богдану Васильовичу Бліхарю з приводу тяжкої втрати – смерті матері і тещі.
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