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 У ці серпневі дні святкує свій прекрасний та  багатий  70-
річний ювілей дорога і  любляча матуся, щира, турботлива,
найкраща у світі бабуся і прабабуся, жителька смт. Бориня
Євгенія Максимівна Гайгель.

У Ваш день народження, люба наша ювілярко, бажаємо
Вам ласки Господньої та опіки Матінки Божої, душевної моло-
дості, бадьорості та життєлюбства. Нехай роки не будуть владні
над Вашою красою,  нехай очі сміються від щастя і радості,
зігріває серденько  тепло рідних і дорогих Вам людей, а сили

й енергія прибувають з кожним днем.
Нехай у Ваш затишний будинок приходять
тільки добрі люди,  які  приносять любов і
щиру дружбу.. Будьте  щасливі і здорові –
на  радість усім нам.  Хай  береже Вас Бог.
Многая  і благая Вам літ!

Рідненька, дорога, вітаєм!
Даруєм світ ми Вам цілком.
Від негараздів Вам  бажаєм –
Хай Янгол захистить крилом.
Спасибі, мамо, бабусенько, за тепло,

за ласку,
За те, що любите й піклуєтесь про

нас.
Живіть ще довго, рідная, будь ласка,
Щоб на сторічний ювілей ми привітали Вас!
З  любов’ю і повагою –  син Микола, дочки Світлана, Оксана

з чоловіком Павлом, онуки – Марія з чоловіком Юрієм, Віта-
лія, Андрій;  любимі  правнуки  – Матвійко, Дем’янчик  і Данил-
ко.

Люблячого і коханого чоловіка,  найкращого батька, най-
добрішого дідуся, хорошого свата, чуйного, щирого брата Івана
Петровича Петчака з  нагоди 70-річного ювілею  щиросер-
дечно вітають  дружина Марія, дочки Іванна та Ольга, зяті Юрій
і Ярек, внуки Іванна, Тетяна, Олічка, Даниїл та Войтек, сваха з
Турки і сваха із Закарпаття, свати з Польщі, сестра Ольга з
Донецька з родиною, брати з  сім’ями і вся велика родина.
Ювіляру вони сердечно бажають міцного-міцного здоров’я,
безмежного людського щастя, радості, ро-
динного тепла, Божої опіки і ласки на кож-
ний прожитий день. Многая і благая літ!

Від щирого серця бажаєм здоров’я,
Без нього не милі всі наші діла.
В здоров’ї – багатство, і радість, і

сила,
І більшого щастя на світі нема.
Хай приходить у дім достаток,
В душу – радість, у серце – спокій.
Дай Вам Бог, на землі ще багато
Світлих днів і щасливих років!

21 серпня святкує свій ювілейний день народження Ірина
Онуфріївна Тисовська з Турки. Дорогу дружину, найкращу ма-
тусю, люблячу бабусю щиро вітають з нагоди ювілею  чоловік
Любомир, син Олег, невістка Наталія, дочка Тетяна, зять
Андрій, любимі онуки –  Богданчик, Данилко, Миколка та  Де-
нисик.  Дорогій людині вони бажають міцного здоров’я, життє-
вої радості і довголіття.

Лагідна, рідненька, добра і проста,
Наша дорогенька, наша золота!
Спасибі, матусю, що життя дарува-

ли,
Спасибі, матусю, що Ви нас плекали.
Спасибі, рідненька, за вічну турботу,
За щире бажання добра нам усім.
Хай серце ще довго у грудях палає,
А руки, мов крила, внучат пригорта-

ють.
Здоров’я міцного зичимо щиро,
Ласки від Бога, від дітей – тепла,
На многії щасливії літа!

Шановні жителі Турківщини!
 Вітаю вас з Днем Державного Прапора та 30-ю річницею

Незалежності України! Немає сумніву в тому, що ми перемо-
жемо, бо з нами правда, Боже благословення та підтримка
всього світу.

У цей святковий день хочу щиро подя-
кувати усім, хто вкладає в Україну свою
працю та інтелект, хто примножує її ба-
гатства, красу і славу, хто реальними спра-
вами на робочих місцях творить сьогоден-
ня та майбутнє рідного краю та нашої Дер-
жави.

Разом з тим, попереду у нас ще чимало
викликів та випробувань на міцність на-
ших державницьких та європейських по-
зицій.

Не забуваймо, що боротьба за незалежність, яку розпочали
покоління наших предків, що творили націю і боролися за дер-
жавність, ще не завершена.

Тому ми не повинні зупинятися на досягнутому. Співпраця
усіх гілок влади, усіх громад, кожного з нас має бути, як ніколи,
відкритою, прозорою та ефективною.  Нехай цей святковий
день додасть усім вам впевненості та згуртованості, окрилить
на нові звершення в ім’я утвердження Української Держави,
принесе добробут, мир та злагоду в кожну родину!

З повагою, народний депутат України
Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ.
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Місце проведення: смт Бориня, територія Боринського професійного ліцею (спортивний майданчик).

ПРОГРАМА

Дорогу сестру Оксану Га-
лац з днем народження,
який святкуватиме 23 серп-
ня, сердечно вітає сестра
Марія Жавко з сім’єю.

Нехай  це життєве свято
подарує тобі море чудового
настрою; нехай твої очі ся-
ють від щастя. Будь завжди
веселою, доб-
рою, чуйною.
Нехай на
т в о є м у
ш л я х у
з ус т р і -
ч а ю т ь -
ся тільки
н а д і й н і
друзі,  в
житті буде
тільки біла
смуга, а на
дверях щастя
завжди горить зелений вог-
ник.

Хай Божа Мати від біди
оберігає,

В душі панують мир і
доброта.

Ісус Христос здоров’я
посилає

На щедрі щастям многії
і благії літа!

11:00 - Круглий стіл на тему: «Значення збере-
ження традицій (народних промислів) для роз-
витку громад Бойківщини». Захід відбудеться за
участі представників НПП «Бойківщина», виконав-
чої гілки влади, органів місцевого самоврядуван-
ня, неурядових громадських організацій, закладів
освіти, підприємців.

13:00 - Урочисте відкриття.
14:00 - Концерт за участю кращих колективів.
Учасники матимуть можливість побачити теат-

ралізовані дійства, присвячені збору врожаю, об-

молоту снопів, помелу зерна на борошно грубого
помелу жорнами.

19:00 - Виступ талановитої молоді.
20:30 - Підсумки конкурсу «Хліб – усьому голо-

ва».
21:00 - Бойківська ватра.
21:30 - Танці під відкритим небом.
Під час свята будуть організовані творчі май-

стерні, де проводитимуть безкоштовні майстер-
класи для дітей та дитячі атракціони.

Працюватиме ярмарка.

НАШЕ НАЙВЕЛИЧНIШЕ СВЯТО

ÑÂßÒÊÓªÌÎ ÐÀÇÎÌ Ó Ì²ÑÒ²
ÒÓÐÊÀ ÍÀ ÌÀÉÄÀÍ² ØÅÂ×ÅÍÊÀ

23 серпня:
9.00 год. – підняття Державного прапора України.
24 серпня:
14.00 год. – малюнок на асфальті (майдан Шевчен-

ка);
15.00 год. – дитячі велоперегони (від скульптури

Божої Матері до пам’ятника Т.Шевченка);
16.00 год. – урочиста хода воїнів АТО;
16.15. год. – урочисте відкриття свята (майдан Шев-

ченка);
17.00 год. – святковий концерт (за участі колек-

тивів художньої самодіяльності народних домів Турк-
івської міської ради);

21.30 год. – святкова дискотека, за участі музично-
го гурту «Тріумф».

ÎÐÃÀÍ²ÇÀÒÎÐÈ ÑÂßÒÀ: Боринська селищна рада, Національний природний парк “Бойківщина”,
Боринський професійний ліцей народних промислів і ремесел
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Шановні мешканці Турківської міської об’єднаної
територіальної громади!

Щиросердно вітаю вас із найбільшим національним
святом українського народу —   ювілейним  30-м Днем

Незалежності України! У серцях
народу України серпнева бла-
кить неба і жовтогарячий зерно-
вий лан зливаються барвами ук-
раїнської державності в символ
свободи та праці. Творення історії
Батьківщини, її сьогодення і май-
бутнього — обов’язок кожного з
нас, усього народу. Нехай потуж-
не джерело вашого таланту і нат-
хнення, незламного оптимізму та
творча будівнича енергія будуть
прикладом служіння Україні,

примножують її славу, наповнюють криницю добробуту
нашої громади  процвітанням та благополуччям. Не-
хай свято Незалежності духмяним серпневим запахом
українського хліба принесе у ваш дім щастя і добро,
порозуміння та згуртованість, мир та любов!

Міцного здоров’я, бадьорості духу, успіхів у всіх почи-
наннях. З Днем Національного Прапора, з Днем Неза-
лежності!

З повагою – Турківський міський голова
Ярослав ПАРАЩИЧ.

Шановні  жителі Боринської
об’єднаної територіальної гро-
мади!

 Від щирого серця вітаю вас з
Днем Державного Прапора та
30-ю річницею Незалежності
України! Безперечно, ці роки
незалежності стали випробову-
ванням для всіх нас — випро-
бовуванням на зрілість, на са-
моповагу, на  вірність  батьків-
щині та взаєморозуміння.

Україна і сьогодні виборює
право на свою незалежність, на
власну думку та мирне майбутнє.  Ми з вами є свідками
подій, які мають доленосне значення для майбутньо-
го нашої держави, загартовують дух української само-
свідомості, виховують в кожному повагу до своєї Батьк-
івщини, до її Прапора та Незалежності.

Дорогі земляки, бажаю вам і вашим рідним миру, 
злагоди, міцного здоров’я, щедрої долі, успіхів у спра-
вах та починаннях заради процвітання Незалежної Ук-
раїни.

Нехай ваші серця будуть сповнені гордістю за нашу
державу, прагненням до єднання та порозуміння, а
джерело віри, надії та любові до України буде невичер-
пним.

З повагою – Михайло ШКІТАК,
Боринський селищний голова.

Шановні жителі Турківщини!
Вітаю вас з Днем Державного Прапора та 30-ю річни-

цею Незалежності України! День Незалежності – особ-
ливе свято для кожного з нас. Воно уособлює в собі не
просто день народження держави, а й пам’ять про
наших предків, завдяки
яким ми господарі на своїй
рідній українській землі.

Роки незалежності нашої
країни стали для всіх нас
випробуванням на
зрілість, толерантність та
патріотизм. Проте вони
продемонстрували усьому
світові, що Україна зі своєю
багатою історією та культу-
рою, мелодійною мовою та
працьовитими людьми
відбулася як суверенна
держава, здатна утверджу-
вати демократичні цінності
та захищати свободу.

Сьогодні, пам’ятаючи, що нам дала українська зем-
ля, вшановуючи героїв, які віддали за неї свої життя, ми
повинні рухатись вперед – до процвітання та створен-
ня могутньої європейської держави. Щоб увесь світ
знав, що синьо-жовтий прапор – запорука стабільності
та свободи, а наші нащадки  пишалися здобутками своїх
предків. Цього святкового дня від щирого серця бажаю
всім нам національної єдності, миру та злагоди, міцно-
го здоров’я, добробуту, сил і наснаги в усіх справах та
починаннях заради процвітання  ваших громад  та не-
залежної України!

З повагою – депутат Львівської обласної ради
Юрій ДОСКІЧ.

Ініціатором зустрічі були наші
випускники – Лук’ян Кудрич з с.
Присліп, Ганна Цебак з с. Жуко-
тин, Ганна Федорко і Катерина
Криванчик з с. Вовче. Довготри-
валі пошуки однокласників, уз-
годження дати зустрічі дава-
лись з великими труднощами і
ось цей день настав.

14 серпня 2021 року ми всі
приїхали в знане в бойківсько-
му краї село Вовче, прихопив-
ши старі, вицвівші світлини, з
тривогою у душі – аби тільки
впізнати!

Катерина Криванчик, на пра-
вах господині свята, радо вітає
однокласників – Степана
Дністряна, Ярослава Ватага (за-
кінчував 10 класів) з с. Лімна;
Ганну Федорко, в супроводі
онуків, озброєних фотокамера-
ми для увіковічення знаменної
події; Лук’яна Кудрича зустріча-
ли всі разом. Скільки тепла,
радості і щасливих посмішок.
Лук’ян одразу запитує: “А де
наші вчителі, яких ми запрошу-
вали? Я йду до них додому.” Ми

цікавимося, хто буде з вчителів.
Катерина Степанівна Соболь –
вчителька музики, проживає з
чоловіком у Вовчому, та Христи-
на Андріївна Нагірнич – вчи-
телька геометрії. Чи впізнаємо
їх? Наступними приїжджають
однофамільці Ганна та Федір
Цебаки. Ганна у гарній
бойківській вишиванці. Відчуття
таке, ніби збираємось після
літніх канікул. Час посріблив
нам скроні, змінив наші облич-
чя, але душа враз стала моло-
дою. Ніби і не минуло 55 років.
Жаль, що обставини не дозво-
лили приїхати Катерині Ви-
шинській з с. Жукотин, Ганні
Боцко з с. Вовче, Нестору Вата-
гу з с. Боберка.

Скільки теплих слів, при-
ємних спогадів, щирих по-
смішок, любові і добра було у
цей  чудовий вечір. Як іскрили-
ся очі кожного від такої жада-
ної і неповторної зустрічі. Як
враз помолодшали наші облич-
чя і пострункішали постави...

Нескінченні цікаві розповіді

про долю і життя кожного, про
вибраний життєвий шлях, про
вибраний фах, про сім’ю, дітей,
онуків, про здобутки і втрати. Не
обійшлося, звичайно, і про те,
як живеться нашим пенсіоне-
рам, про матеріальні статки,
про хвороби і самотність. Зга-
дали тих, хто пішов у засвіти –
Миколу Брезака, Миколу Батіга,

Степана Вовчанського, Йосипа
Славича, Ольгу Леснак. Вічна
пам’ять і царство їм небесне.

Підняли чарку за здоров’я
присутніх і за тих, хто, з певних
причин, не зміг приїхати на
зустріч. Але, допоки ми живі, ми
одна сім’я, ми – однокласники.

Зворушливі і цікаві були роз-
повіді наших вчителів Катерини
Степанівни та Христини Андрії-

вни про їх життя. Щирим і весе-
лим був діалог між Лук’яном
Кудричем і Христиною Андріїв-
ною. Він згадав як, вперше у
житті, вчителька, на організова-
ному шкільному вечорі, запро-
сила його до танцю, а він, не
вміючи танцювати, двадцять
разів наступив їй на ногу, серце
донині болить. Посміялися, по-
жартували….

Символічним моментом
нашої зустрічі була презентація
однокласникам моєї книги «Я
починаюсь з отчої землі», яка
нагадує – де б ми не жили, по-
трібно пам’ятати хто ми є, чиїх
батьків ми діти і де наше корін-
ня.

Світлини на згадку біля ста-
ренької дерев’яної школи, що

дивом вціліла до сьогоднішнь-
ого дня, яка дочекалася своїх
вихованців. І світлини біля нової,
сучасної, триповерхової школи,
що кличе до себе нове поколін-
ня дітей – будівничих України з
надією, що, колись і вони повер-
нуться до свого храму науки.

Повертаємось до затишного
кафе, де нас чекають смачні
бойківські страви та привітна
господиня. Вона, не стримуючи

емоцій від побаченого, ділить-
ся своїми враженнями: «Такої
теплої і щирої зустрічі я ще не
бачила у цій залі, де за цим
дружнім столом панували щас-
тя, радість, розум, повага,
щирість, любов до рідного краю
і своєї батьківщини». Приємно
таке почути від молодої, доброї
і щирої людини. Бажаємо і їй
щасливої долі і дякуємо за гос-
тинність і добрі слова. Згадали
пісні нашої молодості і на за-
вершення заспівали «Многая
літа», і висловили слова подя-
ки організаторам зустрічі, щирі
побажання один одному. Ми не
прощаємося. До нових зустрі-
чей!

Для приїжджих свято под-
війне. На другий день було свя-

то батьківської
домівки, зустріч з
родиною. Ніде у
світі так не буває
добре, як у
батьківській хаті,
яка завжди чекає
на тебе. Жаль, що
без батьків….
Провідали і їх, по-
молились, засві-
тили лампадки,
згадали добрим
словом і попроси-
ли в Бога для них
царства небесно-
го. Час вирушати в
дорогу – дома
сім’я, діти, онуки,
робота.

До нових зустрі-
чей, мій рідний
б о й к і в с ь к и й
краю. Щиро вдяч-

ний тобі за неймовірно гарну,
незабутню зустріч з одноклас-
никами, вчителями, родиною,
друзями, батьками.

Степан ДНІСТРЯН,
випускник Вовченської СШ

1965-1966рр.,  голова ГО «Тер-
нопільське обласне товари-
ство «Бойківщина», заслуже-
ний працівник охорони здоро-
в’я.

Â ÎÁ²ÉÌÀÕ
Ð²ÄÍÎ¯ ØÊÎËÈ

Не так часто, як би хотілося, випадає нагода відвідати
свою малу батьківщину, але, коли це стається, - щастя ней-
мовірне. Так було завжди. І коли навідувався до своїх, ще тоді
живих батьків, родини, до свого батьківського порогу. Так
було і впродовж багатьох останніх років, коли сам, або в складі
делегації, приїздив на бойківські фестини, чи просто випада-
ла можливість зустрітися з добрими друзями.

Але ця зустріч неповторна і особлива. Своїх синів і дочок
покликала в обійми рідна школа! Боже, як давно це було! 55
років тому, в далекому 1966 році, я закінчив 11-й клас Вов-
ченської СШ, бо в рідному селі Лімна була восьмирічка і діти з
навколишніх сіл, після закінчення 8-го класу, приходили в с.
Вовче, щоб здобути середню освіту. Це був останній рік оди-
надцятирічного навчання в школі. Всі наступні роки завершу-
валися десятирічним терміном. Але ХІІІ випуск поєднав 10 і
11 класи, які одночасно закінчували школу.
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ØÂÈÄÊÎ ÔÎÐÌÓÂÀËÈ
Ì²ÑÖÅÂÓ ÂËÀÄÓ,

хоч був супротив комуністичного режиму

Сердечно вітають з днем на-
родження жительку с. Ільник
Марію Ільківну Сеньків подруги
Тереза, Галина, Ольга, Петру-
неля, Галина, Марія.

Міцного-міцного здоров’я ба-
жаємо, родинного тепла, опіки
Матері Божої на
многії і благії, даро-
вані Господом
літа.

Нехай Гос-
подь Тебе охо-
роняє

Від зла, недуг
і від журби,

А Матір Божа
ласку посилає

Сьогодні, завтра і завжди.
Роки летять, неначе пта-

хи в вирій,
Роки біжать, нам їх не зупи-

нить.
А Ти душею будь завжди мо-

лодою,
Бажаємо Тобі до років 100

дожить!

Колектив ветеринарної служ-
би Турківщини сердечно вітає із
60-річчям від дня народження,
яке святкує 22 серпня, лікаря
ветеринарної медицини, завіду-
вача Ільницької дільниці вете-
ринарної медицини Марію

Євгенівну Ільницьку і
бажає шановній юв-

ілярці міцного здо-
ров’я – з роси і

води, світлої
радості в житті,
рясних Божих
благословінь.

Н е х а й
цвітуть під
небом синьо-

оким
Ще довго-довго дні Ваші й

літа,
Безмежна радість – чиста

і висока –
Нехай частіше до оселі за-

верта.
Ми Вам бажаєм сонця у

зеніті,
Достатку, радості і щас-

тя повен дім.
Нехай оселиться у серці

тепле літо
І соняхом квітує золотим!

Три місяці  на керівній посаді
пройшли для мене нелегко, бо
весь час були якісь проблеми,
які вчили мене  як далі працю-
вати. А  це важко давалося, тому
що я  усвідомлював – треба ке-
рувати так, щоб було добре тим,
котрими ти керуєш, а не тобі
особисто. У грудні відбулися ви-
бори до районної ради, склад
якої значно оновили  патріо-
тичні люди. На цих виборах мої
земляки, виборці с.Бітля, знову
обрали мене депутатом райра-
ди,  а на  сесії мене повторно
обрали головою Турківської
районної ради. Я вдячний своїм
землякам за довіру і думаю, що
виправдав їхні сподівання. З
моєї подачі депутати обрали
моїми заступниками Володи-
мира Петришака, Пилипа Бла-
жівського і Йосипа Юричка. За
минулі  три з половиною  місяці
я  вже ознайомився з тими зав-
даннями, які стояли перед кер-
івництвом району, а головне –
ближче познайомився з апара-
том райради і налагодив дружні
стосунки зі своїми заступника-
ми (вони були ними з вересня) і
завідуючими відділами. У нас
постійно панувала доброзичли-
ва, творча, робоча атмосфера.
А тому вдавалося долати великі
труднощі, про які народ співав
коломийку:

«Ні в що вдітися, ні в що взу-
тися,

Ніщо дітям їсти.
Ось як нам прислужилися
Наші комуністи».
Полиці  в продуктових і про-

мислових крамницях були
зовсім порожніми. Причина в
тому, що комуністична верхівка
вивозила в ліси м’ясні і молочні
продукти і там заривала їх в
землю, спалювали або скидали
їх  у  ставки чи в річки. Нам, кер-
івникам району, доводилося
мізерну кількість товарів, що
надходила в район, ділити між
жителями. Запровадили  навіть
талони на товари, від яких, прав-
ду сказати, ефекту майже не
було. Маючи худобу, картоплю,
трохи сала, молоко та інші про-
дукти харчування,  і трохи одягу,
жителі району з труднощами
пережили цю кризу, штучно ство-
рену комуністами. Великою про-
блемою була відсутність взуття
для дітей шкільного віку, бо одяг
менші носили той, з якого ви-
росли старші, а старші діти  інко-
ли носили одяг батьків. А взуття
– не костюмчик, який служить
два-три роки, або й більше, коли
його пошанувати, а черевики чи
туфлі  –  на сезон,  і викидай. Я
поїхав  до Львова  на взуттєву
фабрику «Прогрес». Тодішній її
директор П. Павличко сказав:
«Давайте нам вичинені шкіри і
ми виготовимо взуття для ваших

Томас Корлейль  твердить: «Колекція книг –  це той  самий
університет», звичайно прочитаних. Недруги мої скажуть,
що я своєї думки не маю, а цитую чужі. Це результат того,
що я багато читав і маю близько трьох тисяч книг, було в
мене й чимало читачів. Тепер, на жаль, лише якась маленька
перспективна дитина інколи попросить книжку. Так ось від
того, що я  захоплювався читанням, мої   особисті думки
збігаються з думками поетів, філософів, вчених.

дітей». Відносно шкіри, пробле-
ми не було, тому що люди, кол-
госпи і радгоспи   здавали худо-
бу на забій, то  й  шкіри вистача-
ло. Треба було, у першу чергу, її
вичинити (виправити). З «Про-
гресу» я проїхав кілька сотень
метрів на фірму «Світанок», яка
займалася вичинкою шкіри. Ди-
ректор фірми Роман Чайковсь-
кий виявився дуже порядною і
чесною людиною. З розмови із
ним я зрозумів, що він до всьо-
го є ще українцем-патріотом.
Дізнавшись про мою зустріч з
директором «Прогресу», ска-
зав: «Ви більше туди не підете,
я ваших дітей взую всіх, у повно-
му розумінні цього слова». Він
розповів, що взуттєві фабрики,
на які його фірма постачає
шкіру, певну частину готового
взуття дають фірмі. Отже, він це
взуття  продасть  для школярів
району, а ми, в свою чергу, дамо
фірмі пиломатеріали, які їй
потрібні  для барабанів, на яких
вичиняють шкіру. Ми домовили-
ся, що пиломатеріали даємо
фірмі за гроші, а  фірма для на-
ших школярів відпускає взуття –
теж за гроші. В тодішньому кол-
госпі ім.  Свердлова, у Верхньо-
му, де головував  Роман Биїк,
були пилорама і сушарка для
лісоматеріалу.  Домовились  з
п. Романом, що колгосп заготов-
лятиме пиломатеріал, який по-
трібний «Світанку», за який її
дирекція сплачуватиме колгос-
пу. Тодішній завідувач райвно
Павло Матківський зобов’язав
усіх директорів зібрати і подати
у райвно звіт, скільки і якого роз-
міру взуття потрібно для шко-
лярів в тій чи іншій школі. Після
поступлення з фірми взуття в
район, його відвозили в школи
з вказаною ціною на кожну пару.
Батьки платили за взуття гроші,
які й відвозив п. Матківський на
фірму. Ця процедура була
складною і заплутаною, але на-
рікань і скарг, а тим більше зло-
вживань не було. А все тому, що
всі були сповнені радості, щас-
тя. Бо ми у Вільній Україні жи-
вемо і працюємо для українсь-
кого народу і рідної Незалеж-
ної Держави, бо:

Наша славна Україна,
Наше щастя і наш рай!
Чи на світі є країна
Ще миліша за наш край?
І в щасливі  й злі години
Ми для неї живемо.
На Вкраїні й для Вкраїни
Будем жити й помремо…

(В. Самійленко).
Ось так ми поступово виходи-

ли з кризи, ділячи одяг, взуття,
цукор, хліб, цигарки, горілку та
інше. Цей  поділ був забавкою у
порівнянні з кісткою, яку нам
підкинули вороги України – в
конфесійних стосунках між ре-

лігійними громадами, з метою
«поділяй і владарюй». Споруда
церкви одна,   претендентів  на
її користування  – ледь не деся-
ток. А храм  – не кілограм цукру
чи макаронів,  що можна под-
ілити між двох покупців. Против-
ники відновлення Української
держави, як могли, баламутили
наш народ і в різний спосіб ста-
ралися пересварити його між
собою, і особливо на релігійно-
му грунті. Доходило до абсурду
– чоловік ішов до однієї церкви,
а дружина  – в інше село, бо в
рідному селі церква була  не
такої конфесії. З того часу ми і
сьогодні маємо практично три
різні церкви: Православну Цер-
кву України, Греко-Католицьку і
Російську Православну, яку досі
наші можновладці іменують ук-
раїнською.

А ще краще, щоб віднині
Стали храми всі єдині.
Адже віра в нас єдина,
Як єдина Україна.

(М. Петренко).
Борис Грінченко про тих, що

не дотримуються батьківської
віри чи конфесії, писав: «Якої
віри ти ?– хтось цигана спитав.
–  Якої ж треба вам? – той
відповів. Кого тобі сей циган на-
гадав? Та наших землячків…».
На жаль, сьогодні, коли москалі
захопили Крим і частково Дон-
бас, ще майже половина, а
можливо половина українців, а
точніше малоросів, сповідують
і ходять до церкви російського
патріархату і вороже ставлять-
ся до Самостійної України.

Поглядають малороси
На Вкраїну свою скоса:
Ніби їм вона не рідна
Через те, що дуже бідна.
Малороси, малороси,
Доти будем голі й босі.
Доки, вірте серцю люди,
Українцями не будем.

(Ю.Ош).
А хто довів найбагатшу держа-

ву в світі до бідності і злиднів?
Малороси-яничари із своїми
московськими покровителями,
гнобителями і грабіжниками
України. Як каже наше при-
слів’я: «Страшні не дурні, а при-
дурки, і яничари, а не турки». Лев
Силенко мудро говорить: «На-
род, який поклоняється чужим
святощам, чинити великі подви-
ги нездібний, у нього розполо-
винена душа». А все через те,
що ми не знаємо своєї історії, а
її, історію, ми вчили з подачі
«старшого брата» москаля,
який на початку 18 століття
вкрав і присвоїв собі наше істо-
ричне ім’я «Русь». Фрідріх Ніцце
сказав: «Ніколи не виживе той
народ, який сприймає тракту-
вання своєї історії очима сусі-
да». Виникає запитання: чому
наші малороси-яничари так
твердо вчепилися за руську, а
точніше за московську право-
славну церкву, коли Русь-Украї-
на хрестилася в 988 році, а Мос-
кви і Московщини ще й в думці
не було? Адже, як твердять мос-
ковські історики, перша  їхня
письмова згадка була в 1147
році про якесь невеличке посе-
лення на болотах, яке назвали

Москва, чи то пак « гниле боло-
то». Як писав наш Тарас Шев-
ченко, «Якби ми вчились так, як
треба, то й мудрість би була
своя». Справедливо каже Марія
Матіос: «Найбільше серйозні
помилки сучасності продукує
наше незнання минулого». А ще
те, що ми забуваємо христи-
янську істину, що Бог є любов і:

Страждаємо не від ідей,
В людській природі горе й

радість.
Два рушії ведуть людей:
Бог – це любов, диявол –

заздрість. (В. Іващенко).
Незважаючи на всю суєту, нез-

годи, суперечки, гризню, все-
таки керівництво району в міру
можливості, помаленьку вирі-
шувало міжконфесійні і життєві
проблеми всіх жителів району.
Ми були горді і в захваті від того,
що розпочинаємо нову сторінку
в нашому житті, яка веде всіх до
Волі.

 Хоч як кляли б життя, ціка-
вий час!

Тяжкий, страшний, голод-
ний, а цікавий!

Не вперше, доля надала нам
шанс:

Створити із колонії держа-
ву. (В. Іващенко).

Якщо тридцять чи трохи мен-
ше років тому  йшла боротьба
за користування храмами в на-
шому районі і ці храми справді
були наповнені віруючими, то
сьогодні ледве наполовину, або
й менше. Мене постійно хвилює
теперішній стан моральності і
духовності  наших людей. Влас
Паскаль  писав: «Розумна, ду-
маюча людина перш за все
думає про те, для якої мети вона
має жити; вона думає про свою
душу, про Бога. А подивіться,
про що думають звичайні
люди? Про що завгодно, тільки
не про те. Вони думають про
танці, музику, співи і тому подібні
задоволення; вони думають про
будинки і багатства, про владу,
вони заздрять становищу ба-
гачів і  царів. Але вони зовсім не
думають про те, щоб бути люди-
ною». Мудрі люди кажуть, що
людина має їсти, щоб жити, а не
для того жити, щоб їсти, а по-
просту жерти. Інший філософ
Марк Аврелій повчає нас: «За-
лишайся простим, добрим,
мужнім, милосердним і відпов-
ідально відносися до своїх обо-
в’язків, дбай про добробут кож-
ного. Життя коротке. Не про-
зівай самого дорогоцінного
плоду – добрих справ для лю-
дей». Або ж інша мудрість:  «Бог
живе в усіх людях, але не всі
люди живуть з Богом. Це є при-
чиною людського лиха».  «Якщо
б ми постійно пам’ятали, що Бог
в нас свідок всього того, що ми
думаємо і робимо, то ми пере-
стали би грішити і Бог невідступ-
но перебував би в нас. Давайте
ж згадувати Бога, думати і гово-
рити про Його як можна часті-
ше».

А на завершення вітаю всіх,
дорогі мої українці, зі святом
Незалежності і Волі – трид-
цятиріччям з дня проголо-
шення Самостійності Украї-
ни. Бажаю щастя, здоров’я,
миру та оптимізму.

Слава Україні! Героям сла-
ва!

Микола МИХАЙЛИК,
краєзнавець.

(Закінчення циклу публікацій
у наступному номері)

ДЯКУЮ ЗА
ДОПОМОГУ

Висловлюю щиросердечну
подяку за надану мені допомо-
гу медперсоналу  Турківщини. А
саме: головному лікарю КНП
«Турківський центр первинної
медико-санітарної допомоги»
Миколі Яцкуляку, за розуміння і
чуйність – директору КНП «Тур-
ківська  ЦМЛ» Костянтину Коро-
бову та його заступнику  по ме-
дичній частині Віталію Семенк-
іву, лікарям  Юрію Бриндаку та
Миколі Галишину, усьому колек-
тиву анестезіологічного
відділення, водіям, які достав-
ляли мене за місцем призна-
чення. І особлива  вдячність від
мене і моєї родини  привітному,
розуміючому медику, інтелі-
гентній та  добропорядній лю-
дині, висококласному спеціалі-
сту – нейрохірургу  зі Львова п.
Володимиру Дяківу.

 Бажаю  всім вам успіхів, Гос-
подньої ласки  та міцного здо-
ров’я. Нехай  ваша нелегка пра-
ця буде вам завжди в радість.
З повагою – Софія Ільницька.



 Реєстраційне свідоцтво ЛВ №1306/560-р
видано 27 грудня 2018 року.

Часопис виходить раз на тиждень.

82500, м.Турка, вул. Міцкевича, 14
ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:

3-21-27
 +38-099-094-37-96 (Viber)

Часопис набрано та зверстано у видавничому відділі
редакції   «Бойківщини». Віддруковано у ТзОВ «Видав-
ничий дім «Молода Галичина». Адреса: м. Львів, вул.
Стрийська, 48.
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– матеріали рекламного характеру.

Усі публікації захищені Законом України “Про авторське право і суміжні права”.
Передрук чи розповсюдження публікацій  – тільки з письмової згоди автора.

Продається комерційна неру-
хомість у м.Турка.

Загальна площа земельної
ділянки – 0,1290 га. Загальна
площа будинку – 262,7 кв.м. За-
гальна площа лазні – 92,38 кв.м.

ЦІНА - ДОГОВІРНА.
Адреса: м.Турка, вул. І.Фран-

ка. Телефон: 0970647987.

Продається земельна ділян-
ка, площею 0,1000 га, для дач-
ного будівництва, у с.Шум’яч, уро-
чище Лан (хутір П’ятихатки).

Ціна - договірна.
Тел.: 0930088174.

Загублене посвідчення особи
з інвалідністю з дитинства ІІІ гр.
– серія ААБ №000742, видане
30.12. 2009 року на ім’я Сергія
Васильовича Круца, вважати
недійсним.

При подачі оголошення, яке
було надруковано в газеті «Бой-
ківщина» 13 серпня 2021 року,
допущена помилка. Лікар-
окуліст приймав пацієнтів Туркі-
вщини не 15.08. 2021 р, як було
написано, а 14.08. 2021 року.

Християнська Церква «Хрис-
та Спасителя» просить виба-
чення за таку неточність. Про
наступний візит лікаря-окуліста
буде повідомлено заздалегідь.

Втрачене тимчасове по-
свідчення № 732611, видане
07.07.2018 р. Турківським райв-
ійськкоматом на ім’я Миколи
Миколайовича Лепіша, вважа-
ти недійсним.

Боринська селищна рада повідомляє про початок приймання документів за бюджетною
програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників». Відповідно до Порядку викори-
стання коштів, передбачених у Державному бюджеті для державної підтримки розвитку
тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 107 (у редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 12.05.2021 № 517)  у 2021 році передбачено виплату спеціальної бюджетної дотації
за наявні бджолосім’ї. Дотацію за бджолосім’ї надають на безповоротній основі юридичним
особам, фізичним особам та фізичним особам-підприємцям, зокрема сімейним фермерським
господарствам, які є власниками бджолосімей, за наявні в поточному році від 10 до 300 бджо-
лосімей, у розмірі 200 гривень за бджолосім’ю. У разі наявності більше ніж 300 бджолосімей
максимальний розмір дотації становить 60 000 гривень одному отримувачу.

Для отримання дотації  за бджолосім’ї  пасічники
(фізичні особи)  із місцезнаходженням пасіки у Бо-
ринській територіальній громаді до 1 жовтня поточ-
ного року подають до відділу економічного розвитку
та інвестицій селищної ради   наступні документи:

- копію ветеринарно-санітарного паспорта пасіки
нового зразка;

- копію рішення про державну реєстрацію потуж-
ності;

- копію довідки або договору про відкриття рахунка
в банку;

- копію паспорта громадянина України;
- копію ідентифікаційного коду;
- довідку, видану органом місцевого самоврядування, про реєстрацію пасіки із зазначенням кількості

наявних бджолосімей на останню звітну дату на момент подання документів.
 Підставою для внесення до відомості на отримання дотації за бджолосім’ї  є реєстрація потуж-

ності фізичної особи або суб’єкта господарювання у Державному реєстрі потужностей операторів
ринку. Фізичним особам  дотацію нараховують на ту кількість бджолосімей, що зазначена у ветери-
нарно-санітарному паспорті пасіки, обстеження якої було проведено Держпродспоживслужбою у
поточному році. Документи, подані після закінчення строку їх подання, не приймають.

Відділ економічного розвитку та інвестицій Боринської  селищної ради.

ÏÎÄÀÉÒÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÈ ÄËß ÂÈÏËÀÒÈ ÁÞÄÆÅÒÍÎ¯
ÄÎÒÀÖ²¯ ÇÀ ÍÀßÂÍ² ÁÄÆÎËÎÑ²Ì’¯

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

І Н Ф О Р М А Ц І Я
про проведення конкурсу на заміщення

вакантних посад:
ГОЛОВНОГО СПЕЦІАЛІСТА ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ

ТА КОНТРОЛЮ
Вимоги до конкурсантів: вища освіта за освітньо-кваліфікацій-

ним рівнем не нижче ступеня бакалавра, вільне володіння дер-
жавною мовою, навички роботи на комп’ютері.

Без вимог до стажу роботи.

ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРАТОРА
(на час відсутності основного працівника)
Вимоги до конкурсантів: вища освіта за спеціальністю право-

знавство, відповідність кваліфікаційним вимогам, встановленим
Міністерством юстиції України; вільне володіння державною мо-
вою; навички роботи на комп’ютері.

Стаж роботи у сфері права не менше трьох років або на посаді
 державного реєстратора чи на іншій посаді, що передбачає вико-
нання функцій державного реєстратора, не менше одного року.

Перелік документів, які подають на конкурс:
1) письмова заява про участь у конкурсі, в якій зазначено про

ознайомлення заявника із встановленими законодавством обме-
женнями, пов’язаними з прийняттям на службу в  органи місцево-
го 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, присвоє-

ння 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 військо-

возобов’язаних).
Документи приймають протягом 30 календарних днів від дня

публікації оголошення в газеті за адресою: смт. Бориня, вул. І.Фран-
ка, 4.

Телефон для довідок: (03269)3-41-18.

Педагогічний колектив та профспілкова організація Либохорсь-
кого ЗЗСО І-ІІІст. – ЗДО висловлюють щире співчуття колегам по ро-
боті Марії Степанівні Курій та Юрію Васильовичу Курію з приводу
тяжкого горя – передчасної смерті чоловіка та батька Василя Сте-
пановича Курія.

Раптово перестало битися серце шанованої та поважної людини,
творчої особистості, ініціатора добрих справ, зразкового сім’янина,
поціновувача праці та естетики, педагога-ветерана з великої літе-
ри, який за часи трудової діяльності зробив чимало для розвитку і
процвітання школи.

Поділяємо Ваше горе, сумуємо разом з Вами, підтримуємо Вас у
годину скорботи. Просимо у Всевишнього дати сил перенести біль
втрати, а душу покійного прийняти в Царство небесне. Вічна йому
пам’ять.

Мешканці будинку №40 по вул. Молодіжна м. Турка щиро співчува-
ють сусідові – Богдану Степановичу Гірнику з приводу тяжкої втрати
– смерті матері.

Тридцять років нашій волі,
А святковий день – журний.
Опечалений до болю
Дійством клятої війни.

Євро-вибір наш – стабільний,
Бо Європа – то наш дім.
Волелюбних генно-рідних
Бачимо себе у нім.

Рабовласник не пускає.
На дорозі в євро-світ
Рев снарядів не змовкає,
Гине наш козацький рід.

Убивають божевільні.
Шлях із рабства – не з легких.
Довгі, наче гони мінні,
Нами пройдено віки.

Наші згуби як зібрати –
То за гору Еверест
Вище й важче набагато
Вийшло б диво до небес.

Відбиваємо завзято
Платну наволоч заброд.
Вісім років, наче свято,
Перемоги жде народ.

Переможем! Копошаться…
Вбивць зухвалих бісить ляк.
Україна їм не здасться!
На горі не свисне рак.

Демократія – то сила,
Що знешкодила фашизм,
І на попіл, як могила,
Точить тоталітаризм.

Найкривавіше, страшенне,
Як фашизм, його близнюк,
Спопеліє і померкне.
Буде і йому каюк!

Ми ж, як личить, – демокра-
ти,

Плідно думаймо над тим,
Як з нас більшість згуртувати,
Єдність – захист від біди.

Ущільнюймо час негайно.
Класні чинники грози,
Твердь ударну, нездоланну –
В боєздатність Збройних Сил.

Ті потужні, дужі сили –
Україні на добро –
Сам час радить нам окри-

лить
Вдруге лідером Петром.

А на виборах – побачим,
Хто був кращий кандидат,
Хто від програшу заплаче,
Хто на трон зійти вже рад.

Йосип  ВАСИЛЬКІВ,
уродженець с.Хащів, житель

м.Дніпро.

В ДОРОЗІ  ДО  СЕБЕ

Продається земельна ділянка, площею 0,2445 га, для будів-
ництва та обслуговування житлового будинку, за адресою – с. За-
вадівка, вул. Військове Містечко (у районі лікарні).

Ціна – договірна.
Тел. : 0955945724. Віктор

Загублений студентський квиток ВК 12848751, виданий Вищим навчаль-
ним комунальним закладом ЛОР «Львівська медична академія ім. Андрея
Крупинського» на ім’я Діани Миколаївни Сахарнацької, вважати недійсним.

Ó Ô²ÍÀË² Ç²ÃÐÀÞÒÜ ÒÓÐÊÀ ÒÀ ËÈÁÎÕÎÐÀ
Минулої неділі відбулися два півфінальні матчі відкритого

кубка Боринської селищної ради, присвяченого Дню Незалеж-
ності України.

У першому поєдинку спортсмени з м.Турка, з розгромним рахунком
10:0, перемогли команду Верхнього Турова. У другому півфіналі зустріли-
ся Явора та Либохора. Основний час закінчився з рахунком 1:1. І лише у
серії післяматчевих пенальті перемогу вибороли футболісти з Либохори.

У неділю, 22 серпня, на стадіоні м.Турка, відбудуться фінальні матчі. О
13.00 год. розпочнеться гра за третє місце між явірськими та верхньоту-
рівськими футболістами, а о 15.00 год. за головний приз турніру бороти-
муться спортсмени з Турки та Либохори. Про це редакцію повідомив
головний спеціаліст молоді та спорту відділу освіти, культури, туризму,
молоді та спорту Боринської селищної ради Роман Дяків.

Василь ВАСИЛЬКІВ.


