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Люблячого і коханого чоловіка, найкращого батька, найдоб-
рішого дідуся, чуйного, щирого брата, ввічливого свата – отця
Миколу Різака, настоятеля   церкви Різдва Христового м. Тур-
ка, щиросердечно вітають з днем народження, яке святкува-
тиме на Успіння Пресвятої Богородиці, дружина Ольга, дочки
Уляна і Надія, син Микола, зяті Анатолій, Володимир, невістка
Марина, внуки Іван, Людмила, Діана, Сніжана, Емілія, сестра
Стефанія з Роздолу з родиною, швагро о. Василь із Стрия зі
своєю сім’єю, свати із Закарпаття, Іркутська, Тернополя і вся
велика родина.

Наш славний і рідний, найкращий у
світі,

З Тобою нам завжди затишно й
світло.

Ти гарний господар і батько чудовий,
Даруєш турботу  та море любові.
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що вмієш підтримати  словом і

ділом.
Що в рідному домі надійно та щиро,
Живи нам на радість  у щасті та мирі.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого Тобі треба,
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа!

 Церковний комітет, хор та парафіяни церкви Різдва Хрис-
тового м. Турка сердечно вітають з днем народження митро-
форного протоієрея о. Миколу Різака.

Бажаємо Вам, отче, міцного здоров’я, сили, успіхів на ниві
служіння Господу і людям, родинного благополуччя, вдячності

від дітей, Господньої ласки та  благосло-
вення. Прийміть  наші найщиріші вітання
– від громади церковної шлем побажан-
ня:

Бажаємо миру, здоров’я,
Щасливих і довгих Вам літ!
Щоб довіку несли Ви Божу науку у

світ.
Хай світ потепліє від Божого слова.
Хай радість щодня Вам Бог посилає
І Вашу родину благословляє.
Живіть ще довго, щоб на 100-річний

ювілей
 Ми привітали Вас.
Хай Матінка Божа з високого неба
Дарує усе, чого лише треба:

Здоров’я міцного і щастя без ліку,
Щасливого, доброго, довгого віку!

У ці святкові дні, 25 серпня,  відзначав свій прекрасний
ювілейний день народження вчитель Верхньовисоцького
ЗЗСО І-ІІІ ст. Олексій Петрович Кропивницький.

70 років – який прекрасний благословенний ювілей! Муд-
рості вже не позичати; це саме та пора, коли впевнені, що
можете зустрічати  бумеранг добрих справ і щирих посмішок,
який Ви запускали всі ці роки. Ви можете пишатися собою,
адже крізь усі життєві труднощі зуміли пронести свою честь і
ім’я, не заплямувавши совість.

Колектив школи вітає Вас і бажає міцного здоров’я. Щоб
вистачало до 100-літнього ювілею сили та волі, щоб зміцню-
вали себе фізично і духовно. Бажаємо шанобливої поваги від
колег і знайомих, безмірної любові близьких і рідних людей,
а ще захоплення в очах усіх навколишніх. Нехай життя грає
всіма барвами веселки та дарує Вам кращі дні, в яких не
буде поспіху, стресів, тривог, а будуть тільки сонце і тепло. І
на шляху хай стелиться удачі ди-
воцвіт. Нехай Господь дарує повну
чашу добра і щастя Вам на безліч літ!

Хай Вас зігріває людська тепло-
та,

За все, що зробили за свої літа.
Хай сонце Вам сяє і серце співає,
Хай смуток дороги до хати не

знає.
Хай благодатним буде Ваш вік.
Ми від щирого серця бажаємо

щастя,
Здоров’я і довгих натхненних

літ!

 Коханого, турботливого чоловіка, дорогого татуся, доброго,
щирого і турботливого дідуся, жителя с. В. Висоцьке Романа
Йосиповича  Бугая із 75-річчям від дня народження, яке  свят-
кує 28 серпня, від щирого серця і з великою любов’ю вітають
дружина Марія, сини Ростислав, Василь, дочки Тетяна, Ната-
лія, Галина, Ольга, невістки Алла, Світлана, зяті Микола, Дмит-
ро, Тарас, Богдан, онуки –  Діана з чоловіком Василем, Ва-
силь, Тарас, Денис, Роман, Марія, Юрій, Володимир, Єлиза-
вета, Владислав, Яна, Дмитрик, Володимир і  маленька Вар-
варка. Ювіляру вони бажають міцного здоров’я, світлих і рад-
існих днів у житті, рясних Божих благословінь.

В цей день вітаємо зі святом,
Здоров’я зичимо багато.

Хай щастя в серце завітає,
Добром Господь благословляє.
Хай Мати Пречиста оберігає,
Ангел Господній на крилах тримає,

А Бог хай дарує надію й тепло –
На многії літа, на щастя й добро!

СВЯТО ХЛIБА
ПЕРЕНЕСЕНО

Відповідно до Указу  Президен-
та України від 23.08.2019р. №
621/2019,  29  серпня відзначають
День пам’яті захисників України,
які загинули в боротьбі за неза-
лежність, суверенітет і тери-
торіальну цілісність держави.

Тож закликаємо всіх 29 серпня о
10:00 спинитися та вшанувати за-
гиблих захисників хвилиною мов-
чання, щоб віддати гідну шану геро-
ям, які загинули за Україну та вис-
ловити підтримку  їхнім  сім’ям,
рідним та побратимам.

Шановні краяни!
Повідомляю про те, що «Свято

Хліба» -  захід, який мав відбутись в
селищі Бориня  в неділю,  29 серп-
ня 2021 року, перенесено на субо-
ту, 4 вересня 2021 року.

Від імені  та за дорученням
ініціаторів   та  організаторів   за-
ходу – Боринський  селищний  го-
лова Михайло ШКІТАК.

ÄÎÐÎÃÀ ÒÓÐÊÀ-ËÎÏÓØÀÍÊÀ:
РЕМОНТНІ РОБОТИ РОЗПОЧАТО

Попри людську  зневіру та песимізм, днями таки розпочато ремонтні роботи на дорозі Турка-
Лопушанка. Організація «Шляховик-Т», що виграла тендер, наразі проводить розпушування ста-
рого асфальту та, добавляючи гравійно-піщану суміш, вкатує його, щоб потім настелити
нове асфальтне покриття. Ремонт буде проведено на ділянці, протяжністю майже 7 км, й на
це затратять 50 млн. гривень. Ця інформація для тих, що на весь голос кричать, мовляв,
дорогу відремонтують до Шум’-
яча й на тому кінець.

Голова Турківської міської ради
Ярослав Паращич має надію, що,
освоївши заплановані кошти,
Львівська ОДА вишукає додаткові,
щоб в цьому році, якщо не завадить
погода, відремонтувати ще декілька
кілометрів в цьому ж напрямку. Він
особисто та жителі всіх сіл Вовченсь-
кого куща щиро дякують голові об-
ласної державної адміністрації Мак-
симу Козицькому та його заступнику
Юрію Бучку за сприяння, за те, що
нарешті почала здійснюватися мрія
сотень мешканців, що проживають
в цьому напрямку.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ШКОЛА ОПИНИЛАСЯ НА РОЗДОРІЖЖІ
Невдовзі розпочнеться навчальний рік. Наразі достеменно невідомо, чи навчатимуться учні

в звичному режимі, а чи дистанційно. Все залежатиме, як проявить себе небезпечна інфекція,
що пов’язана з Covid-19.

З  одинадцятьма переможцями конкурсного
відбору на директорські посади по Боринській се-
лищній раді вже укладено контракти. Там, де нові
керівники, триває передача. А ось  по Турківській
міській раді Жукотинська школа стала заручни-
ком людських амбіцій, через які можливо мати-
ме якісь неув’язки педагогічний колектив, який,
без сумніву, заслужив, як і всі інші школи, на по-
вноцінного директора. У відділі освіти, культури

та туризму міської ради нам сказали, що перемо-
жець конкурсу Богдан Макаришин  наразі не по-
спішає писати заяву, щоб вступити на директорсь-
ку посаду. В чому причина, можливо, Богдан Ва-
сильович   зможе  уже найближчим часом  пояс-
нити сам. В інших п’яти школах контракти укладе-
но і керівники активно займаються підготовкою
до нового навчального року.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Дорогого, люблячого, доброго, щирого  зятя і швагра Мар-
’яна Богдановича Сушицького із золотим ювілеєм, який
святкував 26 серпня, щиросердечно вітають теща Ольга,
тесть Петро, швагро Микола з сім’єю, сестра дружини Окса-
на з сім’єю і просять у Господа, аби дарував ювіляру міцне
здоров’я, світлу радість,  достаток і злагоду, мир і любов,
свою ласку і благословення на довгі і щасливі роки
життя.

Хай квітне доля у роках прекрасних,
Господь дарує радість і здоров’я.
Хай кожен ранок з неба сонцем ясним
Тебе осяє світлом і любов’ю.
Хай поруч Тебе Ангел Твій летить
І береже  він від біди повсюди.
Нехай дарує щастя кожна мить
І благодать Господня поруч буде.

Адміністрація і профспілкова організація КНП «Туркі-
вська ЦМЛ» щиросердечно вітають із ювілейним

днем народження молодшу медичну сестру ане-
стезіологічного відділення Марію Казимирівну

Марусяк і бажають шановній ювілярці міцно-
го здоров’я, великого людського щастя, ро-
динного тепла і довголіття.

Хай злагода буде, хай буде любов,
Хай тисячу раз повторяються знов
Хороші, святкові і пам’ятні дні,
Хай сонце всміхається Вам у житті!

Адміністрація і профспілкова організація КНП  «Турківсь-
ка ЦМЛ» щиросердечно вітають з ювілей-
ним днем народження палатну медичну
сестру дитячого відділення Марію Во-
лодимирівну Старушкевич і бажають
шановній ювілярці неба безхмарно-
го, настрою гарного, здоров’я без ліку
і довгого- довгого щасливого віку.

Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі.
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!

Боринська селищна рада повідомляє про те, що проводяться
громадські слухання на виготовлення детального плану території
земельної ділянки під будівництво та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель та споруд в с. Верхне Висоцьке –
площею 0,2422 га,  гр. – Галина Йосипівна Височанська.

Ö²ÍÓÉÌÎ ÍÅÇÀËÅÆÍ²ÑÒÜ,
ËÞÁ²ÌÎ ÓÊÐÀ¯ÍÓ

У понеділок, 23 серпня, ми
відзначали День Прапора. Пра-
цівники культури організували
чудовий захід – майдан Шевчен-
ка майорів їхніми вишиванками,
велично звучали  Гімн України,
привітання міського голови
Ярослава Паращича, помічни-
ка депутата Верховної Ради Ук-
раїни Андрія Лопушанського
Ірини Кіри, але довкола було
надто мало людей. Містяни чо-

мусь вирішили, що це не для них.
Та, більше того, на цю урочисту
подію – підняття Прапора, яку
було доручено Івану Богайчику
та Василю Дульнявці, не спро-
моглися прибути переважна
більшість працівників міської
ради, педагогів. Власне, з цьо-
го приводу поодинокі присутні
на заході висловлювали спра-
ведливе обурення: чому так?

Натомість масовішим був
захід з відзначення 30-ї річниці
Незалежності України. І нічого,
що його не вдалося провести,
через погану погоду, на май-
дані. Урочисто він пройшов у
культурно-мистецькому центрі
«Україна». Вітальні слова, спо-
гади уже вище названих Ярос-
лава Паращича та Ірини Кіри,
змістовний святковий концерт –
усе це додавало заходу підне-
сення. Добре, що не забули тих
людей, які стояли біля витоків
нашої соборності і, ризикуючи

Поза всяким сумнівом, День Незалежності – одне з найве-
личніших свят в історії нашої держави. І відзначати його  ми
зобов’язані з не меншим пошануванням як великі релігійні свя-
та . Хоча, на превеликий жаль, у свідомості багатьох українців
ще не утвердилося почуття гордості за нашу державу, по-
чуття відповідальності за її долю. Надто мало робимо й для
того,  щоб молоде покоління, якому жити й працювати в ба-
гатій та квітучій Україні, шанобливо ставилося до держави
загалом та всіх її атрибутів.

посадами, а іноді й здоров’ям,
ставали, боролися й перемага-
ли. Так, почесними грамотами
Турківської міської ради було
відзначено знаних активістів,
учасників руху національного
відродження  1988-90 рр. Наго-
роди удостоїлися Катерина Го-
голевська –  вчитель українсь-
кої мови та літератури Турківсь-
кого ЗЗСО І-ІІІ ст., Світлана Вой-
тович – вчитель християнської
етики цього ж навчального зак-
ладу, Петро Ільницький – жи-
тель с. Бітля, Богдан Макаришин
– заступник Турківського місько-
го голови з гуманітарних питань,
Ярослав Тирик –  вчитель
Лімнянського ЗЗСО ім. Романа
Мотичака,  Роман Дульнявка –
житель м. Турка,  Степан Джеб-
женяк – житель с. Жукотин,  його
односелець – Микола Марців.

Ювілейними медалями «30
років Незалежності України»
нагороджено Миколу Михайли-

ка – краєзнавця, жителя с.
Бітля,  Мирославу Калинич – го-
лову благодійного фонду «Мило-
сердя», Стефу Мись – вчителя
із с. Ясінка, Василя Круца – жи-
теля м. Турка, Івана Круца – ак-
тивного учасника Євромайдану,
сотника 29-ої Бойківської Сотні,
добровольця 93-ої бригади ЗСУ,
учасника АТО, нагородженого
орденом «За мужність» ІІІ сту-
пеня, Василя Дульнявку – жи-
теля м. Турка,  Івана Богайчика
– жителя м. Турка,  Ярослава
Геврича – громадського діяча,
учасника руху  шістдесятників,
Віру Лисак – колишню  житель-
ку нашого міста, педагога, Оре-
ста Павлика – жителя м. Турка,
Петра Косачевича – голову ВГТ
«Бойківщина ХХІ століття», Ва-
силя Пуршака – жителя с. Вов-
че, Івана Бойка – жителя м. Тур-
ка,  Йосипа Созанського – жи-
теля м. Турка, Семена Мицяка
та Василя Шведа – жителів с.

Лопушанка. Миколу Гучка – жи-
теля смт. Бориня,  Миколу Па-
леничку – жителя с. Вовче, Се-
мена Гомзяка – жителя с. Хащів,
Марію Вишинську – жительку с.
Лімна, Степана Василечка –
жителя с. Сянки, Анатолія Біжи-
ка – жителя с. Боберка. Наручні
годинники «30 років Незалеж-
ності» вручено сім’ям, рідні яких
загинули, захищаючи нашу дер-
жаву, в зоні проведення АТО.
Зокрема, родинам загиблих:
Романа Мотичака з с. Лімна, Ми-
хайла Романовича з с. Явора,
Івана Сакаля з с. Завадівка,
Юрія Міська з м. Турка, Олек-
сандра Ільницького з м. Турка,
Богдана Павлика з с. Завадів-
ка, Миколи Кльоба з с. Н. Яб-
лунька,  Василя Гунзи з с. Н.
Яблунька, Михайла Іваничка з с.
Карпатське,  Михайла Цапа з с.
Нижнє,  Василя Борути з с. Шан-
дровець. Родичам героїв Ярос-
лав Паращич побажав щастя,
здоров’я, доброї долі та Господ-
ньої опіки, відзначивши, що вони
по праву  можуть гордитися
своїми синами, чоловіками та
батьками – справжніми захис-
никами   Української Держави.

Через погану погоду не вда-
лося провести конкурс дитячо-
го малюнка на асфальті, але ве-
лопробіг, за участю юних турків-

чан, таки відбувся. Учасники от-
римали солодощі, спрезенто-
вані Олександром Ільницьким
та міським головою Ярославом
Паращичом.

До участі в концертній про-
грамі, яка тривала декілька го-
дин, було залучено художні ко-
лективи  майже всіх народних
домів Турківської територіаль-
ної громади. А на завершення
для молоді було організовано
дискотеку під відкритим небом.

Треба відзначити, що урочис-
тості з нагоди 30-ї річниці Неза-
лежності України пройшли у
багатьох  населених пунктах
Турківщини  –  з концертами,
привітаннями.

Важливо відзначити й те, що
грамотами Боринської селищ-
ної ради були відзначені вище
названі Микола Михайлик, Ми-
кола Гучок, Степан Василечко,
Анатолій Біжик  та Петро
Ільницький.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÄßÊÓÞÒÜ ² Â²ÒÀÞÒÜ Ç ÍÅÇÀËÅÆÍ²ÑÒÞ
Напередодні 30-ї річниці Незалежності України до редакції

написали бійці  хімічної роти 24-ї  бригади, яка стоїть в обо-
роні біля м. Попас-
на, та бійці  4-ї
роти «Січ» 93-ї
бригади, що  захи-
щають  нашу
Батьківщину біля
Авдіївки. Вони дя-
кують турківча-
нам, які зібрали гу-
манітарну допо-
могу  для них (в ос-
новному продук-
ти харчування).
Така співпраця й
справді є надзви-
чайно важлива,
адже, перебуваю-
чи на фронті, вої-
ни відчувають руку
підтримки з мирних
територій,  турботу
про них.

Вояки дякують всім, хто
долучився до не-
давнішніх двох благо-
дійних акцій, і особливо
беззмінним волонтерам
– Мирославі Калинич та
Марії  Матківській, які
впродовж семи років
турбуються про  українсь-
ких захисників.

Наш кор.
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ØÂÈÄÊÎ ÔÎÐÌÓÂÀËÈ
Ì²ÑÖÅÂÓ ÂËÀÄÓ,

хоч був супротив комуністичного режиму

Бідний не той, хто мало має,  а
той, кому завжди мало.

Рятуйся, небоже, і Бог тобі до-
поможе.

Народна мудрість.
Як я вже казав, що головним

своїм завданням ставив ліквідацію
комуністичного рабства – кол-
госпів, але не наскоком і не дикта-
том, а за бажанням колгоспників.
Моїм розпорядженням було зобов-
’язано керівників сільськогоспо-
дарських установ провести паю-
вання землі  і майна між працівни-
ками господарств для того, щоб
кожнен міг отримати свою частку і
почав вільно, самостійно вести
свою господарку. Результату від
цього не було, бо люди не вірили,
що вони вільні. Тому так сталося,
що, хто був при  владі (або ближче
до влади), правдою  і неправдою
«прихватизував» не тільки колгос-
пи, але заводи і фабрики. Я з квітня
1992 року був керівником району в
ролі Представника Президента Ук-
раїни, а моя, на жаль, покійна дру-
жина – колгоспницею колгоспу  ім.
Свердлова, і мала там свою част-
ку майна і землі. Якщо, за рішенням
вищих органів влади, розпаювали
тільки половину колгоспної землі,
то моїй дружині дісталось 1,15 га
та майна –  нуль. Вона не хотіла
навіть піти в контору колгоспу
дізнатися, скільки їй належиться
майна і грошей, не те, щоб вимага-
ти  віддати належне. І не тільки
вона, а більшість колгоспників віри-
ли, що колгоспи і радянська влада
– на віки. Але Бог  за старанням
мудрих людей знищив це комуні-
стичне кріпацтво. Мудрі кажуть: «
Чорт створив, а Бог не благосло-
вив». І про колгоспи залишилася
тільки погана згадка. Дружина ка-
зала, якщо вона забере від колгос-
пу, що їй належиться, то де вона
візьме коней привезти дров, розо-
рати землю і засіяти її зерном, ком-
бікорм для худоби придбати і де цю
худобу здати. А так, перебуваючи
в колгоспі, вона користується всім
цим. І майже всі колгоспники так
міркували і не вимагали своєї час-
тки, а тепер кричать, що вони пра-
цювали, а окремі громадяни розік-
рали. Так, зазвичай, завжди в нас.
Ми повинні усвідомити, що тепер
усе залежить від нас, в тому числі
і влада, яку ми обираємо. А чи зав-
жди обираємо? Ні! Багато наших
співвітчизників не обирають вла-
ду, а голосують за тих, хто більше
заплатить. І як казав колишній наш
президент, «маємо те, що маємо».
А все тому, що в людей не було
впевненості, що Союз впав, і на-
віки. Ми сьогодні мудрі. Як кажуть
євреї: «Якби я був зразу такий муд-
рий, як моя Сара потім». А тоді:

При тій режисурі,
Що звалась ревтриб,
Ви в їхній шкурі
Не кращі були б

В.Базилевський.
А тепер вже всю землю переда-

дуть громадам і кричать: « Селя-
нам – землю! – чути в селі, а селя-
нин уже в землі», сказав О. Шугай.
Вже й повмирали ті, що боролись
за землю так, що доходило до бійки.
В кінці ХІХ ст.  – на початку ХХ ст.
наші земляки їхали у США, Канаду,

щоб заробити грошей і вдома купи-
ти  клаптик землі. А гроші ці їм не
легко діставались, інколи платили
своїм життям. Побутувала коло-
мийка: «Ой , Канадо, Канадочко, ой
ти Манітабі (провінція в Канаді), та
не одна душа наша загинула в тобі».
Коли прийшли в Галичину мос-
ковські окупанти, то всю землю заб-
рали в колгоспи, залишили на сім’ю
максимум 0, 50 га. Тепер земля
пустує, заростає кущами, дерева-
ми, а молодь кричить: біда, бо ро-
боти нема. Галина Тарасюк таким
каже:

Ой, мала дитинчино,
Не згонив ніхто із твоєї

землі.
Не пухли від голоду діти

малі.
Не їла, як ми, баланди-лобо-

ди.
Не знаєш, дитино, ти горя-

біди.
Не сивіла дівкою на буряках.
Ніхто тобі жару в печі не за-

лив,
Ніхто матюками тебе не по-

крив.
Я не закликаю до того, щоб всі

сиділи в селі і порпались мотикою
в землі, косили ручною косою,
згрібали сіно тільки граблями, жали
жито серпом і молотили зерно
ціпом. Адже  не вся теперішня мо-
лодь бачила і знає ці знаряддя
сільськогосподарської праці. Світ
прогресує. Всі ці роботи в сільсько-
му господарстві зараз майже ме-
ханізовані.  Селяни вже мають
сільськогосподарську техніку:
трактори, диги, косарки, мотобло-
ки, культиватори та ін. Вся біда в
тому, що ми обираємо владу за
гроші й обіцянки, яка дуже мало
дбає про своїх громадян, зосібно,
про селян. У світі влада допомагає
селянам. Дає дотації, пільгові кре-
дити, допомагає реалізовувати ви-
рощену і вироблену в  домогоспо-
дарствах продукцію. Знову ж таки
в цьому самі винні, що маємо за
тридцять років Незалежності вла-
ду одну від іншої гіршу. Візьмемо,
для прикладу, останні вибори де-
путатів до Верховної Ради і   вибо-
ри Президента. Хіба це влада ук-
раїнська, коли московські імпершо-
віністи без оголошення окупували
Крим і частину Донбасу, уже вось-
мий рік убивають наших синів,
батьків і дочок, залишаючи сиріт і
вдів. А влада торгує з окупантом.
Де в світовій історії ви зустрінете
таке, щоб держава з державою
воювала і торгувала. Щоб кордони
були відкритими, щоб всякі наші
вороги і пройдисвіти швендяли на-
зад-вперед, підривали збройні ар-
сенали і робили інші диверсії, підси-
лювали ворожі настрої  в Україні
проти України, формували і
збільшували давно існуючу п’яту
колону. Справедливо і мудро каже
поет-класик Д. Павличко:

Вже все відкрилося: «Слуга
народу» –

Це партія безликого хохла.
І вся вона з поверхні аж до

споду
В задрипану Московщину

вросла.
Так ось на останніх виборах ми,

«безликі хохли» (не тільки партія),

проголосували більше 70 відсотків
за актора. Біда не в тому, що він
артист, бо й американський прези-
дент Рейган був теж артистом, а
зумів довести до  дипломатичного
розвалу СРСР, а в тому, що до бу-
лави треба голови і в основному
патріотизму, дбати про державу,
про народ, а не про власне збага-
чення свого оточення.

І це народ, що був відваги по-
вен,

Що славу в сідлах, як жону
гойдав?

У гетьманах сидить веселий
клоун,

Якому сірий люд себе продав.
І це народ? Безликі самоїди,
Що самохіть впряглися до

ярма.
Регочуть дальні і близькі су-

сіди,
Що в нього розуму нема.
І це народ? Затурканий по

вінця
До краю пересичений від

зрад.
Не народив із себе українця
Для булави, яка наводить

лад.
В. Базилевський.

Основною причиною є те, що
люди зневірилися в тому, що мож-
на щось змінити на краще в Україні,
то і голосують за гроші  під час ви-
борів. Ще наш філософ Григорій Ско-
ворода казав: « Немає смертельн-
ішої для суспільства виразки , як
марновірство – сховок лицемірам,
прикриття шахраям, затінок дар-
моїдам, стрекало і поджога недо-
умкуватим». А причиною марнов-
ірства є брак  національного, а точ-
ніше націоналістичного патріотиз-
му. «Патріотизм – це одна з найви-
щих категорій національної мо-
ралі», – казав Сергій Шелухін. А
справжній патріот є націоналіст, а
«націоналізм – це щит у захисті
своєї нації», говорив І. Гончар.

Микола Міхновський справедли-
во твердив: «Головна причина не-
щастя нашої нації – брак  націонал-
ізму – серед широкого загалу її».
Коли дивишся  телевізор, то всі
наші депутати і можновладці є на-
ціоналістами, б’ють себе в груди,
як    вони люблять свій народ, хи-
зуються вишиванками, не дивля-
чись на те, що вони поміняли  (зви-
чайно, не всі) по три - чотири, а то
й п’ять партій, яких, на жаль, у нас
наплодилось більш  як триста. Тоді
як у нормальних демократичних
державах – дві-три, інколи – чоти-
ри. Насправді провідну роль у нас
виконують не більше десяток
партій, що контрольовані олігарха-
ми або підтримувані грошовитими
яничарами і виконують  їхні зло-
чинні забаганки – грабують рідний
український народ. Для того, щоб
зберегти і розбудувати багату,
квітучу Україну, кожний її громадя-
нин повинен усвідомити, що Дер-
жаву збудують справжні патріоти-
націоналісти.

Нація складає найтяжчий
іспит,

До злагоди вона дійде сама.
Лиш той боїться націо-

налістів,
У кого роду й племені нема.

В. Іващенко.

Я твердо вірю, що:
Народ не візьмеш на макуху
Він заздаля розрізнить чин:
І хто є син його по духу,
І хто – по духу! – сучий син.

Б.Олійник.
А народ наш мудрий, чесний,

працьовитий;
Я не долюбляю тих горе-пат-

ріотів,
Що бачать в українцях що-

найгірше.
У кожній нації достатньо

ідіотів,
В нас їх теж не менше. І не

більше!
В. Іващенко.

Зневіра і розчарування є тимча-
совими явищами і вони скороми-
нучі і наш народ усвідомить що:
«Ніяка нація не може досягнути роз-
квіту, поки вона не усвідомить, що
орати поле – таке почесне заняття
як писати поеми», твердив Дж. Ва-
шингтон. Яку би людина не викону-
вала роботу, будь-яка праця є по-
чесним заняттям. Як сказав М.
Емінеску: «Не існує ні свободи, ні
культури без праці».

 Я коротко окреслив причини
невлаштованого і незаможного
життя українців, взагалі в Україні
(ми ще повернемось до цієї теми).
Тепер приземлимося на нашу бла-
гословенну Карпатську землю. А
життя наших бойків можна охарак-
теризувати одним реченням: «Так
ще ніколи добре не жили наші люди
в горах як тепер, щоб мали так в
достатку хліба і таку волю». Зем-
лю дали всім безплатно, літні люди
та інваліди отримують пенсію,  на
дітей і безробітним  (колись таких
називали туніядцями і карали) вип-
лачують допомогу, учні ліцеїв от-
римують  стипендію… Одним сло-
вом, тільки в кожну десяту, а то й
п’ятнадцяту, хату  держава  не ви-
діляє кошти. Куди підеш – товару
якого хочеш, аж очі розбігаються.
По селах возять борошно, пшени-
цю, крупи, комбікорм, овочі, фрук-
ти, а також промислові товари. У
кожному селі в  три-чотири рази
збільшилося торгових точок, заво-
зять хліб з трьох-чотирьох пека-
рень. Як кажуть, усього є до коль-
ору і до вибору. Свободи хоч
відбавляй: хочеш працювати –
працюй,  хочеш спати –спи, хочеш
виїхати на заробітки – будь ласка –
Львів, Київ, Чехія, Польща, Італія,
Канада, США. Тобто в будь-який
кінець світу їдь і працюй. Хочеш
молитися – молись, хочеш свят-
кувати святкуй, хоч всі 365 днів
на рік. Скажіть, коли ще був такий
достаток і така воля? Тільки тепер
у власній державі – Україні, як ска-
хав Т. Шевченко: « В своїй хаті –
своя правда, і сила, і воля». При
московсько-комуністичній владі
можна було поїхати на заробітки
(якщо їх так можна назвати) тільки
по «вербовці», і «вербованих» вез-
ли, де була найменша оплата і важ-
ка правця. За рік можна було заро-
бити на сякий-такий (дешевий) ко-
стюм, сорочку, пару взуття та різні
дрібниці та привезти грошей, щоб
купити  пляшку горілки і випити з
приятелями за зустріч, двісті-три-
ста грамів дешевеньких цукерків
дітям. Ось і весь заробіток за рік.
Сьогодні в Польщі чи Чехії такі гроші
можна заробити за два-три тижні.
А ледарі кричать, що біда, і що нема
роботи. Біда хворому, в кого немає
здоров’я. Відносно роботи – маєш
в селі землю, працюй на цій землі-
годівниці, а хочеш добре заробити
– заробляй і основне – не марнуй
зароблене. Відкрий свою справу в
селі, як це зробили мої земляки:
Микола Фазан посадив 2 га фунду-

ка (горіха), Іван Куник посадив
більше 0,5 га кущів ягід, Андрій Брян-
чик утримує більше 50 вуликів
бджіл, Іван Михалко працював вик-
ладачем в духовній академії в
Києві, повернувся в село, тримає
три корови і здає молоко, Микола
Покурбанич  утримує  шість корів,
пару коней і різну дрібну живність,
в тому числі й свиней. Таких гос-
подарств в Бітлі є немало, де тру-
дяться і живуть заможно, хоч до-
водитиься працювати важко. Вони
засвоїли заповіт своїх предків, які
казали: «Роб (працюй), то і на ко-
ней доробишся». Вони не кричи-
чать І не нарікають на Державу, не
кажуть: «Шляк би ту державу тра-
фив». Краще би «шляк трафив» цей
язик, який повертається проклина-
ти Матір-Україну, і тих, хто свідомо
, за гроші, на виборах голосують,
за злочинців і ворогів рідної Дер-
жави. Так  вони стають теж зло-
чинцями і поплічниками її ворогів.
Шануймо, любім Україну, бо вона
для   нас, українців, є як рідна ( а
точніше, друга) мати, а не мачуха.
Дослухаймось до слів поета:

Своя мати скаже: буду
бити–

 Гладенько зачеше.
Чужа вже як скаже,
То певно не збреше.
Як уже було сказано вище, рай-

онну владу мені разом із В. Теле-
фанком довелося очолювати з
1991-го  до 1994 рр. Я –  в ролі Пред-
ставника Президента України, а
Телефанко був головою районної
ради. Обласна газета «Високий
Замок», без перебільшення, фак-
тично дала інформацію за час нашої
роботи: вона інформувала   читачів
«Новий склад районної ради, її ви-
конком, а  пізніше  райадміністрація
прцювали з вересня 1991 року до
16 липня 1994. За ці три роки в рай-
оні збудовано п’ять великих мостів
через річку Стрий, побудовано і
відремонтовано чимало кілометрів
шляхів з чорним  й твердим по-
криттям, вісім ретрансляторів.
Закуплено обладнання і модульне
приміщення ( розміром 100Х 25 м)
для цегельного заводу, проведено
геологорозвідувальні роботи в по-
шуку вапняку для випалювання
вапна. Збудовано школи в селах
Ропавське і Ясіночка, тривало бу-
дівництво шкіл у селах Боберка і
Либохора. Виготовлено технічну
документацію на будівництво до-
роги для митного переходу з
Польщею через село Боберку. Вир-
ішено питання про будівництво га-
зопроводу до Турки. Було виготов-
лено документацію, проведено роз-
чищення траси, протяжністю 18
кілометрів для газогону високого
тиску. За сприяння голови облас-
ної ради М. Гориня та його заступ-
ника В. Калинюка під це будівницт-
во було виділено на 1994 рік 10
млрд. крб.. У Турці збудовано 20-
квартирний будинок, міську ко-
тельню, пам’ятник Т. Шевченку з
дорогих матеріалів. До Перших
Бойківських фестин заасфальтова-
но центральні вулиці міста Турка і
відремонтовано велику кількість
фасадів будинків.  Місто відразу по-
молодшало.

Також було завезено десь 60
відсотків будматеріалу (крім це-
менту) на ремонт пам’ятника арх-
ітектури – церкви в прикордонній
смузі колишнього села Соколики.
Укладено договір на реставрацію
цієї церкви з майстрами у 1994 році.

 Микола  МИХАЙЛИК,
краєзнавець.

(Закінчення циклу публікацій
у наступному номері)
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– матеріали рекламного характеру.
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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 ділянка, площею 0,1000 га, для дачного
будівництва, у с.Шум’яч, урочище Лан (хутір П’ятихатки).

Ціна - договірна.  Тел.: 0930088174.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

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

Охоронному підприємству на постійну роботу потрібні охо-
ронники з власним авто.

Графік роботи: вахта (доба через добу), Закарпатська область.
Ми пропонуємо: проживання за рахунок підприємства, витра-

ти на пальне, компенсація за використання власного авто.
За додатковою інформацією звертатися за телефонами: +38-

098-233-33-76; +38-068-391-66-07;

Втрачений студентський квиток
N BK 12384695, виданий Львівським
національним університетом ім.
Івана Франка у 2018 році на ім’я
Ксенії Петрівни Німців, вважати
недійсним.КУБОК НЕЗАЛЕЖНОСТI В ТУРЦI

Минулої неділі на стадіоні м. Турка відбулися  фінальні матчі  відкритого кубка Боринської
селищної ради, присвяченого Дню Незалежності України. У боротьбі за третє місце змагали-
ся команди з Верхнього Турова та Явори. Перемогу здобули явірчани з рахунком 2:4. Видовищ-
ним і цікавим був поєдинок за  перше місце. Мірялися силами спортсмени з Турки та Либохори.
З переконливим рахунком (5:1) перемогли господарі. Таким чином їм дістався основний тро-
фей відкритої першості – Кубок Незалежності.

За участі великої кількості
вболівальників відбулося наго-
родження переможців, яке
провели перший заступник го-
лови Боринської селищної
ради Олег Юричко, керівник
апарату селищної ради Мар’ян
Лабецький та головний спец-
іаліст з питань молоді та спорту
відділу освіти, культури, туриз-
му, молоді та спорту Роман
Дяків. Визначено й кращих фут-
болістів. Зокрема, воротар  –
Юрій Шийка, кращий гравець –
Владислав Мельник, кращий
бомбардир – Назар Сливар.

Організатори турніру кажуть,
що він може стати традиційним і завжди буде приурочений цьому найвеличнішому святу України.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Ó ÄÅÑßÒÖ² ÊÐÀÙÈÕ
Цікаво, у напруженій боротьбі, вперше  в м. Пустомити  прой-

шли обласні спортивні змагання Львівської територіальної
організації  ВФСТ «Колос» «Ігри громад». Загалом участь у
них взяло 25 команд. Наш край , відповідно, представляли
спортивні дружини Турківської міської та Боринської селищ-
ної громад. Забігаючи наперед  відзначимо, що перші здобули
загальнокомандне п’яте місце, другі – дев’яте.

ТУРКІВЧАНИ – ВОЛОДАРІ ГОЛОВНОГО ПРИЗУ
У вівторок, 24 серпня, у м. Добромиль відбувся фінальний поєдинок   кубка асоціації футбо-

лу Самбірського району. За головний трофей боролися спортсмени  Турківської та Новока-
линівської ОТГ. Наші футболісти показали змістовну і видовищну гру й здобули перемогу з
рахунком 3:2.

Чудовий кубок турківським спортсменам вручив голова асоціації футболу Самбірського району
Руслан Хомин.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Добре виступив на цих зма-
ганнях, здобувши  перше особи-
сте  місце, вихованець досвід-
ченого тренера  з настільного
тенісу Василя Гуя Юрій Павлик.
Його колега-тенісистка Віталіна
Ільницька виборола четверте
місце. А в загальнокомандному
заліку наші тенісисти були дру-
гими. Також перше місце здо-
був знаний на Турківщині гирьо-
вик Олег Павлик, житель с. За-
вадівка, який на Перших  Бойк-
івських фестинах був визнаний
найсильнішим бойком.
Відмінно виступила, здобувши
друге місце,  шашкістка Христи-
на Зубрицька, вихованка трене-
ра Богдана Москаля. Третьою
була на цих змаганнях її колега,
представниця Боринської се-
лищної ради, Галина Матківсь-
ка. Друге місце здобули бо-
ринські волейболісти.

Спортсмени вдячні за спри-
яння в організації поїздки на
змагання  Турківському місько-
му голові Ярославу Паращичу та
Боринському селищному голові
Михайлові Шкітаку та виконува-
чу обов’язків начальника відділу
освіти, культури та туризму
міської ради Михайлові Блажі-
вському – за наданий транс-
порт.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

І Н Ф О Р М А Ц І Я
про проведення конкурсу на заміщення вакан-
тної посади начальника юридичного відділу

Вимоги до конкурсантів: вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спец-
іаліста, вільне володіння державною мовою, навички роботи на
комп’ютері.

Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на
посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах
підприємств, установ та організацій, незалежно від форми влас-
ності, – не менше 2 років.

Перелік документів, які слід подати на конкурс:
- письмова заява про участь у конкурсі, в якій зазначити про

ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обме-
женнями, пов’язаними з прийняттям на службу в  органи місцево-
го самоврядування та проходженням служби;

- заповнена особова картка (форма П-2 ДС) з відповідними до-
датками (автобіографія, трудова діяльність);

- дві фотокартки, розміром 4х6 см;
- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєн-

ня вченого звання, присудження наукового ступеня;
- інформація про заповнення декларації про майно, доходи, вит-

рати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за фор-
мою, передбаченою Законом України «Про запобігання корупції»;

- копія документа, який посвідчує особу;
- копія військового квитка (для військовослужбовців або військо-

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

публікації оголошення в газеті за адресою: м. Турка, вул. Січових
Стрільців, 62.

Телефон для довідок: (03269)3-14-92.

Парафіяни церкви Собору Пресвятої Богородиці села Либохора  вислов-
люють щире співчуття дякові Івану Васильовичу Гакавчину з приводу
тяжкої втрати – смерті матері.

Колектив працівників пологового відділення КНП «Турківська ЦМЛ» вис-
ловлює щире співчуття Євгенії Василівні Артимович з приводу тяжкої
втрати – смерті сестри Стефанії. Вічна їй пам’ять.

Інженерно-педагогічний колектив Турківського професійного ліцею гли-
боко сумує з приводу смерті головного бухгалтера Іванни Михайлівни Сідак
і висловлює щире співчуття рідним покійної.

Відділ Держгеокадастру висловлює щире співчуття колишньому началь-
нику Михайлу Івановичу Юсиповичу та колишньому головному бухгалте-
ру Ганні Іванівні Гошівській з приводу тяжкої втрати – смерті батька.

Колектив Нижньояблунського ОЗЗСО І-ІІІ ст. – ЗДО висловлює щире
співчуття вчителю географії Валентині Луківні Гембець з приводу тяжкої
втрати – смерті матері.

 ÁÈÊ ÂÁÈÂ ÃÎÑÏÎÄÀÐß
У четвер страшна трагедія

трапилася в м. Турка. У пере-
добідню пору бик вбив свого
55-річного господаря,  коли той
намагався його напоїти. Деталі
цієї трагічної події не відомі.
Дивно, як так сталося, що  гос-
подарю не вдалося втекти від
розлюченої тварини.

До слова,  це вже не перший
подібний випадок у нас, на Тур-
ківщині.

Наш кор.

У газеті «Бойківщина» від 6 сер-
пня 2021 року, у статті «До дирек-
торства – через конкурс», допуще-
но помилку. Претендентом на по-
саду Ісаївської гімназії, окрім Марії
Федяй, була не Марія Галишин, а
Оксана Галишин.


