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Компанія Джейбіл - світовий лідер з виробництва електроніки та провідний роботодавець Закар-
паття, оголошує набір на посаду лінійного оператора. Переваги роботи у нас: безкоштовні транспор-
тування, харчування, медичне страхування та проживання для іногородніх.

Чекаємо вас за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський район, с. Розівка, вул. Концівська, 40,
89424.

Дзвоніть: 0 800 400 204 (безкоштовно по Україні).

Колектив Боринської селищної ради щиросердечно вітає з
днем народження селищного голову Михайла Миколайовича
Шкітака.

Вітаючи Вас з днем народження, бажаємо Вам, шановний
імениннику, аби Ваша життєва нива колосилася щедрим вро-
жаєм –  міцним здоров’ям, щастям, радістю, добром та всіма
земними благами. Божої опіки Вам  у всіх життєвих справах. А
ще бажаємо заступництва Пречистої Діви Марії, усіх святих та
ангелів на многії і благії літа!

Щоб спокій і мир панували в родині,
Щоб сонце всміхалось при кожній го-

дині.
Нехай обминають Вас лихо й триво-

ги,
Хай стелиться довга життєва до-

рога.
Хай легко працюється, гарно жи-

веться,
Все вміється, множиться і удаєть-

ся.
Здоров’я міцного і щастя без краю,
Усього найкращого ми Вам бажаєм.

Найщиріші вітання – коханій дружині, люблячій і турботливій
матусі, найкращій у світі, добрій, щирій бабусі  – Оксані Петрівні
Марич.

У цей особливий день від щирого серця вітаємо Вас, мила і
дорога, з ювілейним  днем народження! Такої прекрасної,
люблячої людини не знайти більше на всьому білому світі, її
любов і турботу не передати словами.

 Дякуємо, рідна,  за  доброту і тепло сердечне, за те, що
вселяєте в нас віру у найсміливіші мрії, допомагаєте, турбуєте-
ся, любите. Хай Бог береже Вас на довгій життєвій дорозі.
Бажаємо міцного здоров’я,  достатку, родинного тепла,  без-

межного щастя і багато радісних
років життя. Господнього Вам бла-
гословення, щоби ми усі, дружною
родиною, могли привітати Вас ще й
на столітній ювілей!

Нехай літа Ваші щастям
цвітуть веселково,

Не меншає сили запас.
А щедрість Вашої ласки й лю-

бові
Завжди  зігріватиме нас.
Хай Бог пошле усе, що по-

трібно,
Хай осторонь ходить біда.
А будуть здоров’я, любов і дос-

таток,
І вічно душа молода!

З повагою і любов’ю –  чоловік Василь; дочка Людмила, зять
Акобам, онучок Арманчик;  син  Мар’ян, невістка Іванна, ону-
чок Ромчик; дочка Юля і вся велика родина.

Рівно 50 років тому  Іван та Стефанія Маслиган  взялися за руки та ступили у нове спільне
життя. І попри те, що в цьому житті було багато різних випробувань, вони завжди гідно проходили
все й ніколи не переставали підтримувати, допомагати, а головне, любити один одного. Їхня
вірність перевірена часом, їхня любов пройшла велике загартування життєвими труднощами. І
те, що в їхніх  очах, як і раніше горить вогонь  ніжності та любові  один до одного – це неоціненна
нагорода за всі прожиті роки. Рідні  бажають  вам, дорогенькі,  безмірного щастя і такого ж
здоров’я. Бажають нескінченних радісних років життя. Нехай  ця мила, чарівна і прекрасна под-
ружня пара завжди буде прикладом і еталоном для наслідування.

Минуло вже піввіку з того часу,
Як в вашому житті цвіла весна.
І стільки прожито і пережито разом,
І скроні побілила сивина…
А в двері стукає ласкава осінь —
Багата, щедра, справді золота!
Як нагорода за любов і мудрість,
За ваші, в парі прожиті, літа.
За те, що зберегли свою родину
На хвилях часу, в радості й біді,
За те, що долю порівну ділили
І стали гідним прикладом в житті.
Тож будьте нам здорові і щасливі!
Хай спільний шлях ваш довго ще цвіте.
З любов’ю та повагою –  донька Леся, внуки –  Василина  з чоловіком  Святославом, Андрій  з

дружиною  Іванною, Марина, правнуки –  Іван, Дарина, Ілля і Тимофій та свати з Турки  і  Самбора.

Колектив філії “Турківська ДЕД” щиро вітає  з ювілеєм  Ганну
Іванівну  Мамчук і бажає шановній ювілярці міцного-міцного
здоров’я, невсипущої життєвої енергії,
світлої радості, довгих і щасливих років
життя під Господнім благословенням.

З ювілеєм Вас вітаєм,
Щастя й радості бажаєм,
А здоров‘ячка найбільше,
Бо без нього жить найгірше.
Хай Бог милосердний з високо-

го неба
Дарує усе, чого лише треба,
А  Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа!

ÂÈÍÓÂÀÒÅÖÜ ÄÒÏ Â²ÄØÊÎÄÓª ÂÀÐÒ²ÑÒÜ Ë²ÊÓÂÀÍÍß
Турківським відділом Самбірської окружної прокуратури підтримано в суді позов в інтересах

держави, в особі позивача - “Львівська обласна дитяча клінічна лікарня “Охматдит”, до гр. І.  про
відшкодування витрат закладу охорони здоров’я на стаціонарне лікування неповнолітнього
потерпілого в ДТП .

У  ході досудового розслідування встановлено, що гр. І. у  вересні 2017 року приблизно, о 01.00 год., на
автодорозі с.Боберка, керуючи автомобілем марки “Opel Vectra”, порушуючи вимоги ПДР, не забезпечив
належне керування, через що виїхав за межі проїзної частини дороги, де зіткнувся  з  деревом. У резуль-
таті ДТП неповнолітній пасажир, житель одного із сіл Боринської селищної ради, отримав тяжкі тілесні
ушкодження,  Лікування він  проходив  у стаціонарі  КЗ ЛОР “Львівська обласна дитяча клінічна лікарня
“Охматдит”.

Вироком суду   гр. І. визнано винуватим у вчиненні кримінального правопорушення. Турківським район-
ним судом підтримано позицію прокуратури, досліджено всі обставини цивільної справи та винесено
рішення, яким зобов’язано кермувальника, гр. І., відшкодувати “Львівській обласній дитячій клінічній
лікарні “Охматдит”  вартість  лікування неповнолітнього потерпілого в сумі  - 11 358,09 грн.

Зіновій БОХОНОК,
прокурор Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури.

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ²ß  –
ÍÀ ØËßÕÓ ÐÅÔÎÐÌÓÂÀÍÍß

Природно, нам стало цікаво:
а як далі працюватимуть стома-
тологи? З тим й звернулися до
директора КНП «Турківська
центральна міська лікарня» Ко-
стянтина Коробова. З його слів,
уже з 5 листопада розпочнеть-

Останні два тижні нам зателефонували декілька осіб, які в
нерозумінні запитували: «Що сталося  з стоматологічною
службою? Чому  в поліклініці не можна, як звично, полікувати
чи видалити зуб?» Одразу ми звернулися до одного із стома-
тологів й запитали про це. Виявляється, всі  працівники сто-
матологічної служби потрапили під скорочення і зараз вони за-
реєстровані в центрі зайнятості. Щоправда, за домовленістю
з пацієнтом, вони ще навідуються на роботу, щоб завершити
лікування або ж  надати невідкладну допомогу.

ся створення нової стоматологі-
чної служби, яка надаватиме як
ургентну допомогу, а також пра-
цюватиме згідно  пакету з надан-
ня медичних послуг, укладеного
з Національною службою здоро-
в’я України.

Скільки стоматологів мати-
муть роботу, наразі не відомо.
Очевидно, що комусь із них до-
ведеться надавати медичні по-
слуги як фізичній особі-
підприємцю, тобто перейти на
приватну практику. Як буде на-
справді, ми повідомимо чи-
тачів після того, як створять
новий підрозділ.

А наразі, якщо у вас болить
зуб, телефонуйте знайомому
лікарю, або ж звертайтеся у
приватні стоматологічні кабі-
нети.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Адміністрація і профспілкова організація КНП «Турківсь-
ка ЦМЛ» щиросердечно вітають з ювілейним днем народ-
ження процедурну медсестру поліклінічного відділення
Ірину Іванівну Марусяк і бажають щановній ювілярці неба

безхмарного, настрою гарного, здоров’я
без ліку і довгого-довгого, в Господній

опіці, віку.
Хай Матінка Божа Вам  всякчас

помагає,
А незгоди й невдачі Вашу хату

минають.
Хай здоров’я і щастя будуть з

Вами у змові,
Сонця, миру, достатку, і, звичайно,

любові!

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Про початок опалювального сезону 2021/22 років
Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону Украї-

ни «Про місцеве самоврядування в Україні», Правил надання
послуг з централізованого опалення, постачання холодної та
гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Ка-
бінету Міністрів України від 21.07.2005 року № 630 (зі зміна-
ми), на виконання пункту 4 розділу 10 Правил підготовки теп-
лових господарств до опалювального періоду, затверджених
наказом Міністерства палива та енергетики України та
Міністерства житлово-комунального господарства Украї-
ни від 10.12.2008 року, № 620/378 (зареєстровано у
Міністерстві юстиції України 31.12.2008 року, №1310/16001),
та у зв’язку із зниженням середньодобової температури по-
вітря протягом трьох діб нижче +8°С,

З О Б О В ’ Я З У Ю :
1. Встановити початок опалювального сезону 2021/22 років для

бюджетних установ Турківської міської ради, населення та інших
категорій споживачів з 25 жовтня 2021 року.

2. Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального гос-
подарства та енергетики міської ради (Юдицький П.Л.) довести до
відома керівників установ про початок опалювального сезону   2021/
22 років.

3. Зміст розпорядження оприлюднити в газеті «Бойківщина», на
місцевому радіомовленні «Карпатський гомін» та на офіційному
веб-сайті Турківської міської ради.

4. Контроль за виконанням розпорядження, відповідно до роз-
поділу функціональних обов’язків, покласти на заступників міського
голови.

Міський голова Ярослав ПАРАЩИЧ.
P.S. Турківська міська рада перенесла початок опалювально-

го сезону на тиждень у зв’язку з тим, що температура повітря не
опускалася нижче +8 °С.

ГОЛОС МУДРОЇ ЛЮБОВІ…
Творча зустріч з письменником

із Закарпаття Мирославом Дочинцем
Мирослав Дочинець – відомий та успішний прозаїк, публіцист, видавець. Його твори є до-

сить популярними і він зайняв достойне  місце серед найуспішніших авторів сьогодення.
«Многії літа. Благії літа», «Вічник», «Криничар», «Світован»  та інші – твори, пронизані щир-
істю від початку і до кінця.

«Я не знаю, що таке
щастя. Нам його не за-
повідано. Зате я досте-
менно знаю, що життя
дуже добре. Одначе сю
його добрість треба по-
бачити і прийняти як
найбільший дар», – з
такими думками пись-
менник Мирослав Дочи-
нець звернувся до по-
ціновувачів літературно-
го слова на творчій
зустрічі, яка відбулась
20 жовтня в читальній
залі публічної бібліотеки
Турківської міської ради.
Участь у заході взяли
Ірина Мудрак –  помічни-
ця депутата Львівської
обласної ради Юрія Дос-
кіча, Юрій Лило –  керу-
ючий справами (секретар) виконавчого комітету Турківської міської ради, найактивніший учасник всіх
бібліотечних заходів, Лілія Яворська  – завідувачка сектором культури відділу освіти, культури і туриз-
му Турківської міської ради, Ганна Семків –  директорка публічної бібліотеки Турківської міської ради,
бібліотечна спільнота та активні користувачі бібліотеки.

Зустріч  пройшла  у форматі  душевної бесіди автора з поціновувачами його творчості. У залі пану-
вала тепла атмосфера щирого спілкування про життєві цінності, про природу і світ. Ключовою темою
були поради славного карпатського мудреця – довгожителя Андрія Ворона, які автор виклав в одній
із своїх книг..

 Крім того, бібліотечні фонди  збагатились новими літературними виданнями Мирослава Іванови-
ча, які були придбані за кошти депутата Львівської обласної ради Юрія Доскіча.

Книжки Мирослава  Дочинця  мають великий попит  серед читачів, викликають все більший інтерес
навіть у тих, хто  за кордоном, а сам письменник є одним з найбільш  шанованих   в Україні.

Любіть книгу, читайте її, вона полегшить вам життя, по-дружньому допоможе розібратися у стро-
катій і бурхливій плутанині думок, почуттів, подій, вона навчить вас поважати людину і самих себе!

Щира подяка Мирославу Дочинцю за зустріч із вічним і прекрасним!
Оксана РОЗДОЛЬСЬКА.

 ПАМ’ЯТАЮТЬ ПРО ЗАГИБЛИХ,
ПIКЛУЮТЬСЯ ПРО ЖИВИХ

Знаємо багато випадків, коли бойові побратими, як воїни-
афганці, так і учасники АТО/ООС, турбуються про рідних,
батьки або сини яких загинули чи в далекому Афганістані, а
чи захищаючи рідну українську землю сьогодні. Особливо по-
хвально, коли допомогу отримують  їх літні батьки, які фізич-
но не мають сил, зрештою і можливостей, зробити щось са-
мостійно.

Уже три роки поспіль воїни-афганці допомагають батькові бойо-
вого побратима, який загинув у далекій мусульманській країні,  Луці
Лимарю  із забезпеченням дровами на зиму.  І цьогоріч члени Ук-
раїнської Спілки ветеранів Афганістану Зеновій Кузьо, Іван Нагай-
ко, Мирон Волчанський, Сергій Томаш звернулися до Турківського
міського голови Ярослава Паращича, який є учасником АТО, допо-
могти дідусеві. Треба віддати належне, що Ярослав Ярославович із
розумінням віднісся до проблеми і звернувся до директора   ПП
«Сян» Михайла Кріля, який, власне, й  виділив дрова.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

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

ГОЛОВНОГО СПЕЦІАЛІСТА СЕКТОРУ ОСВІТИ
ВІДДІЛУ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ
БОРИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Вимоги до конкурсантів: вища освіта відпові-
дного професійного спрямування за освітньо-
кваліфікаційним рівнем не нижче ступеня бака-
лавра, вільне володіння державною мовою, на-
вички роботи на комп’ютері.

Без вимог до стажу роботи.
Перелік документів, які слід подавати на кон-

курс:
1) письмова заява про участь у конкурсі, в якій

зазначити про ознайомлення заявника із вста-
новленими законодавством обмеженнями, по-

в’язаними з прийняттям на службу в  органи місце-
вого 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 квал-

іфікації, присвоєння вченого звання, присуджен-
ня наукового ступеня;

5) інформація про заповнення декларації про
майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансо-
вого характеру за минулий рік як кандидата на
посаду за формою, передбаченою Законом Украї-
ни «Про запобігання корупції»;

6) копія документа, який посвідчує особу;
7) копія військового квитка (для військовослуж-

бовців або військовозобов’язаних).
Документи приймають протягом 30 календар-

них днів від дня публікації оголошення в газеті за
адресою: смт. Бориня, вул. І.Франка, 4.

Телефон для довідок: (03269)3-41-18.

 ²Ç ÑÓÌÎÌ Ó ÑÅÐÖ²...
На 81-му році життя   згасла свічка людини прекрасної душі,

відкритого і доброго серця, багатолітнього працівника редакції
газети «Бойківщина» Василя Семеновича МАЦУРА.

 Ми вдячні долі, що мали змогу працювати з ним. Молодим, енергій-
ним, завжди привітним і усміхненим прийшов він у наш колектив. Сьо-
годні згадуємо Василя Семеновича як мудрого порадника і співчутливу,
чуйну людину.

Важко знайти слова втіхи, коли зупиняється серце хорошої людини,
проте світлі спогади про тих, хто залишив по собі добрі справи та чесно
прожив своє життя, завжди будуть сильніші, ніж смерть!

У нашій пам’яті Василь Семенович назавжди залишиться добрим
другом, доброзичливою людиною, надійним порадником, професіона-
лом своєї  справи.

Глибоко сумуємо з приводу цієї непоправної втрати і висловлюємо
щире співчуття дружині, дітям, онукам.  Просимо Всевишнього дати сил
рідним перенести біль втрати, а душу покійного прийняти в Царство
Небесне. Хай земля  буде йому пухом.

Колектив редакції газети «Бойківщина».

Профспілкова організація і колектив Боринського про-
фесійного ліцею народних промислів і ремесел щиросер-
дечно вітають із золотим ювілеєм бухгалтера ліцею Любов
Іванівну Іжик і бажають шановній ювілярці прожити довгий
і щасливий вік у доброму здоров’ї, достат-
ку, радості і добрі, під Господньою опі-
кою і благословенням.

Летять роки, мов ластівки
стрімкі,

Та серце молодим хай завжди
буде.

Щоб все робилось легко, залюб-
ки,

Щоб вірні друзі зустрічались всю-
ди.

Хай мудрість літ не стане тягарем,
Нехай душі не вигасне зірниця.
І повниться до краю день за днем
Добра і щастя золота криниця.
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У цьому році минає 70 років,
як частину території Бойківщи-
ни, внаслідок домовленостей
про «обмін територіями» між
ПНР і СРСР, до Польщі відійшла
ділянка етнічних українських
теренів площею близько 480 кв.
км - 41 село західної Бойківщи-
ни та місто Нижні-Устріки. Їхніх
мешканців - 32066 осіб - вигна-
ли з рідних домівок і вивезли на
схід та південь України. Коли
уряди підписували договір про
“обмін ділянками державних
територій”, заздалегідь подума-
ли про все. І коли відбудеться
зміна кордону, і що станеться із
залишеним майном двох
сторін, і якою буде його вартість.
«Забули» тільки про людей. Цих
людей жодним словом не зга-
дано в тексті договору, а всі
відповіді причетних до акції
1951 року переповнені комуні-
стичною патетикою. Ніхто в ті
часи не замислювався над тим,
що зміна лінії кордону на кілька-
надцять кілометрів означає не
лише передачу підприємств і
природних багатств іншим влас-
никам – державам, але й доко-
рінно змінює долі людей, яких
ту землю змусили залишити.

Так бойки стали мешканцями
чотирьох українських областей:
Донецької (25 сіл), Одеської
(20), Миколаївської (10) та Хер-
сонської (5). Отже, в 60 селах
південно-східної України ком-
пактно проживають українці,
депортовані із західної Бойків-
щини.

Особливістю останньої хвилі
депортації було те, що виселен-
ню підлягали всі без винятку
мешканці без огляду на націо-
нальність. Плани переселення
не враховували думок та поба-
жань населення, тобто висе-
лені не мали права вільно оби-
рати собі місце майбутнього

ÍÅÇÀÃÎªÍÀ ÐÀÍÀ
ÇÀÕ²ÄÍÎ¯ ÁÎÉÊ²ÂÙÈÍÈ
Літо-осінь 1951 року увійшли в історію тим, що заверши-

лася масова депортація українців з їхніх етнічних земель су-
часної території Польщі..

проживання. Нерідко батьків і
дітей, дорослих братів і сестер
направляли в населені пункти,
розташовані за сотню кіло-
метрів один від одного. Селяни
не мали права не
тільки обирати для по-
селення інші місце-
вості, крім визначених,
а й внутрішньо пересе-
литися без особливого
на те дозволу.

Ось як про це згаду-
вав Адам Кріль - пере-
селенець із с Чорна:
«Як приїхали ми на
станцію Карань, то
зрозуміли, що таке
горе. Наші люди до та-
кого не звикли. Худобу
веземо, а там трави
нема, все вигоріло.
Згрузили нас під дере-
во, а на дереві жодно-
го листка нема, все
згоріло. А мухи лазять
по землі такі червоні,
як таргани. А ми таку
худобу привезли гарну.
Корів поприв’язували до дере-
ва, вни ричат. Трава колюча, ко-
рови наші не пасут. Біда. А я мав
дві корови. Я пішов у Карань,
якось украдков, щоб колгосп не
знав, оформили мене на робо-
ту. Міська рада мене там при-
писала по воєнному білету, бо
паспортів у нас не було, а
замість паспорта нам видали
переселенські білети. І тут вик-
ликали мене, віддали білет і
кажут: «Іди, бо ти маєш в кол-
госпі робити». І будь здоров. І
ми ся так зробили, як плєнні».

У такий спосіб держава нама-
галася закріпити переселенців
у селах півдня та сходу України.
Це означало, що вигнанці не
лише проти своєї волі покида-
ли малу батьківщину, а й виму-

шено пристосовувалися до не-
звичних кліматичних умов і но-
вих методів господарювання.
Вони потрапляли в оточення
людей з дещо іншим історичним
досвідом, а отже, ментальністю.
Тому їхні страждання від депор-
тації були значно гострішими, а
втрати у сенсі культурному знач-

но більшими, порівняно з де-
портованими в західну Україну,
нові місця мешкання й оточен-
ня котрих не були настільки кон-
трастними.

Переселених примусово було
скеровано переважно у відста-
ючі колгоспи півдня України з
метою підняти господарства та
покращити їх економічні показ-
ники. А ще хотіли розірвати ро-
динні зв’язки, перетворити
уродженців Бойківщини, що чи-
нили опір радянській системі та
колективізації, на звичайних
колгоспників. Розселяючи
бойків з одного села у кілька
населених пунктів, влада мала
намір поступово не тільки стер-
ти пам’ять про визвольні зма-
гання, а й знищити патріотичний

дух селян.
Правду про українсько-

польські відносини довго замов-
чували, відтак останню депор-
тацію 1951 року дуже мало вис-
вітлювали у ЗМІ. Останнім часом
ми отримали доступ до архівних
документів, з’явилося чимало
публікацій на тему переселен-
ня 1951 року. «Акція-51. Останні
свідки», «Акція-51. Книга пам’-
яті» Наталії Кляшторної, «Лоди-
на» Василя Моця, «Остання де-
портація» Івана Ніточка, «Чор-
на. Втрачені українські села»
Дарії Петречко - у всіх цих кни-
гах на основі розповідей оче-
видців, архівних матеріалів, пуб-

лікацій в українській пресі
йдеться про трагедію бойків,
які постраждали під час ви-
селення.

Особливу цінність мають
розповіді депортованих, ос-
кільки документи з українсь-
ких етнічних теренів у того-
часних політичних умовах
Польщі, як і документи ра-
дянських часів, не завжди є
точними й об’єктивними, а
окрему їх частину взагалі
знищено. Майже немає нау-
кових досліджень, які б тор-
калися цієї проблеми. Мож-
ливо, причина цього в тому,
що в масштабах України це
лише маленька частинка
людських доль, нібито не
варта уваги.

Ще й сьогодні домінує дум-
ка, що нинішня територія
Польщі поза межами Украї-

ни - це Лемківщина. Насправді
ж терен, з якого в 1951 році про-
вадилося виселення, - це етніч-
на земля бойків - субетнічної
групи українського народу. По-
над 100 років тому цей регіон
відвідував Іван Франко, дослід-
жуючи побут бойківського краю
й описавши його у праці «Етног-
рафічна експедиція Бойківщи-
ною». У сучасній польській
краєзнавчій літературі цей те-
рен визначається як бойківсь-
кий. Збереглися навіть назви,
такі як «бойківський заїзд» у с
Чорна, «бойківська світлиця»
тощо. Та й самі переселенці в
часи виселення наголошували,
що виселяють їх із Бойківщини.
Ось як про це писав Федір Ра-
дош з села Лип’я:

У п ‘ятдесят першім році
сталася новина,

Заплакала-заридала наша
Бойківщина,

За жури лас ь-запла кала,
стали ми думати,

За що наші рідні села бу-
дуть виселяти.

Тому переселенцям 1951
року, названим на сході Украї-
ни гуцулами, а на заході - лем-
ками, через півстоліття необхі-
дно повернути їх правдиву на-
зву -бойки. Ось як сказав парох
о. Володимир Рабій, який мав
парафію коло Сянока на Лемк-
івщині: «Лемки також добрі і
зичливі люди, як усі наші ук-
раїнці, і з ними я жив 20 літ.
Якби не війна, був би там до
сьогодні, але я син Бойківщини
і таки бойко!».

За ці роки виросли наші діти і
внуки, притупився біль втрати,
та в пам’яті залишилися спога-
ди про дерев’яні хати, можли-
во, не такі комфортні, як ті, в
яких ми живемо нині, але рідні
та близькі з дитинства, до яких
ми повертаємося щоліта, щоб
ще раз поринути у дитинство. З
кожним роком все більше мо-
лодих людей, нащадки пересе-
ленців, їдуть поклонитися мо-
гилі предків та пройтися стеж-
ками по яких колись ходили їхні
рідні.

Щорічно, в останню неділю
липня, в церкві Успіння Пресвя-
тої Богородиці в Устріках
(Польща), де нині править гре-
ко-католицький священик, про-
водяться богослужіння. На кла-
довищі біля церкви збереглася
могила Січових Стрільців, на
якій ми віддаємо шану нашим
героям визвольних змагань, по-
молившись за їхні душі, та по-
кладаємо квіти, запалюємо
лампадки. А ввечері в Бескидах
палає “Бойківська ватра”, луна-
ють пісні та спогади, сльози та
зустрічі.

Край, де вперше почув мами-
ну колискову, де ступив перший
крок по росяній траві, ніколи не
зможеш забути. Так і ми, діти-
українці, переселені у 1951 році
із західної Бойківщини, через
гони літ не забуваємо землю,
звідки пішло наше коріння.

Дарія ПЕТРЕЧКО,
просвітянка, голова облас-

ного товариства «Бойківщина».

 ДОПОМОГА НА ПЕРЕДОВУ
Війна триває і фронт потребує допомоги. І ми, в тилу, зобов’язані підтримувати наших без-

страшних захисників  чим тільки можемо – добрим, вдячним  словом, вітальними листівками,
дитячими малюнками, продуктами харчування, засобами гігієни… Солдатів тішить те, що про
них не забувають. Це додає їм сили, витримки, мужності у боротьбі з російськими окупантами.

Напередодні Дня захисників і захисниць  на Турків-
щині пройшла чергова благодійна акція на підтримку
наших воїнів, які стоять сьогодні  в обороні рідної землі
на сході України. Тож подаємо список тих, хто вклав
свій внесок у цю жертовну справу.

Пані Ірина зі Стрия – 150 грн.,  Олег Павлик – 1000
грн.,  Мельничненська гімназія – 1700 грн.,  Ісаївська
гімназія –  800 грн.,  Народний дім с. Кривка –  400 грн.,
Кривківський ЗЗСО – 425 грн.,  староста сіл Кривка та
Івашківці – 200 грн.,  Турківський професійний ліцей –
3000 грн.,  Дністрик – Дубовецька  початкова школа –
500 грн., Буковинський  ЗЗСО І-ІІ ст. –  1250 грн.,  Народ-
ний дім с. Буковинка –  200 грн.,   староство с. Гусне і
Народний дім – 400 грн.,  Розлуцька гімназія –  1000
грн.,   староста с. Риків і працівники культури – 800 грн.
і продукти харчування, Риківська гімназія –  2221 грн.,
Багнуватська філія Риківської гімназії –  760 грн.,  Яві-
рський ЗЗСО – 3260 грн.,  продукти харчування, ма-
люнки,  Нижньояблунський ЗЗСО І-ІІІ ст. – 1000 грн.,
підприємець Василь Чернянський – 300 грн.,  відділен-
ня  зв’язку –  150 грн.,  ФАПи –200 грн.,  Народний дім і
бібліотека с. Нижня Яблунька – 400 грн.,  Іван Федоро-
вич Михайлишин – 500 грн.,  староста с. Нижня Яблунь-
ка – 250 грн.,  школа с. Сигловате – 855 грн., Ільник-

Закіпчанська початкова школа –  450 грн.,
Присліпська гімназія – 3100 грн.,  Турківський
міський центр первинної медико-санітарної
допомоги – 3780 грн.,  староста  с. Ясінка і
місцева школа – 3500 грн. та адресна відправ-
ка посилки Володимиру Мисю на суму  2800
грн., ДП «Боринське лісове господарство» та
НПП «Бойківщина» –  10200 грн.,  Шум’яць-
кий ЗЗСО І-ІІ ст. – 800 грн., Турківський ЗЗСО І-
ІІІ ст. №1 –  дитячі малюнки,  Лосинецька гімна-
зія – 450 грн. і адресна посилка Валерію Га-
личу на суму 500 грн.,  Жукотинський ЗЗСО І-ІІ
ст. – 960 грн.,  Турківська гімназія №2 – 1000
грн.,  Карпатський ЗЗСО ім.. М. Іваничка –
2000 грн.,  Турківське відділення поліції №2
Самбірського відділення поліції –  1000 грн.,  Лімнянсь-
кий ЗЗСО І-ІІІ ст.  ім. Р. Мотичака –   2869 грн.,  Хащівсь-
кий ЗЗСО І-ІІ ст. – 1000 грн.,  ДП «Турківське лісове гос-
подарство» – 5000 грн.,   Турківська публічна бібліотека
– 1500 грн.,  КНП «Турківська ЦМЛ» – 1000 грн. і  про-
тигрипозні таблетки, парафіяни, церква с. Бітля та о.
Микола –  4000 грн.,  Вовченський ЗЗСО І-ІІІ ст. – 1500
грн., продукти харчування,  Шандровецька школа і На-
родний дім с. Шандровець  – 2 ящики продуктів харчу-
вання.

Від благодійного фонду «Милосердя» (керівник Ми-
рослава Калинич)  і від себе особисто висловлюємо
щиру подяку усім небайдужим людям; тим, хто турбуєть-
ся про наших мужніх воїнів. Також бійці 24-ї механізо-
ваної бригади хімічної роти дякують директору ДП “Бо-
ринське лісове господарство” Михайлу Ільницькому,
який придбав для їхніх потреб кабель.  Дай Бог їм усім
міцного здоров’я, мирного неба над головою і довгол-
іття.

Марія МАТКІВСЬКА,
волонтер.
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ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

ПЕРШІ
ІЗ П’ЯТИ

Минулої суботи, 16 жовтня, в с.
Стрілки пройшли змагання з волейбо-
лу в рамках Першої молодіжної спарта-
кіади Львівщини серед юнаків 2005 р.н.

Як повідомив завідувач сектору молоді
та спорту  Боринської селищної ради Ро-
ман Дяків, участь у них взяли п’ять команд
–  з Боринської, Стрілківської, Старосамб-
ірської, Добромильської та Хирівської об-
’єднаних територіальних громад.

За результатами змагань команда Бо-
ринської ОТГ здобула перше місце та вий-
шла до фінальної частини.

Костянтин МАЛЕТИЧ.

У фінальній частині взяли
участь команди 5 шкіл Боринсь-
кої громади: Верхньояблунсь-
кий ЗЗСО І-ІІІ ст. (дві вікові гру-

пи), Нижньовисоцька гімназія
(дві вікові групи), Боринський
ЗЗСО І-ІІІ ст. (дві вікові групи),
Нижньояблунський ЗЗСО І-ІІІ ст.
(юнаки 2010 р.н.) та Боберківсь-
кий ЗЗСО І-ІІІ ст. (юнаки 2008
р.н).

«ØÊ²ËÜÍÀ Ë²ÃÀ
ËÜÂ²ÂÑÜÊÎ¯ ÎÁËÀÑÒ²»
У середу, 13 жовтня, у с. Н Яблунька, на спортивному май-

данчику зі штучним покриттям пройшли змагання ІІ етапу
“Шкільної ліги Львівської області” з футболу. Змагання про-
водилися в двох вікових групах (юнаки 2010 р.н та 2008 р.н.)

За підсумками зіграних матчів
серед юнаків 2008 р.н. перемо-
гу здобули спортсмени Верхнь-

ояблунської школи, другими
стали вихованці Боберківсько-
го ЗЗСО І-ІІІ ст., третє місце здо-
були юні футболісти з  Нижньо-
го Висоцького, а замкнули чет-
вірку учасників боринчани.

У молодшій віковій групі (2010
р.н.) перемогу також святкува-
ли верхньояблунці, другими ста-
ли їх сусіди із Нижньої Яблунь-
ки, бронзу вибороли учні Ниж-
ньовисоцької гімназії, четверту
сходинку посіли вихованці Бо-
ринського ЗЗСО І-ІІІ ст.

Під час церемонії нагород-
ження, яку провів головний
спеціаліст з питань молоді та
спорту Боринської селищної
ради Роман Дяків, призери обох
вікових груп отримали кубки,
грамоти та м’ячі.

Серед юнаків 2010 р.н. кра-
щим воротарем став Михайло
Шийка (В.Яблунька), кращим
бомбардиром – Максим Воло-
буєв (Бориня), кращим гравцем
– Іван Квич (Н.Яблунька).

Серед юнаків 2008 р.н. кра-
щим воротарем визнано Мико-

лу Семківа, кращим бомбарди-
ром став Павло Кильч, кращим
гравцем – Віталій Федаш (усі –
учні  Верхньояблунського ЗЗСО
І-ІІІ ст.).

Костянтин МАЛЕТИЧ.

Колектив ветеринарної служби Турківщини висловлює
щире співчуття колишньому працівнику Вірі Михайлівні Ма-
цур з приводу тяжкої втрати – смерті чоловіка.

Педагогічний колектив Верхньовисоцького ЗЗСО вислов-
лює щире співчуття вчителю Вірі Платонівні Сеничич з при-
воду тяжкої втрати – смерті матері – Антоніни Миколаївни.

Педагогічний та учнівський колективи Нижньояблунсько-
го ЗЗСО І-ІІІ ст.– ЗДО висловлюють щире співчуття вчителю
початкових класів Руслані Йосипівні Концевич з приводу
тяжкої втрати – смерті матері.

Втрачене тимчасове   по-
свідчення № 732847, видане
Турківським РВК на ім’я Воло-
димира Володимировича Миш-
ковського, вважати недійсним.

Загублене тимчасове по-
свідчення № 732623, видане
Турківським РВК на ім’я Мико-
ли Андрійовича Іваничка, вва-
жати недійсним.

Колектив працівників Боберківського ЗЗСО висловлює
щире співчуття настоятелю храму Вознесіння Господнього
с. Боберка о. Роману та вчителю християнської етики Бо-
берківського ЗЗСО Оксані Володимирівні Цап з приводу тяж-
кої втрати – смерті матері та свекрухи.

Педагогічний колектив Верхньовисоцького ЗЗСО вислов-
лює щире співчуття вчителям Івану Михайловичу Федь-
кові та  Оксані Романівні Федько з приводу тяжкої втрати –
смерті сестри – Марини.

Парафіяни церкви Різдва Пресвятої Богородиці с. Нижня
Яблунька висловлюють щире співчуття настоятелю храму
о.Роману Цапу та його родині з приводу тяжкої втрати –
передчасної смерті матері. Вічна їй пам’ять.

Сім’ї Канарєєвих і Зубрицьких глибоко сумують з приводу
смерті сусіда Дмитра Миколайовича Дороша і висловлю-
ють глибоке співчуття дітям  – Світлані, Михайлу, Дмитру,
онукам –  Віталію  і Юлії, близьким і далеким рідним по-
кійного. Вічна йому пам’ять. Царство Небесне.

Колектив Турківської районної філії Львівського обласного
центру зайнятості глибоко сумує з приводу смерті колишнь-
ого заступника директора центру зайнятості Івана Васильо-
вича Юсиповича і висловлює щире співчуття рідним і
близьким.

Колектив Боринського ЗЗСО І-ІІІ ст. висловлює щире
співчуття вчителям Любі Миколаївні Владиці та Ользі
Матвіївні Оначишич з приводу тяжкої втрати –  смерті ма-
тері   та свекрухи.

ЧОМУ ЧАСНИК НЕ
ВИРОСТАЄ ВЕЛИКИМ?

Найпоширеніші помилки
при вирощуванні культури

У кінці першого осіннього місяця дачники, за традицією, по-
чинають висаджувати озимі овочі та інші культури – плодо-
во-ягідні чагарники, фруктові дерева, цибулинні квіти. Потур-
буватися майбутнім урожаєм слід ще з осені, правильно вно-
сячи добрива і дотримуючись нюансів посадки для всіх сад-
жанців. І часник в цьому сенсі – не виняток. Адже всім нам
хочеться збирати добрі врожаї замість образливої дрібниці,
чи не так?

На що звернути увагу?
1. Одна з найголовніших помилок – непідготовлена земля і

недотримання правил сівозміни. Іншими словами, грядками під
озимий часник слід потурбуватися заздалегідь – не менш, ніж за
3-4 тижні до посадки на-
сіння.

І зараз зробити це ще не
пізно. Не забудьте внести
харчування на стадії пере-
копування ґрунту, і не сад-
жайте часник на одне і те
ж місце двічі – інакше
після доведеться пошко-
дувати. Виняток можна
зробити лише в тому ви-
падку, якщо ви на грядку,
де ріс часник, після викопування посадили сидерати.

2. Друга найпоширеніша помилка – неправильний режим по-
ливу. Незважаючи на те, що культура ця – та ще «любитель води»,
поливати слід в невеликих кількостях, але часто, домагайтеся того,
щоб під часником земля протягом усього сезону була помірно во-
логою. Гарних результатів дозволяє домогтися звичайна мульча
на грядках: так і вологу біля корінців легше утримати, і бур’яни не
дошкулятимуть.

3. Ще одна помилка – несерйозне ставлення до посадкового
матеріалу. Часто дачники садять, що прийдеться – зростає, і доб-
ре. Насправді, насінням часнику, якщо ви не вирощуєте їх само-
стійно, слід потурбуватися всерйоз. Часник краще брати районо-
ваний, такий, який добре переносить умови суворих морозів, пе-
ред посадкою замочіть зубчики в слабкому розчині марганцівки і
ретельно переберіть насіння: вони повинні бути абсолютно здо-
ровими, без ознак псування або захворювань.

4. Дотримання агротехніки. Цей нюанс також входить в топ по-
милок дачників. На часник часто не звертають належної уваги –
навесні у городників і так клопоту повна голова, тому турботи цій
культурі дістається за залишковим принципом. Полив і розпушу-
вання – два головних постулати щодо часнику, навіть якщо цей
самий часник ще як кіт наплакав. Не забувайте вчасно прополю-
вати грядки і підживлювати ваш часничок – тоді і врожаю завжди
будете радіти!


