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Компанія Джейбіл - світовий лідер з виробництва електро-
ніки та провідний роботодавець Закарпаття, оголошує набір
на посаду лінійного оператора. Переваги роботи у нас: без-
коштовні транспортування, харчування, медичне страхування
та проживання для іногородніх.

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

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

Дорогу, люблячу дочку, сестру, тітку, вчительку української мови
і літератури, чудову поетесу, жительку с. Верхня Яблунька Ок-
сану Іванівну Шийку із 65-річчям від дня народження щиро-
сердечно вітають мама Анастасія, брати Тарас та Ігор, сестри
Ганна, Галина, Наталія із  сім’ями і про-
сять у Господа, аби  дарував ювілярці
міцне здоров’я, достаток і радість,
Свою ласку і благословення – на довгі,
щасливі і мирні роки життя.

Щиро вітаємо зі святом,
Здоров’я зичимо багато.
Хай щастя в серце завітає,
Добром Господь благословляє.
Хай Матінка Божа з високого неба
Дарує усе, чого лише треба:
Любов –  від рідних, щастя –  без

ліку,
Багатого, доброго, довгого віку!

Кохану дружину, турботливу, люблячу матусю, добру сваху
Оксану Іванівну Шийку із ювілейним днем народження сер-
дечно вітають чоловік Михайло,  син Михайло, дочки Марія,
Оксана, Галина з сім’ями, свати. Особливі привітання найк-
ращій у світі бабусі – від восьми люблячих онуків. Усі вони ба-
жають дорогій їм людині міцного-міцного здоров’я,  життєвої
енергії і сил, багато радості, добра, родинного достатку, ряс-

них Божих благословінь.
Хай щастя не відходить від порога,

А Матір Божа Вас до серця пригор-
та,

І доля, подарована від Бога,
Цвіте трояндами на многії літа!

Хай поруч з Вами Ангел Ваш ле-
тить,
Оберігає завжди і усюди.

Нехай дарує радість кожна мить,
Родина любить, поважають люди.

КРАСА ФРАНКОВОГО КРАЮ У
ТВОРЧОСТІ ВІКТОРІЇ МАРУСЯК

Цими днями голова Самбірської
районної держадміністрації Іван
Ільчишин вручив заслужені наго-
роди переможцям щорічного про-
світницького конкурсу «Краса
Франкового краю». Нагород  удо-
стоїлися 8 осіб Самбірського
району. Серед них – наша земляч-
ка, учениця 10 класу Турківсько-
го ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 Вікторія Ма-
русяк. З-поміж інших автори-
тетне журі  належно оцінило її
роботу, визначивши новизну дум-
ки, творчий підхід та нетрадиц-
ійний виклад.

Ми щиро вітаємо Вікторію і ба-
жаємо їй подальших творчих
успіхів.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ЗАСІДАЛА ТИМЧАСОВА СЛІДЧА КОМІСІЯ
У вівторок відбулося планове засідання тимчасової слідчої комісії, яка вивчає раптову

смерть  керівника  виконавчого комітету (секретаря) Турківської міської ради Юрія Лила. На
засідання були запрошені керівники медичних установ, зокрема КНП «Турківська ЦМЛ» Кос-
тянтин Коробов, його заступник Віталій Семенків, головний лікар КНП «Турківський центр
ПМСД» Микола Яцкуляк, заступник міського голови Богдан Макаришин. Кожен із членів комісії
та запрошених мали можливість висловитися з приводу цієї нестандартної  події. Думки
були різними. В основному зводилися до того, що працівникам медичних установ на перспек-
тиву потрібно більше звертати увагу на проблеми пацієнтів   як у первинці, так і вторинці.

Надзвичайно важливою є ви-
даткова частина. В галузі освіти
вона складає 145 млн. 967 ти-
сяч гривень.

Видатки на охорону здоров’я
з місцевого бюджету передба-
чено в сумі 3 млн.600 тисяч гри-
вень, всі решта кошти надійдуть
за лікування хворих з Націо-
нальної служби здоров’я. Хоча
міська рада передбачила 3
млн. 600 тис. грн. на оплату
енергоносіїв та інші лікарські ви-

датки: для Турківської ЦМЛ. –  2
млн. 800 тис. грн., для   КНП «Тур-
ківський  центр ПМСД» – 800
тисяч гривень.  Видатки на
діяльність у сфері соціального
захисту та соціального забезпе-
чення визначено в сумі 3 млн.
726 тис. грн. Культура отримає
8 млн.361 тис. гривень, фізкуль-
тура і спорт – 2 млн.426 тис. грн..,
на житлово-комунальне госпо-
дарство передбачено 5 млн. 736
грн., на утримання і розвиток

ÁÞÄÆÅÒÈ ÏÐÈÉÍßËÈ
Важливо, щоб громади від цього мали користь
Напередодні Нового року обидві громади Турківщини без про-

блем прийняли бюджети. І, хочеться вірити, що фінансуван-
ня буде достатнім. Так, Турківська міська рада визначила до-
хідну частину за прогнозними показниками в сумі 200 млн.
200623 гривні. У тому числі, загальний фонд – 198 млн. 808180
гривень. Спеціальний фонд – 1 млн. 392443 гривні. Найбільша
частка бюджету – це  податки з доходів  фізичних осіб, реш-
та суми – рентна плата за спеціальне використання лісових
ресурсів, внутрішні податки на товари та послуги, місцеві
податки і збори, податок на нерухоме майно, відмінне від зе-
мельної ділянки, плата за землю, туристичний збір, єдиний
податок, адміністративні штрафи та інші санкції, плата за
надання адміністративних послуг, державне мито, інші над-
ходження та трансфери, які є найбільшими в бюджеті.

автомобільних доріг місцевого
значення – 4 млн. грн. 300 тисяч
гривень заплановано на фінан-
сову підтримку місцевої пожеж-
ної охорони, 500 тисяч гривень
– на підтримку засобів масової
інформації. Резервний фонд
визначено в сумі 300 тисяч гри-
вень.

По спеціальному фонду  ви-
датки визначено в сумі 1 млн.
627 тис. грн.

І хоча міський бюджет було
прийнято без великих застере-
жень, все ж таки доведеться
економити, аби його виконати.
Міський голова Ярослав Пара-
щич  в ході сесії наголосив, що
всі розпорядники коштів мають
дбати про те, аби в поточному
бюджетному році залучити  в тур-
ківську громаду якомога більше
платників податків. Тоді і бюджет
буде більш-менш збалансова-
ним, та й будуть добрі перспек-
тиви на бюджет розвитку.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Після обговорення, рекомендовано КНП «Туркі-
вська ЦМЛ» встановити відеоспостереження у прий-
мальному відділенні з тим, щоб бачити, скільки часу
затрачають медпрацівники на оформлення
пацієнтів у стаціонар. Члени  комісії наголошували,
що часом це буває по дві і більше години. Також
члени ТСК запропонували передати на експертизу
апарат, на якому  робили кардіограму Юрію Дмит-
ровичу у первинці. Власне тут найцікавіше питання:
якою була кардіограма, вона, за загадкових обста-
вин, кудись зникла. Також члени комісії запропону-

вали звернутися до правоохоронних органів про-
слухати можливі телефонні розмови в цей день
між медичними працівниками, дотичними до
медичного обслуговування Юрія Лила. Хоча пра-
воохоронці кажуть, що це технічно зробити не-
можливо. Єдиний варіант, якщо  медичних пра-
цівників в цей день прослуховували спецслужби
або ж інші правоохоронні органи, що малоймо-
вірно. Оператор зв’язку може надати лише ста-
тистику вхідних та вихідних викликів, і то в рам-
ках кримінального провадження.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

 МУЗЕЙ «БОЙКІВЩИНА» РОЗШИРИТЬСЯ
Впродовж останніх десяти років на рівні органів влади та громадських організацій, що опі-

куються розвитком бойківського етносу,  тривають розмови про розширення  Турківського
народного музею «Бойківщина», який користується авторитетом  серед численних  відвіду-
вачів.

Донедавна він тіснився на площі приблизно 70 кв. метрів. І лише днями, завдячуючи Турківському
міському голові Ярославу Паращичу, музей здобув додаткову площу – 30 кв. метрів. Власне там
експонати знайдуть своє місце розташування і зможуть в доступності бути для огляду відвідувачів.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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СТРИНІ
АННІ – 100 РОКІВ

Днями жителька села Заріччя Боринської ОТГ Ганна  Мос-
каль відсвяткувала 100-річний ювілей. Ганна Іванівна, дівоче
прізвище Гурч, народилася у селі Яблунів 21 грудня 1921 року.
Перед Другою світовою війною вийшла заміж за Москаля Ми-
колу, який загинув на війні.

Після війни вона одружилася з двоюрідним братом загиблого чо-
ловіка Ярославом Москалем, який довгі роки працював головним
бухгалтером колгоспів імені Горького (село Комарники) та «Світа-
нок» (село Нижнє Висоцьке). Разом виховали 5 дітей – Ярослава,
Івана, Миколу, Ореста (Зеника) та Любу. На жаль, троє дітей Ярос-
лав, Іван та Орест (Зеник) не дожили до 100-річчя матері.

Незважаючи на поважний вік стрина Анна до 98 років самостійно
обробляла великий город. Діти проживають далеко, син Микола – у
Городку, а дочка Люба – в далекій Грузії і не мають змоги помагати
старенькій мамі. Слід відмітити, що відчутну допомогу в господарстві
та в побуті Ганні Іванівні надає соціальний працівник Софія Ниско-
гуз.

Цього року на зиму Ганна Іванівна переїхала до невістки Лесі в
Новий Витків, що на Радехівщині.

Вся велика родина вітає ювілярку з днем народження та бажає їй
міцного здоров’я!

До вітань приєдналися депутат обласної ради Юрій Доскіч та Бо-
ринська селищна рада, які підготували для ювілярки подарунки.

Богдан МОСКАЛЬ.

Перелік, затверджений наказом Міноборони
від 11.10.2021 № 313, охоплює сотні спеціаль-
ностей та професій. Тепер роботодавець має
проконтролювати, щоб жінки, які вже працюють
на підприємстві за переліком, стали на військо-
вий облік. Також при прийнятті на роботу жінок
за переліком слід перевіряти у них наявність
військово-облікових документів та відміток про
взяття на військовий облік.

Нехтування цими нормами загрожує штрафа-
ми від Держпраці та територіального центру
комплектування та соціальної підтримки. Штра-
фи складають від 5100 до 8500 грн.

Граничний вік перебування в запасі та у
військовому резерві — 60 років.

На військовому обліку мають перебувати як
керівництво підприємств, так і працівниці робо-

чих професій та спеціалісти. Тобто, на облік по-
трапить і адміністрація (і директор, і керівник
відділу, і юристка, і секретарка тощо), і сама пра-
цівниця, яка має певну спеціальність та працює у
галузі. 

Тепер роботодавець має проконтролювати: 
- наявність документів про перебування на

військовому обліку не лише в чоловіків, а і в жінок,
яких вони беруть на роботу на посаду (професію),
яка є в переліку.

- щодо тих жінок, які вже працюють на цих поса-
дах, їм треба повідомити про їх обов’язок стати
на військовий облік. І перевірити виконання.

Для постановки на військовий облік треба
особисто прибути до територіального центру
комплектування та соціальної підтримки.

Наш кор.

ЖІНКИ МАЮТЬ СТАВАТИ НА ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК
З 17 грудня 2021 року набув чинності Перелік спеціальностей та/або професій, споріднених

з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінок беруть на
військовий облік військовозобов’язаних. 

Учнівський та педагогічний колективи Сигловатського ЗЗСО І-
ІІ ст. - ЗДО щиро вдячні Мирону Олексійовичу  Шепіді, Ігорю Іва-
новичу Павлику , а також іншим добродіям, які назвали себе по-
мічниками Святого Миколая, за солодкі подарунки  для всіх учнів
нашої школи.

Ви заслуговуєте подяки і великої пошани. Ми бажаємо Вам міцно-
го здоров’я, довголіття, світлих і радісних днів, зігрітих людською
любов’ ю та Божою благодаттю. Усіляких гараздів і щастя Вашим
сім’ям. Нехай Новий рік принесе Вам багато нових звершень, муд-
рих рішень. А доброта і щедрість хай обернуться для Вас стори-
цею.

Нехай Різдвяна зірка зігріє Ваші душі теплом надії, віри та лю-
бові.

З повагою, дирекція Сигловатського ЗЗСО.

ÍÈÇÜÊÈÉ ÓÊË²Í ÂÀÌ, ÌÅÖÅÍÀÒÈ!
День Святого Миколая – одне з найбільш бажаних свят для всієї

української дітвори. Не обминув він цього року і Нижньовисоцьку
гімназію. Подарунки одержали дошкільнята, учні початкових класів
та старшокласники.

Батьківська громадськість, дирекція гімназії та учні висловлю-
ють щиру подяку за організацію подарунків учням до Святого Ми-
колая, благородним, добрим, щирим людям, підприємцям: Івану
Миколайовичу Буштину, Василю Івановичу Вотьканичу, Зеновію
Васильовичу Кубану,  Анатолію Михайловичу Кузьовичу,  Василю
Степановичу Негіру, Ользі Миколаївні Захарчик,  Марії Іванівні Бов-
дрич,  Ігорю Івановичу Павлику, Ксенії Богданівні Саварин. Добро-
чинцям та їхнім сім’ям бажаємо міцного здоров’я, у щасті та ра-
дості зустріти Новорічні та Різдвяні свята, Божої опіки у житті.

 З повагою, Іван ФЕДЬКО,
директор Нижньовисоцької гімназії.

ÄÎÂÃÎÎ×²ÊÓÂÀÍ²
ÍÎÂÎÑ²ËËß

У   переддень  дня Святого Миколая вони
відбулися в селах Лімна та Розлуч

По правді кажучи, жителі цих двох населених пунктів, що сьогодні належать до Турківської
міської ради, уже й не вірили, що ці урочисті події зможуть відбутися в цьому році. Зрештою,
й в найближчій перспективі. Впродовж багатьох років влада  «годувала» обіцянками, але зав-
жди не вистачало грошей, хоч поміж цим на об’єктах щось-таки робили.

У суботу, 18 грудня,  таки відбулося відкриття в с. Лімна лікарської амбулаторії сімейної  медицини.
Освятив приміщення місцевий парох о. Іван. А   після перерізання символічної стрічки,  до присутніх
звернувся  депутат Львівської обласної ради Михайло Дзюдзь, який коротко розповів, яким спосо-
бом, із залученням коштів з бюджету Львівської обласної ради, вдалося завершити реконструкцію та
попросив медиків бути максимально уважними і співчутливими до проблем і запитів майбутніх
пацієнтів. Перед тим, як було виділено кошти, Михайло Семенович привозив на цей об’єкт голову
постійної депутатської комісії з питань бюджету Львівської обласної ради Володимира Квурта та
керівника департаменту економічної політики  Львівської ОДА Степана Куйбіду. Власне тоді й вирі-
шили питання з фінансуванням
об’єкта. Було виділено кошти в сумі
2, 061 млн. грн. Варто наголосити,
що на цей об’єкт виділяли кошти й
з місцевого бюджету.  Громада
брала участь в конкурсі мікропро-
ектів, які допомагав реалізовува-
ти депутат Верховної Ради Андрій
Лопушанський. А сам об’єкт був пе-
реданий на баланс Турківської
районної лікарні ще в 1992 році.
Відтоді, власне, медустанова ста-
ла замовником реконструкції, яка
успішно завершилася лише в 2021
році. Капітально  виконало робо-
ти ПП  «Сян», де директором Ми-
хайло Кріль.

Вітали місцевих медиків з ново-
сіллям голова Турківської міської
ради Ярослав Паращич,  який пообіцяв, що вже в наступному
році влада працюватиме над тим, щоб забезпечити приміщен-
ня меблями та іншим медичним устаткуванням; директор КНП
«Турківська ЦМЛ» Костянтин Коробов, головний лікар КНП «Тур-
ківський   центр ПМСД» Микола Яцкуляк, помічник депутата
Верховної Ради України Андрія Лопушанського Ірина Кіра. За
дорученням депутата вона  подарувала амбулаторії постільну
білизну та 3 тис. грн. на придбання стільців. Подякував всім, хто
долучився до реконструкції дитячого садочка під лікарську
амбулаторію, місцевий староста Петро Петренко.

Треба віддати належне, що значний внесок в реконструкцію
амбулаторії вклав колишній голова районної ради Володимир
Лозюк, а на завершальній стадії контролював роботи і  активно
допомагав підрядникам заступник міського голови Степан За-
луга. На цьому наголосив Михайло Кріль.

Через декілька годин потому відбулося й урочисте відкриття
культурно-медичного центру в с. Розлуч. Тут до гостей, що були
на відкритті в Лімні, долучилися депутат Верховної Ради Андрій  Лопушанський, заступник голови
Самбірської РДА Павло Грабський, уродженець села, колишній голова Самбірської РДА, а нині на-
чальник управління житлово-комунального господарства ЛОДА Петро Назар, який багато допома-
гає не лише рідному селу, а й Турківщині загалом. Практично всім, хто був присутній на відкритті, було
надано слово, як і головам місцевих рад, які в той чи інший спосіб долучилися до будівництва. Добрим
словом згадували й жителя с. Розлуч, нині, на жаль, покійного, багаторічного голову Турківської РДА
та Турківської районної ради Василя Дребота. Освятив приміщення місцевий парох о. Андрій. Висту-
паючи він згадав історію 16-річної давності, як разом з  тодішнім головою Розлуцької сільської ради
Віктором Яворським закладали й освячували наріжний камінь під будівництво. Символічний ключ
від приміщення місцевий староста Василь Команяк отримав з рук першого заступника Турківської
міської ради Олега Гришканича. А Андрій Лопушанський подарував  працівникам Народного дому
кошти в сумі 4 тис. грн. для придбання світломузики.

З нагоди відкриття в селі закладу медично-культурного призначення місцеві аматори сцени підго-
тували цікавий концерт, який із захопленням прослухала численна громада, що зібралася в актовій
залі.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Як відомо,  бойки є одним із
визначних етносів українського
народу, що з давніх-давен засе-
ляють велику частину Карпат;
зростили чимало визначних ук-
раїнців, які своїми непересічни-
ми талантами, творчою діяльн-
істю збагатили не лише своєрі-
дне бойківське плем’я, але й
доповнили великі скарби куль-
тури України і світу. З Бойківщи-
ни походять такі велетенські
постаті як  Великий Каменяр
Іван Франко, творець євро-
пейської науки і освіти Юрій
Дрогобич, гетьман українсько-
го козацтва Петро Конашевич-
Сагайдачний, могутній органі-
затор боротьби за неза-
лежність України Степан Бан-
дера. Бойківське коріння по ма-
тері має   видатний український
поет-пророк Тарас Шевченко та
багато інших діячів науки, куль-
тури, мистецтва, політики, що
стали гордістю української нації
і піднесли її до світових вершин.
Зрозуміло, що до цього видан-
ня потрапили не всі достойни-
ки, які багато і жертовно, не
шкодуючи здоров’я, сил, життя
впродовж століть, прислужи-
лись українській ідеї і держа-
вотворчим справам.

Цікавий розділ – словник бой-
ківських діалектизмів. Цей слов-
ник – етнографічний документ.
Адже елементи говорів багать-
ох регіонів Бойківщини тісно пе-
реплітаються між собою, а ок-
ремі з них навіть знайшли свою
прописку в сучасній українській

мові, збагативши її народним
традиційним колоритом.

Я переконаний, що книга ма-
тиме певний інтерес   серед  ши-
рокого кола читачів, насампе-
ред етнічних бойків,   та послу-

жить  для прийдешніх поколінь.
Є «Енциклопедія Бойківщини»
і  в Турківському народному
музеї «Бойківщина» та в про-
дажі  – в турківській книгарні.

Також подарував  музею  ще
одне  видання –  «За здоров’ям
і відпочинком в Карпати». Це ту-
ристично-пізнавальний  по-
сібник, виданий  під  моєю ре-
дакцією  та   відомого на Турків-
щині  знавця нетрадиційної ме-
дицини Оксани  Павлик.  Він
розкриває привабливість зеле-
ного  туризму, відпочинку, оздо-
ровлення в українських Карпа-

тах. В книжці  вміщено  інфор-
маційну довідку про Турківщину.

     30 років тому на Турківщині
було створено  районне гро-

мадське Товариство «Бойків-
щина».  Мене було  обрано го-
ловою товариства,  а, згодом,  й
головою Товариства української
мови імені Т. Шевченка «Про-
світа».  Саме тоді  я  вирішив
провести в центрі Бойківщини,
на Турківщині,  велике дійство,
до якого залучив не тільки
бойків, що проживають в Ук-
раїні,  а й в діаспорі.  Було не-
легко. Та  все ж таки  у  1992
році  вдалося  успішно провес-
ти Перші Всесвітні бойківські
фестини, незважаючи на пев-
ний спротив  тодішньої влади. З
того часу  вже проведено шість
Всесвітніх бойківських фестин,
під гаслом «Всесвітні бойківські
фестини - у розбудові Українсь-
кої держави!» та   три Світові
Конгреси Бойків. На цих велич-
них міжнародних заходах побу-
вали і  взяли  в них участь  по-
над мільйон осіб. Тому недар-
ма Турківщину вважають столи-
цею Бойківщини. Тут успішно діє
народний музей «Бойківщина»,
проходить  літераторно-краєз-
навчий конкурс імені Мирона
Утриска,  літературне  об’єднан-
ня «Письменники Бойківщини»
проводить конкурси імені Івана
Франка та Михайла Зубрицько-
го,  діють Всеураїнське гро-
мадське товариство  «Бойків-
щина ХХІ століття» та МГО
«Світовий Конгрес Бойків».

У книзі немало уваги приділе-
но  нетрадиційній медицині
Бойківщини, бойківській кухні та
вишивці,  діяльності  новоство-
реного Національного парку
«Бойківщина»,  питанням оздо-
ровлення, туризму і відпочинку.
Цю книжку також   можна  купи-
ти  в  місцевій  книгарні  та  оз-
найомитися з нею в  народно-
му музеї «Бойківщина».

Обидві книги я вручив вчено-
му секретарю музею  «Бойків-
щина» в м. Самбір  Галині Мар-
тинович та директору музею
Роксоляні Данчин. Одночасно
пані Роксоляна подарувала
мені альбом-каталог з творів
сакрального мистецтва
Львівської національної ака-
демії мистецтв. Адже Бойківщи-
на добре відома своїми давні-
ми мистецькими традиціями
іконопису. У виданні, у розділі
«Історія та сучасність»,  опублі-
ковано  процес  створення та
діяльність товариства і музею
«Бойківщина» в Самборі.  Також
з рук  Роксоляни Данчин я одер-
жав збірничок, під назвою
«Самбір», так звану історичну
довідку про місто. До речі, дуже
добре налагоджена  творча

ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРИ
– ЗАДЛЯ РОЗВИТКУ
НАШОЇ ДЕРЖАВИ

Нещодавно я як голова Міжнародної громадської організації
«Світовий Конгрес Бойків» та член громадської ради при
Самбірській райдержадміністрації провів творчу зустріч з пра-
цівниками історико-етнографічного музею «Бойківщина» в
м. Самбір. Принагідно  подарував  для потреб  музею дві книж-
ки. Перша  з них  – «Енциклопедія Бойківщини» (люди, мова),
видана  активним членом ради МГО «Світовий Конгрес
Бойків», нині,  на жаль, покійним  Романом Дяківим, нашим кра-
янином, який  проживав і працював в Києві. В енциклопедії впер-
ше подано досить розлого, аж на 160-ти сторінках, «Бойкі-
вський словник». У книжці  вміщено розділ  «Визначні постаті
Бойківщини», де описано діяльність 333-х діячів бойківського
краю, вміщено і їх фото.

співпраця між нашими містами,
зокрема між  музеями «Бойків-
щина». Ми допомагаємо одні
одним в усьому.

 Зокрема тепер, у   період
підготовки до проведення Сьо-
мих Всесвітніх бойківських фес-
тин, які пройдуть спільно зі
Світовим Конгресом Бойків 3-7
серпня 2022 року в Турківській
та Боринській ОТГ.

  Під час візиту самбірчанка
Любов Рудавська-Вовк,  голова
літературного об’єднання
«Письменники Бойківщини»,
передала  мені ряд книжок для
турківської кімнати-музею «Бой-
ківська книга»: збірку поезій
«За покликом душі» - львів’ян-
ки Дарії Гриц, збірку  «З мрією
по життю» Ольги Молнар із За-
карпаття, три збірки –  «На
відстані слова», «56 днів»  (ліри-
ка) та «Ось так!» та  збірку дитя-
чих віршів авторки з міста Ли-
ман Донецької області  - Мили
Василенко, збірку  «Бабусині ви-
тинанки» дрогобичанки Тетяни
Татомир, збірку «Пастка» (гумо-
рески) та «Мій собака не кусає»
Степана Якима з Дрогобиччи-
ни та поетична збірку
«Сільський роман – байка для
дітей та дорослих» автора, вих-
ідця з Турківщини, диригента
Львівського театру опери і ба-
лету ім. С. Крушельницької, зас-
луженого  артиста України Ми-
рона Юсиповича. Надіюся, що
вся ця література буде викори-
стана   як дітьми, так і доросли-
ми читачами.   У цьому музеї
знаходиться  весь  книжковий
фонд літературного об’єднання
«Письменники Бойківщини».

Велика роль у формуванні
літературного об’єднання
«Письменники Бойківщини» та
кімнати «Бойківська книга» від
МГО «Світовий Конгрес Бойків»
належить  члену ради МГО
«Світовий Конгрес Бойків», жи-
телю міста Турка,  колишньому
кореспонденту газети «Бойків-
щина» Йосипу Созанському,
який,  за  нашим  дорученням,
був керівником цієї ділянки ро-
боти.  Наше завдання – продов-
жувати справу відродження
Бойківщини  на благо розбудо-
ви Української держави. .

Петро КОСАЧЕВИЧ,
голова МГО «Світовий Конг-

рес Бойків», координаційного
центру Фестин та Конгресу, на-
городжений Почесною грамо-
тою Верховної Ради України,
кавалер ордена «За заслуги»
ІІІ ступеня,  заслужений праці-
вник культури України, дирек-
тор Турківського міського На-
родного дому.

«ÑÓÐÌÈ ÇÂÈÒßÃ»: ÂÈÇÍÀ×ÅÍÎ ÏÅÐÅÌÎÆÖ²Â
Нещодавно відбувся традиційний Всеукраїнський онлайн-конкурс «Сурми звитяг». Приємно, що серед переможців є й вихованці Будинку дитячої та юнаць-

кої творчості Турківської міської ради. Зокрема ті, що відвідують гурток декоративно-ужиткового мистецтва, яким я маю честь керувати. Наші гуртківці
працюють з різними матеріалами – папір, тканина, скло. Виготовляють речі з глини. Власне, ми й подали на конкурс роботи з цього природного матеріалу.
Він є пластичний, легкодоступний і гарно піддається обробці.  Хочу наголосити, що часу на виконання робіт було не  багато, але дівчата показали чудову
майстерність і отримали два третіх  призових місця.

Отже, лауреатом конкурсу стала Ольга Рурич, за  чудову композицію «Калинова Украї-
на», яку вона виконала під моїм керівництвом й розмалювала акриловими фарбами. Це
надзвичайно відповідальна, добросовісна дівчина. Вона сумлінно і щиро завжди виконує
усі завдання, бере активну участь у заходах, які проводимо в БДЮТі. Наш заклад вона
відвідує вже багато років і займається в декількох гуртках.

Інша переможниця – Наталія Костьович, учениця 9 класу Турківського НВК. У дівчини
добре розвинуте креативне мислення, має дизайнерські здібності, гарно малює. З будь-
якого матеріалу, що потрапляє до її рук, може створити справжнє  диво. Та, більше того,
Наталія активно допомагає молодшим гуртківцям, а свої роботи дарує друзям. Цього на-
вчального року дівчина закінчує 9 клас і мені приємно, що вона вирішила обрати творчу
професію дизайнера. Думаю, що тут Наталія зможе по-справжньому розвинути свій та-
лант. Її напарниця, також  учениця 9 класу, Христина Яцкуляк. Хоч живе вона далеко, аж на
Старому Селі, але це не заважає їй відвідувати БДЮТ. Вперше   прийшла до нас ще в 5 класі. Це також відповідальна дівчина, яка залюбки допомагає молодшим, любить
виготовляти речі ручної роботи. На конкурс дівчата подали роботу “Україна переможе”.

Я безмежно вдячна дівчатам за їхню працю й відповідальність, за те, що знаходять час для творчості і мистецтва, за те, що, здобуваючи перемоги в конкурсах,
прославляють  наш бойківський край. А наше завдання, як наставників, не тільки виявити таланти, а й зігріти їх теплом своєї уваги, створити належні умови для творчого
розвитку.

Марія Яворська, керівник гуртка БДЮТу.



 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.

Комп’ютерна верстка – Костянтин МАЛЕТИЧ.

Редактор  Василь ВАСИЛЬКІВ

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:«БОЙКІВЩИНА»

Тираж 2498   Індекс 68486
Висловлені авторами думки можуть не співпадати

з позицією редакції. За точність викладення фактів
відповідає автор (рекламодавець).

E-MAIL: boykivshchina@ukr.net
ÍÀØ ÑÀÉÒ Â ²ÍÒÅÐÍÅÒ²: boykivshchina.info

4  стор.                    «ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»    24 ãðóäíÿ 2021 ðîêó

– матеріали рекламного характеру.

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

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

Ó ÒÓÐÊ²ÂÑÜÊÓ ÄÞÑØ «ÞÍ²ÑÒÜ»
ÇÀÂ²ÒÀÂ ÑÂßÒÈÉ ÌÈÊÎËÀÉ

На прохання Турківського міського голови Ярослава Пара-
щича, в Турківську ДЮСШ «Юність» на змагання з шашок за-
вітав Святий Миколай. У змаганнях взяли участь 39 юних
шашкістів (тренери – Богдан Москаль та Володимир Комар-
ницький).  З них у молодшій групі до 10 років – 22 учасники (13
хлопчиків і 9 дівчат) та у старшій групі до 15 років – 17 учас-
ників (9 юнаків та 8 дівчат).

У молодшій групі переможцями серед юнаків стали: 1 місце –
Андрій Комарницький, 2 місце – Богдан Сенчишин, 3 місце – Юрій
Співак. Серед дівчат: 1 місце – Вікторія Голованич, 2 місце – Со-
фія Леневич, 3 місце – Катерина Рурич.

У старшій групі переможцями серед юнаків стали: 1 місце –
Андрій Кузьо, 2 місце – Андрій Комарницький, 3 місце – Ярослав
Сенчишин. Серед дівчат: 1 місце – Діана Ференц, 2 місце – Ангели-
на Титар, 3 місце – Павліна Голованич.

За дорученням міського голови, призи всім учасникам вручив
директор ДЮСШ «Юність» Василь Ціко.

Тепер юні шашкісти готуються до дитячих всеукраїнських коман-
дних змагань «Диво-шашки в сніжних Карпатах», які відбудуться в
місті Турка з 10 по 15 січня 2022 року.

А в суботу, 25 грудня, у Турківській ДЮСШ «Юність» пройдуть і
шахові змагання, присвячені дню Святого Миколая.

Олег МЕЛЬНИК,
заступник директора ДЮСШ «Юність».

ПЕРЕМОЖЦЯМ – НАГОРОДИ,
УСІМ УЧАСНИКАМ – СОЛОДОЩІ

У четвер, 12 грудня, у спортивному залі Турківської гімназії ім. Олександра Ільницького
відбувся традиційний тенісний турнір, присвячений дню Святого Миколая. Цікаві й видо-
вищні змагання зібрали 30 учасників, які в напруженій боротьбі  виборювали місця в спортив-
ному рейтингу. На початку турніру учасників привітали  директор ДЮСШ «Юність» Василь
Ціко та тренер з настільного тенісу, який, власне, й був організатором змагань, – Василь
Гуй.

Перш, ніж приступити  до поєдинків, усіх учасників поділили на п’ять вікових груп, у  двох з яких
виступали як хлопці, так і дівчата, і лише у найстаршій – тільки хлопці. Як розповіли  редакції органі-
затори турніру, всі учасники демонстрували змістовну, наполегливу гру, засвідчуючи прагнення до
перемоги. Але, як  і в будь-яких зма-
ганнях, були переможці і переможені.
Підбивши підсумки, було визначено
кращих з кращих. Так, серед учнів 2-5
класів, в категорії дівчата, перемогу
святкували, відповідно, посівши перше
–третє місця, Вероніка Галич, Віта Га-
лич, Ангеліна Яворська. Їхні однолітки,
хлопці,  у трійці   найкращих розмісти-
лися таким чином: перше місце – Іван
Марків, друге – Павло Марків, третє –
Лукас Музика. У категорії 6-9 кл. серед
дівчат першу сходинку посіла Юлія Ма-
рич, другу – Віка Прокоп’як, третю –
Аліна Хомик. У юнаків  найкращий ре-
зультат показав Самір Музика, срібна
нагорода  в Юрія Зацепіна, бронзова –
у Богдана Хабаля. А у найстаршій
віковій категорії, де виступали лише хлопці, перемогу здобув Володимир Яворський, за ним   на друге
місце вийшов Іван Яворський, і замкнув трійку лідерів Максим Тодеріко.  Відзначено й наймолодшу
учасницю турніру – Ангеліну Яворську, найкращу тенісистку – Юлію Марич, найкращого тенісиста –
Володимира Яворського. Спортсмени, які зайняли перше місце, були нагороджені кубками,  які
придбала  начальник Турківського відділення ТОВ ФК «Октава Фінанси» Оксана Марич, а також
грамотами, як і ті, хто посів друге-третє місця.  Солодкі  подарунки від Святого Миколая всі учасники
отримали за сприяння міського голови Ярослава Паращича.

На завершення директор ДЮСШ «Юність» Василь Ціко виконав ще одну приємну місію –  нагоро-
див дипломом за підтримку та вагомий внесок у розвиток спорту, зокрема настільного тенісу на
Турківщині,  тренера-викладача Василя Гуя.

Також, вже традиційно, до свята Миколая в Турківському ЗЗСО відбулись змагання з волейболу
серед вихованців ДЮСШ “Юність”. Зі спортсменів середньої та старшої вікових груп було сформовано
7 команд. Усіх учасників нагородили солодкими призами та грамотами. Організатори та юні волей-
болісти дякують за подарунки керівництву Турківської територіальної громади.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

СПОРТИВНИЙ МАЙДАНЧИК У РОЗЛУЧІ
На Турківщині є чимало сіл,  де влада, а відтак і місцеві спортсмени,  хотіли б бачити

сучасний спортивний майданчик зі штучним покриттям. Хоча, по правді кажучи, в цьому
плані уже дещо зроблено. Такі спортивні споруди успішно функціонують в селах Бітля, Нижня
Яблунька, Завадівка, м. Турка, а нещодавно завершили будівництво ще в смт. Бориня. Урочи-
сте відкриття останнього відбудеться навесні. Цілком ймовірно, що до цього часу поруч
розмістять ще й тренажерний майданчик.

Ймовірно, що в наступному році  спортивний майданчик зі штучним покриттям буде споруджено в
с. Розлуч. Принаймні, вселяє надію рішення  сесії Турківської міської ради від 9 грудня, яким надано
дозвіл на розроблення проектно-кошторисної документації проекту  «Реконструкція спортивного
майданчика під спортивний майданчик із штучним покриттям, розміром 42м на 22м, по вул. Лесі
Українки в с. Розлуч». Об’єкт заплановано спорудити в рамках реалізації мікропроекту з фінансуван-
ням 50%/50% (половина коштів з місцевого бюджету, половина – з обласного).

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Втрачений диплом ГТ-1№090307, виданий Стрийським техніку-
мом механізації та електрифікації  сільського господарства на ім’я
Олександра Степановича Василечка. вважати недійсним.

Педагогічний колектив Турківського ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 глибоко
сумує з приводу смерті колишньої вчительки, заступника директо-
ра навчального закладу Марії Іванівни Шевчук і висловлює щире
співчуття рідним і близьким покійної.


